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RESUMO 

 

Sabe-se que o uso de redes sociais digitais e de ferramentas tecnológicas é 
comum para estudantes das áreas urbanas do país. Utilizar estes recursos 
pode motivar os jovens para o Ensino de Ciências da Natureza, ao mesmo 
tempo ser útil para divulgação científica. O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar o impacto dos ambientes virtuais em um projeto que integra 
aprendizagem e divulgação científica na Escola. Além disso, pretende-se 
propagar o Centro de Divulgação Científica da Universidade Federal 
Fluminense (Casa da Descoberta) e duas pesquisas locais, uma em trecho de 
Mangue e outra em fragmento de Mata Atlântica. Por fim, faz-se necessário 
avaliar a percepção de membros da comunidade local sobre as pesquisas 
citadas e examinar a percepção dos estudantes sobre o papel dos cientistas e 
sobre Ciência. Nas redes sociais digitais foram criados os canais "Ciência no 
Portugal Neves", foram postados vídeos produzidos por estudantes do sétimo 
ano de escolaridade da Escola Municipal Francisco Portugal Neves. O projeto 
baseia-se nas ideias de aprendizagem sociointeracionista de Vygotsky, à luz de 
Vani Moreira Kenski. No tocante à divulgação científica adotam-se autores que 
traçam discussões sobre popularização científica através da Internet. A 
metodologia qualitativa empregada na coleta de dados refere-se ao estudo de 
caso, recorrendo à observação participante,  a entrevistas semiestruturadas e à 
netnografia (etnografia adaptada para contextos virtuais) para a triangulação 
dos dados. Os resultados sugerem que os estudantes aprenderam conteúdos 
de Ciências da Natureza ao gravarem vídeos. A rede social mais indicada para 
comunicação com a comunidade escolar é o Facebook. As pesquisas locais e 
a "Casa da Descoberta" foram divulgadas, mesmo que o número de interações 
tenha ficado abaixo do esperado. Sinaliza-se que membros da comunidade 
local consideram importante que mais pessoas conheçam pesquisas 
desenvolvidas na região. Também foi notado que  a percepção dos estudantes 
sobre Ciência ampliou-se com o projeto. Conclui-se que projetos como este 
podem entrelaçar ensino/aprendizagem e divulgação científica, de modo que 
os estudantes sejam os reais protagonistas do espaço escolar. Ao mesmo 
tempo, foi percebido que a Escola, através das redes sociais digitais, pode ser 
um canal entre pesquisa local e comunidade escolar. Deve-se levar em 
consideração que demanda tempo para que esta dinâmica amplie-se, bem 
como naturalizar o uso de ferramentas tecnológicas e redes sociais em 
processos de divulgação científica na Escola. 
 
 
 
Palavras-chave: Redes Sociais Digitais; Divulgação Científica; protagonismo; 
audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 

It is known that the use of digital social networks and technological tools is 
common among students living in the country’s urban areas. Utilizing these 
resources can motivate the young to the Teaching of Natural Science while 
being useful for scientific divulgation. The present work has the goal to discuss 
the impact of virtual environments in a project that integrates learning and 
scientific divulgation at School. Moreover, this work intends to disseminate the 
Centro de Divulgação Científica da Universidade Federal Fluminense (Centre of 
Scientific Divulgation of the Fluminense Federal University) and Casa da 
Descoberta (House of Discovery). Also, the work intends to divulgate two local 
research carried out in a stretch of mangrove and in a fragment of Atlantic 
Forest. Ultimately, it is necessary to evaluate the perception of local community 
members about the mentioned research and examine the students’ perception 
about the role of scientists and Science itself. In the digital social networks were 
created the Ciência no Portugal Neves (Science at Portugal Neves) channels, 
videos were posted by seventh grade students from Francisco Portugal Neves 
Municipal School. The project is based on the ideas of Vygotsky’s social 
interactionist learning, in the light of Vani Moreira Kensky. Concerning scientific 
divulgation, authors who draw discussions about scientific popularization 
through the Internet are adopted. The qualitative methodology employed for 
collecting data refers to the case study, using participant observation, semi-
structured interviews and netnography (ethnography adapted to virtual contexts) 
for data triangulation. The results suggest that students learn contents related to 
Natural Science while recording the videos. The most recommended social 
network to communicate with the school community is Facebook. The local 
research and the Casa da Descoberta (House of Discovery) were promoted 
even though the number of interactions was below the expectations. Also, there 
is evidence that the local community members consider that it is important for 
more people to get to know the developed research which are carried out in 
their region. It was also noted that the students’ perception regarding science 
has increased throughout the project. In conclusion, projects, such as this one, 
can intertwine teaching/learning and scientific divulgation so that students 
become the real protagonists of school. At the same time, it is perceived that 
school, through digital social networks, can be a link between local research 
and school community. It should be taken into account that time is required to 
increase this dynamic, as well as making it common the use of technological 
tools and social networks for scientific divulgation processes at schools. 
 
 
 

Keywords: Digital Social Networks; Scientific Divulgation; protagonism; audio-
visual 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Ensino de Ciências da Natureza é fundamental para que os jovens 

reconheçam a importância que esta área do conhecimento tem em suas vidas. É 

necessário refletir sobre propostas e projetos que aproximem Ciência do cotidiano 

dos estudantes da Educação Básica, de modo que a Escola seja vista como algo 

prazeroso e que tenha sentido para sujeitos que podem experimentar situações de 

aprendizagem em diferentes contextos. 

 

É preciso pensar em uma Escola mais aberta, plural e democrática, onde os 

alunos tenham voz e participação ativa. Uma Escola que leve o aluno a refletir sobre 

o que acontece a sua volta, dinamizando o processo que leva à produção de 

conhecimento, permitindo ao estudante envolver-se em discussões sobre 

problemáticas locais para que o aprendizado escolar esteja conectado à vida real. 

 

Mas o que se percebe é uma grave crise enfrentada pelo Sistema 

Educacional Brasileiro, principalmente no que tange a Educação Básica. No Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, as Escolas não conseguem alcançar os objetivos 

propostos e que são discutidos incansavelmente no ambiente escolar. Os debates 

sobre Escola precisam ser ampliados e levados para diferentes setores da 

sociedade. As questões que abarcam a educação devem abranger todos os 

cidadãos que estão interessados na construção de um país mais justo, democrático 

e melhor para se viver. 

 

Apesar de tantos desencantos e situações desanimadores, professores 

resistem e repensam a sua prática de trabalho na tentativa de construir atividades 

pedagógicas capazes de motivar os estudantes, despertando neles o interesse pela 

continuidade dos estudos, visto que o abandono escolar, após a conclusão do 

Ensino Fundamental II (sexto ao nono ano de escolaridade), retrata as dificuldades 

das políticas públicas de educação desenvolvidas no Brasil. Desta forma, é 

necessário reavaliar o que tem sido feito para atrair a atenção dos jovens para as 

atividades escolares.   
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Percebe-se que a Escola está distante do cotidiano do aluno. Em um mundo 

com tantas interações, novas formas de comunicação e avanços tecnológicos, faz-

se necessário motivar os jovens de distintas maneiras, indo além do quadro branco 

e da caneta. Assim, outras estratégias são necessárias para alcançar os objetivos 

de uma formação voltada para conquista da cidadania e para o desenvolvimento de 

habilidades críticas dos estudantes, fazendo com que estes se tornem sujeitos 

capazes de atuar na sociedade, de forma que tomem decisões coletivas e que 

possam impactar diretamente na sua qualidade de vida. 

 

Existem alternativas e técnicas para o desenvolvimento de atividades 

significativas e motivadoras para os alunos, contribuindo para um maior 

engajamento dos aprendizes nas disciplinas de Ciências da Natureza. Neste 

contexto, pode-se considerar a realização de diversos jogos pedagógicos; 

discussões sobre os problemas que envolvem o desenvolvimento da Ciência, da 

tecnologia e as questões ambientais; realização de atividades experimentais e aulas 

passeio. Por fim, torna-se importante ressaltar as ferramentas tecnológicas, que na 

atualidade, podem colaborar para tornar o ensino mais dinâmico, motivador e 

desafiador. 

 

Segundo Guimarães et al. (2009, p.51): 
 

Cada vez mais educadores assumem uma postura crítica em relação ao                         
seu fazer pedagógico, procurando no cotidiano da escola novas estratégias 
e práticas diferenciadas, questionadoras e problematizadoras, buscando a 
contextualização daquilo que é ensinado com as questões fundamentais 
para a sociedade. 
 

 
A partir do que foi exposto acima, é necessário motivar os estudantes para 

um processo de ensino/aprendizagem significativo, formando cidadãos conscientes 

e capazes de compreender a não neutralidade das Ciências, que se interessem pelo 

assunto e que até mesmo percebam a possibilidade de seguir carreira científica. 

Segundo Pozo e Crespo (2009), “o estudante deve ter motivação para aprender 

Ciência e não só para aprovar na disciplina, que assuma a Ciência como opção 

possível em seu futuro acadêmico e pessoal”. (p.40)  
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A motivação, segundo Pozo e Crespo (2009), pode ser dividida em dois 

grupos: motivação extrínseca e motivação intrínseca. Sobre a primeira, é aquela em 

que o estudante tem interesse apenas na aprovação em alguma disciplina e 

possivelmente será recompensado com bens materiais ao final do ano letivo. 

Percebe-se que este processo não contribui para uma aprendizagem eficaz, pois se 

torna algo mecânico, sem significado, onde o aluno não é sujeito ativo no processo 

de aquisição do conhecimento. 

 

De outra maneira, a motivação intrínseca é aquela em que o estudante 

participa de forma mais ativa no processo de ensino/aprendizagem. As atividades, 

por serem interessantes e desafiadoras, levam os alunos a se esforçarem para 

compreender o que está sendo discutido durante as aulas.  Trabalhos de Alonso 

Tapia (1997) e Huertas (1997) corroboram que a motivação intrínseca permite 

resultados mais consistentes do que uma aprendizagem baseada em motivações 

extrínsecas. 

 

Segundo Dewitt et al. (2013), a figura do professor é fundamental e pode 

contribuir com um ambiente de aprendizagem favorável no sentido de promover 

atividades que busquem despertar a motivação, o interesse e a curiosidade pelas 

aulas de Ciências.  

 

Apesar de vivermos em um mundo altamente tecnológico, as Escolas 

enfrentam dificuldades em usar ferramentas tecnológicas interativas no processo de 

ensino/aprendizagem, seja porque não há o suporte necessário para tal ou há falta 

de domínio e conhecimento dos professores das possibilidades pedagógicas desses 

recursos.  

 

Segundo dados1 do Instituto Ayrton Senna (2016) apenas 45% das Escolas 

públicas, no ano de 2014, contavam com sala de informática e o acesso à Internet 

                                                           
1 Informações obtidas do site http://www.institutoayrtonsenna.org.br/todas-as-noticias/desigualdades-

marcam-acesso-tecnologia-em-escolas-brasileiras/ 
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banda larga chegava apenas a quarenta e três por cento (43%) das Instituições de 

Ensino público básico do país. Para além dos números, que podem ser 

considerados muito abaixo do ideal, deve-se ainda analisar a defasagem dos 

computadores que estão disponíveis nas Escolas públicas, o ambiente da sala de 

informática (na maioria das vezes inadequado) e a qualidade da conexão banda 

larga e da rede wi-fi, dificultando o uso da Internet enquanto recurso pedagógico. 

 

 Pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil2 e apresentada 

em 2013 mostra que a baixa velocidade da Internet nas Escolas dificulta o trabalho 

dos profissionais de educação, sendo uma queixa de setenta e oito por cento (78%) 

dos diretores, setenta e três por cento (73%) dos professores e setenta e um por 

cento (71%) dos coordenadores das Escolas públicas ouvidos no período de 

setembro a dezembro de 2013. 

 

As informações contidas nos relatórios do Instituto Ayrton Senna e do 

Comitê Gestor da Internet no Brasil indicam que muito precisa ser feito em relação 

ao uso da Internet nas Escolas públicas do nosso país, o que parece ser uma 

contradição, pois estamos imersos no ciberespaço. Segundo Lévy (1999), entende-

se por ciberespaço como um ambiente que surge da interconexão mundial de 

computadores, para além da infraestrutura material da comunicação digital, mas 

atingindo também as informações que ele abriga. 

 

Segundo Lévy (1999) uso contínuo e crescente da Internet advém do 

movimento de jovens interessados em manter uma comunicação diferente da que 

vinham experimentando com as mídias tradicionais (impresso, rádio, televisão, 

cinema). Hoje, estamos inseridos na cibercultura, caracterizada pelas práticas, 

atitudes e valores que emergem com o ciberespaço. A Escola deve considerar a 

realidade deste movimento, compreender e analisar as possibilidades que surgem 

com a ampliação dessa "rede" que permite troca de conhecimento  e uma postura 

mais ativa daqueles que estão inseridos nesses ambientes virtuais. De tal modo, 

                                                           
2   Informações obtidas do site http://www.cgi.br/noticia/tic-educacao-2013-revela-aumento-do-uso-do-

computador-e-internet-na-sala-de-aula/ 
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pode-se considerar o uso das ferramentas tecnológicas, bem como os benefícios da 

Internet nos processos escolares. 

 

O ambiente digital acelera a troca de informações entre as pessoas, pois os 

dados estão em contínua modificação e atualização, sustentados pelo mundo digital. 

Lévy (1996, p.16) considera mundo digital como: 

 
Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o 
complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha 
uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e 
que chama um processo de resolução: a atualização. 
 

 

É neste ambiente que surgem as redes sociais digitais, caracterizadas por 

Torres (2009, p.13) como sites na Internet que permitem a criação e o 

compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, 

nos quais o usuário é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. 

 

As redes sociais digitais são assim chamadas porque são espaços sociais e 

que permitem a colaboração entre todos os envolvidos. Pode-se citar Blogs, 

Facebook e YouTube como exemplos dessas redes, e juntamente com as 

ferramentas tecnológicas (celulares, câmeras digitais, tablets) podem ser aliadas de 

um processo de ensino eficiente e motivador e ainda contribuir para a divulgação e 

popularização da Ciência, já que estas redes estão difundidas na sociedade. 

 

Com o avanço científico/tecnológico, tornou-se possível o uso de novos 

recursos para a informação e comunicação em nosso cotidiano (smartphones, 

tecnologias em rede, Internet). Desta maneira, as redes sociais digitais passaram a 

ser usadas por parcela significativa da população, mostrando que estes ambientes 

virtuais possuem força para serem aliados do profissional de educação em um 

processo de ensino/aprendizagem dinâmico e significativo. Mas também, é 

importante destacar a possibilidade de se divulgar Ciência de maneira rápida e com 

expectativas de atingir um grande número de pessoas. 

 

Em relação às redes sociais digitais, nota-se que elas fazem parte do dia a 

dia das crianças e adolescentes e ocupam as salas de aula. É comum os 

professores abordarem estudantes utilizando as redes sociais digitais durante as 
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atividades em classe. Portanto, os profissionais de educação podem utilizar 

estratégias para o uso das tecnologias como mais um recurso para atrair a atenção 

dos alunos e ampliar o interesse deles pelo Ensino de Ciências, bem como das 

Linguagens, Exatas e Humanidades, mesmo que o cenário para tal não seja o ideal. 

De tal maneira, percebe-se que as iniciativas para o uso da tecnologia digital e da 

Internet em sala de aula partem de atitudes individuais e não de políticas públicas 

que facilitem as ações dos professores. 

 

Segundo Demo (2009), as novas tecnologias podem ampliar as 

possibilidades nas salas de aula e o que interessa é explorar novas oportunidades 

de aprendizagem, bem mais centradas na atividade dos alunos, também mais 

flexíveis e motivadoras, mais capazes de sustentar processos de autoria e 

autonomia.  Desta maneira, a produção de vídeos de divulgação científica, para as 

redes sociais digitais, podem oferecer benefícios na aprendizagem dos estudantes. 

 

É neste contexto que existe um motivador para se realizar a pesquisa nesta 

temática. Através da vivência na sala de aula, percebe-se a necessidade de mais 

discussões sobre o assunto, no intuito tanto de compreender os impactos das 

tecnologias no ensino/aprendizagem, quanto de propostas de divulgação científica 

que envolvam a Escola e redes sociais digitais. Podem os estudantes atuarem 

enquanto divulgadores científicos? 

 

Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida para esta Dissertação pode ser 

entendida como do tipo qualitativa. Optou-se por recorrer ao estudo de caso para 

compor os dados de pesquisa. Entrevistas, observação participante, bem como 

metodologia com base na netnografia (etnografia adaptada para a Internet) foram 

utilizadas como suporte para a triangulação das informações e alcançar os 

resultados. 

 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, 

localizada no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Foram realizadas 

atividades de gravações de vídeos com uma turma do sétimo ano de escolaridade e, 

posteriormente os materiais audiovisuais foram disponibilizados em redes sociais 

digitais - Blog, Facebook e YouTube - denominadas de "Ciência no Portugal Neves".  
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Segundo Cordeiro (2007, apud BENIGNO 2014), o vídeo foi introduzido de 

forma gradativa no ambiente escolar, trazendo alterações no campo cultural e 

comportamental dos indivíduos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, 

favorecendo o surgimento de novos modelos de relações dos sujeitos. 

 

Para Morán (1995) os vídeos aproximam a sala de aula do cotidiano, das 

linguagens de aprendizagem e comunicação. O autor ainda afirma que o vídeo 

permite explorar o ver, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, as 

cores, as relações espaciais. Desta maneira, acredita-se que, ao adotar recursos 

audiovisuais para comunicação com outras pessoas, através de redes sociais 

digitais, estabeleça-se maior empatia entre todos os envolvidos neste processo. 

 

Oechsler, Fontes e Borba (2017) consideram que os jovens de hoje têm 

acesso a equipamentos que permitem criar seus próprios materiais. Assim, o 

audiovisual pode ter papel de destaque enquanto recurso a ser utilizado pelos 

professores em atividades escolares.  

  

Vale ressaltar que, para o desenvolvimento das atividades de gravação de 

vídeos, Vygotsky e Kenski foram referenciais sob o ponto de vista do processo 

ensino/aprendizagem. Na aproximação da Escola com a divulgação científica, 

trabalhos realizados por Marteleto (2010) e Tomaél (2005) consideram as redes 

sociais digitais como redes de conhecimento em torno de algum interesse. Desta 

maneira, os canais "Ciência no Portugal Neves" tornam-se redes de conhecimento 

sobre Ciência a partir da Escola. Por fim, Príncipe (2009, 2013) e Valerio (2005, 

2012) permitem a discussão sobre divulgação científico em contextos das mídias 

digitais. 

 

A parte final desta Dissertação será dedicada para a discussão sobre os 

resultado encontrados a partir do trabalho realizado com os estudantes na Escola 

Portugal Neves. Entende-se que os alunos, mas também outros membros da 

comunidade escolar,  foram colaboradores para a compreensão do papel das redes 

sociais no cotidiano escolar. Enfatiza-se, desta maneira, o caráter participativo da 

pesquisa desenvolvida. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O cenário tecnológico, apresentado no capítulo introdutório, traz à tona a 

discussão sobre o impacto de todo esse processo nas Escolas. Nesse sentido, 

alguns questionamentos serão levantados neste trabalho, tais como identificar 

impressões acerca das novas tecnologias de informação e comunicação na prática 

de ensino/aprendizagem, assim como possibilidades de divulgação científica no 

campo midiático. 

 

Visando contribuir para o debate em torno de experiências dos estudantes 

junto às mídias sociais, foram criados canais, comumente chamados de "Ciência no 

Portugal Neves", nas seguintes redes sociais digitais: Facebook, YouTube e Blog. 

Destacando o caráter participativo deste trabalho, os estudantes levantaram 

hipóteses sobre a rede social digital que poderia ser mais indicada para construir 

diálogos com a comunidade escolar. 

 

As redes sociais digitais serão utilizadas  para  postagem de vídeos de 

atividades realizadas pelos estudantes no laboratório da Escola, mas também 

vídeos postados na Internet a partir de aulas passeio em espaços não formais de 

ensino. Acredita-se que os vídeos produzidos pelos estudantes, a partir de pesquisa 

e produção de roteiros idealizados por eles mesmos, permita a discussão de 

projetos com uso de ferramentas tecnológicas e redes sociais digitais no processo 

de aprendizagem, bem como a discussão sobre a autonomia dos estudantes, no 

espaço escolar, em mediação com o professor. 

 

Considera-se, deste modo, como objetivo geral desta Dissertação 

compreender o impacto das redes sociais digitais e das gravações de vídeos no 

processo de aprendizagem de estudantes no ensino de Ciências, ao mesmo tempo 

discutir a importância desses ambientes digitais para divulgação científica local. 

 

Como se sustentam estes dois objetivos, aparentemente dicotômicos, nesta 

dissertação? Ao se refletir sobre o assunto, percebe-se que a divulgação científica é 

realizada pelos Centros de Pesquisa, pelas Universidades, pelos jornalistas. Na 

maioria das vezes, quando a divulgação científica adentra a Escola constitui-se em 
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um processo de reprodução daquilo que já está dado nas mídias. É possível que a 

Escola coloque-se diante da divulgação científica de outra maneira? A Escola pode 

mostrar aos estudantes que há produção científica no seu entorno e a partir disso 

produzir conhecimento para a comunidade escolar? 

 

 Ao produzirem vídeos relacionados ao conhecimento científico local, os 

alunos estão envolvidos em um processo de aprendizagem ativo. Existe alguma 

relação entre o conhecimento produzido pelos pesquisadores locais e o 

conhecimento escolar? Os estudantes poderiam atuar como divulgadores científicos 

em uma situação de aprendizagem? São estas questões iniciais que se tornam 

motivadoras para a pesquisa desenvolvida. 

 

Após sinalizar ao leitor os objetivos gerais desta dissertação, bem como a 

integração entre os polos aprendizagem e divulgação científica, tem-se como 

objetivos específicos os seguintes pontos: 

 

 avaliar a rede social digital (Blog, YouTube ou Facebook) 

mais indicada para comunicação com a comunidade escolar. 

 Analisar a percepção de alguns membros da comunidade 

escolar, por meio de dados qualitativos, sobre as pesquisas locais que 

foram reveladas através dos vídeos. 

 Examinar a percepção dos estudantes sobre o papel dos 

cientistas antes e posteriormente às atividades desenvolvidas. 

 Reconhecer e identificar a natureza das aprendizagens 

ocorridas nos processos de produção de vídeos para a divulgação 

científica. 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

 

 Exerço a função de docência na rede pública de ensino desde o ano de 

2010, trabalhando em escolas da Secretaria Estadual de Educação e da Fundação 

Municipal de Educação de Niterói. Neste período, tenho me dedicado a desenvolver 

projetos e atividades nas Escolas em que leciono. Realizo experimentos, contribuo 

para organização de feiras de Ciências, elaboro jogos didáticos de diversas 

temáticas, desenvolvo diferentes aulas passeio durante o ano letivo, participo de 

propostas de robótica educacional, bem como outras tarefas do cotidiano escolar.  

 

Ao ingressar no programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

da Natureza, na Universidade Federal Fluminense, vi a possibilidade de agregar 

novos conhecimentos à prática pedagógica e buscar novas ferramentas para o 

processo de ensino/aprendizagem das minhas turmas. 

 

Considero-me aquele professor "chão de Escola", envolvido no cotidiano dos 

lugares por onde passo, criando raízes, inserindo-me na realidade local. Ao se 

iniciarem as aulas no Mestrado, confrontei-me com algumas questões, e de fato, 

senti a necessidade de desenvolver algum trabalho voltado para a realidade da 

minha Escola, envolvendo os estudantes em alguma atividade desafiadora e de tal 

modo que eles pudessem perceber que são protagonistas do próprio processo de 

ensino/aprendizagem. Vi a possibilidade de utilizar as redes sociais digitais e 

ferramentas tecnológicas como estratégia para que os estudantes aprendessem e 

utilizassem recursos pelos quais eles se interessam e que manipulam com grande 

frequência, seja em casa ou mesmo na Escola. Ao mesmo tempo, foi um desafio 

pessoal, já que as condições da sala de informática e da Internet não são ideais no 

espaço escolar em que o trabalho foi desenvolvido. 

 

As redes sociais digitais oferecem um espaço de diálogo entre as pessoas. 

É possível então estabelecer um diálogo com a comunidade escolar, onde os 

sujeitos envolvidos tenham ainda uma participação mais ativa,  já que todos podem 

emitir opiniões a partir de comentários nos ambientes virtuais. 

 



23 
 

Como as redes sociais digitais possuem amplo alcance em todos os estratos 

sociais, a escolha delas é uma tentativa de promover a divulgação científica a partir 

do  que os estudantes realizam, em suas atividades de pesquisa, para produção de 

vídeos, mas também de divulgar a Ciência que acontece no entorno da comunidade 

escolar e que precisa ser conhecida e melhor compreendida pelos moradores. Pode-

se estabelecer uma ligação entre pesquisa/Escola/comunidade fundamental para 

aproximar a Ciência do cotidiano da população e desmistificar certas crenças sobre 

o cientista e sobre o seu fazer. 

 

Como citado anteriormente, utilizar recursos tecnológicos nas Escolas 

públicas não é tarefa simples, e o cenário observado na Escola onde o projeto foi 

desenvolvido não parece ser diferente daquele encontrado na maioria das unidades 

escolares do nosso país. Utilizar as redes sociais digitais em um local sem sala de 

informática disponível e com acesso precário à Internet tornou-se um desafio. 

Mesmo assim, com tantas dificuldades, o trabalho justifica-se pela necessidade da 

Escola integrar-se, de alguma maneira, ao mundo tecnológico, buscando práticas 

que despertem o interesse pelo saber e pelas Ciências nos estudantes. Deste modo, 

as ferramentas tecnológicas podem oferecer uma nova dinâmica ao universo 

escolar, contribuindo para que o aluno reconheça as novas tecnologias como 

possibilidades reais em um processo de ensino/aprendizagem ativo, motivador e 

criativo. 

 

A divulgação científica que acontece tanto em TV, jornal, rádio, revistas de 

ciências, Museus de Ciências ocorre também nas redes sociais digitais. Na Internet 

podem ser encontrados inúmeros canais dispostos a popularizar as Ciências. É 

importante ressaltar que o acesso à Internet é bem difundido em nosso país, 

principalmente com a tecnologia de acesso pelos dispositivos móveis. Sendo assim, 

a popularização da Ciência através das redes sociais digitais pode ser um percurso 

interessante quando se pensa em um país onde há baixo interesse por este tipo de 

conteúdo e distanciamento da população dos espaços de divulgação e produção 

científica.  

 

Por outro lado, percebe-se que existem alguns equívocos científicos 

lançados na rede e há uma lacuna na divulgação científica virtual. Ou estes canais 
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dedicam-se a um público infantil ou as informações são oferecidas a estudantes de 

Ensino Médio e a adultos, em um processo de "ciência show". O público escolar dos 

anos finais do Ensino Fundamental encontra menos informação científica em uma 

linguagem apropriada, quando comparado com outras faixa etárias. Poucos são os 

que dedicam o desenvolvimento de trabalhos, no meio virtual, para este público. 

Além disso, pouco espaço tem sido dedicado a mostrar o que se produz de 

conhecimento a nível local. 

 

Diante deste cenário, é necessário repensar a divulgação científica para o 

público em geral, mas também aproximar os mais jovens do conhecimento científico.  

Possibilitar a aproximação da Ciência, para os estudantes da etapa final do Ensino 

Fundamental, através de redes sociais digitais, com linguagem acessível, interação 

e criatividade pode ser útil. De tal forma, este trabalho contribuirá para a discussão 

de atividades nas redes sociais digitais, tanto no aspecto do ensino/aprendizagem, 

quanto para a divulgação científica. 
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2. AS REDES SOCIAIS DIGITAIS E AS POSSIBILIDADES NOS PROCESSOS DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

As redes sociais digitais são assim chamadas porque são espaços abertos, 

onde todos podem opinar, interagir, colaborar e, ao mesmo tempo, transmitir  

informações e conteúdos. Desta maneira, elas permitem que todos possam ser 

receptores e produtores de materiais, libertando as pessoas do papel de simples 

receptor de conhecimento . Ao mesmo tempo, segundo Mattar (2013), é preciso 

repensar a ideia de aluno passivo e projetar um estudante que seja participativo, que 

atue no seu processo de aprendizagem. Neste sentido, estratégias em torno de 

redes sociais digitais podem ser eficazes. 

 

Segundo Kenski (2003), a aprendizagem não precisa ser um processo 

solitário de domínio e aquisição de conhecimentos. Pode se dar de forma coletiva e 

integrada, articulando informações e pessoas que estão em locais diferentes. 

 

As redes sociais digitais, desta maneira, podem contribuir significativamente 

para o processo de ensino/aprendizagem, pois os atores envolvidos interagem com 

tantos outros que fazem parte dos ambientes virtuais. Para Harasim et al. (2005), há 

a possibilidade dos estudantes aprenderem em seu próprio ritmo, mas também 

reformular dúvidas, sugerir e opinar através dos comentários colocados nas redes 

sociais. 

 

As mídias, há muito tempo, abandonaram suas características de mero 

suporte tecnológico, segundo Kenski (2012. p.22), criando suas próprias lógicas, 

suas linguagens e maneiras particulares de comunicação, envolvendo capacidades 

perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas. 

 

Dados publicados3 pelo jornal "O Globo", em abril de 2014, mostraram que 

as redes sociais digitais são utilizadas com frequência por oitenta e cinco por cento 

(85%) dos adolescentes fluminenses na faixa de idade entre os dezesseis até os 

                                                           
3  Informações obtidas no site https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/no-estado-do-rio-rede-

social-ainda-dos-mais-ricos-12339165 
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dezenove anos. Com o aumento da faixa etária, o alcance das redes sociais digitais 

diminui progressivamente.  

 

De acordo com Tajra (2012), o uso de ferramentas tecnológicas contribui 

para mudanças no pensar, conhecer e aprender, sendo instrumentos motivadores e 

facilitadores da aprendizagem e capacitando cidadãos para agirem de maneira 

crítica e proativa. 

 

Diante de um cenário altamente tecnológico, é preciso reavaliar as situações 

de ensino/aprendizagem, sendo indispensável pensar em uma Escola para além da 

transmissão de conteúdos, mas é fundamental que os alunos compreendam que os 

conteúdos relacionam-se com a sua vida e cotidiano. Para Barba & Capella (2012), 

é preciso encontrar o elo entre o conhecimento e a vida, entre os conteúdos e as 

competências. 

 

Segundo Kenski (2012. p.25): 
 

As mídias, como tecnologias de comunicação e informação, invadem o 
cotidiano das pessoas e passam a fazer parte dele. Para seus frequentes 
usuários, não são mais vistas como tecnologias, mas como complementos, 
como continuação do seu espaço de vida. Esse é um dos desafios para a 
Escola da atualidade. Viabilizar-se como espaço crítico em relação ao uso e 
à apropriação dessas tecnologias de comunicação e informação. 
Reconhecer a sua importância e sua interferência no modo de ser e agir das 
pessoas e na própria maneira de se comportarem como cidadão. 
 
 

Compreender a importância das redes sociais digitais, a utilização das 

ferramentas tecnológicas e as possibilidades existentes com o uso delas pode 

favorecer ricas experiências para a aprendizagem, tornando o ambiente escolar 

mais dinâmico e interessante. 

 

É neste contexto dinâmico que se deve pensar os novos parâmetros para o 

Ensino de Ciências, permitindo que os estudantes apreendam os conceitos 

científicos, mas que sejam sujeitos ativos no processo de aprendizagem. As redes 

sociais digitais e as tecnologias favorecem um processo de ensino com trabalho em 

grupo, uso de criatividade, atividades lúdicas e dinâmicas, quizzes, gravações de 

áudios e vídeos, ou seja, muito daquilo que os estudantes fazem no dia a dia e que 

esperam que se desenrole no ambiente escolar. 
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Sobre este assunto, Porto, Valverde e Alves (2017, p.2) discutem que: 
 

A Escola tem se tornado um espaço distante das experiências cotidianas de 
seus alunos e consolidando a separação entre dois diferentes tipos de 
práticas educativas: as que acontecem dentro da Escola e as que se 
estabelecem fora dela, das quais se ampliam, significantemente a partir da 
expansão do uso das tecnologias digitais móveis. A partir disso, é 
necessário repensar as novas formas de ensinar possibilitadas pelo contato 
com esses dispositivos móveis (smartphones, tablets, computadores).   
 
 

Alguns pontos são citados por Abreu (2013, p.20) em relação à prática 

educacional e as tecnologias da informação e comunicação como: 

 
Desenvolver uma metodologia pautada na aquisição de habilidades e 
competências, possibilitar o acesso ao conhecimento por meio de 
programas de inclusão digital, além de desenvolver projetos pedagógicos os 
quais foquem na produção de conhecimento. No entanto, para que eles 
ocorram de forma efetiva e produtiva, a Escola deve refletir sobre os 
mesmos e utilizar as tecnologias digitais de forma significativa na prática de 
ensino. 
 
 

A partir do que foi exposto até o momento, reconhece-se o uso da tecnologia 

e das redes sociais digitais em processos de ensino/aprendizagem, já que vivemos 

eu uma sociedade envolvida diretamente com as ferramentas tecnológicas. 

Infelizmente, as propostas curriculares, os cursos de formação de professores e as 

políticas para utilização de recursos de informática na Escola estão ainda pouco 

sintonizadas com as necessidades e desejos dos estudantes deste tempo.  

 

Castells (2005, p.27) afirma que vivemos em uma fase de grandes 

mudanças sociais. Estas mudanças estão conectadas com uma nova sociedade, 

onde as pessoas são mais criativas e produtivas. Desta maneira, o autor declara que 

inovações no sistema educacional, com ênfase nas questões tecnológicas e 

pedagógicas, são necessárias. Além destas, reavaliar os conteúdos e a organização 

do processo de aprendizagem.  

 

Os processos de ensino que utilizam ferramentas tecnológicas contribuiriam, 

segundo Castells (2005), para estimular a criatividade e a inovação através de 

modelos aprender a aprender, onde os indivíduos poderiam usar os recursos que os 

levaram a conhecimentos, tanto para sua vida profissional quanto na sua vida 

pessoal. 
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Traçando um paralelo entre ensino e divulgação científica, pode-se citar as 

palavras do físico Moreira, em artigo de opinião publicado na  revista "Minas faz 

ciência" no ano de 2004. Segue abaixo, as palavras do autor: 

 
A divulgação científica tem um papel importante na formação permanente 
de cada pessoa, no aumento da qualificação geral científico-tecnológica e 
na criação de uma cultura científica no âmbito maior da sociedade. Tem, 
ainda, um papel complementar ao ensino formal de Ciências, 
reconhecidamente deficiente em nosso país. (Moreira, 2004). 
 
 

Além de possibilidades no campo de ensino/aprendizagem, a Internet e as 

redes sociais digitais podem ser utilizadas em processos de divulgação científica. A 

partir das ideias de Bueno (1985), pode-se compreender a divulgação científica 

como um procedimento que utiliza recursos e técnicas específicas para transmitir as 

informações científicas e tecnológicas ao grande público através de uma linguagem 

acessível a todos que não dominam o jargão científico. 

 

Estudo de Porto e Moraes (2009) indica que a divulgação científica deve ser 

uma proposta que leve a sociedade a refletir sobre Ciência e tecnologia. Através da 

reflexão, pretende-se formar cidadãos mais conscientes e que sejam questionadores 

dos processos que envolvam avanço científico/tecnológico, qualidade de vida e 

problemas recorrentes do uso das tecnologias. 

 

A Ciência, enquanto processo de produção do homem, é fundamental no 

percurso de civilização e, segundo Sanchéz Mora (2003), os resultados científicos 

se refletem em todos os domínios da sociedade, logo fazendo parte da cultura e 

relevante para sua construção. 

 

É através do conhecimento, e por isso a importância da divulgação científica, 

que a sociedade poderá discutir questões que envolvam Ciência/Tecnologia e tomar 

decisões relacionadas as suas vidas. Desta maneira, compreender e divulgar 

Ciência estão intimamente integrados à formação crítica e conquista da cidadania. 
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Documento da Unesco4 sobre a Ciência e o uso de conhecimento, 

encontrado em Candotti (2002, p. 15) diz que a livre circulação de ideias e 

resultados de pesquisa são fundamentais para o próprio avanço da Ciência, o 

exame de suas implicações éticas e o enriquecimento da educação. 

 

A Ciência, enquanto produção humana, tem grandes implicações na vida 

das pessoas. Para Motoyama (2004), é necessário não apenas produzir 

conhecimento e aplicá-lo, mas também disponibilizar este saber para a população 

em geral, para que a cidadania possa ser exercida plenamente. Então, difundir a 

Ciência é requisito fundamental para que o produto do meio científico extravase a 

outros círculos sociais. 

 

A divulgação científica, na atualidade, acontece em dois grupos de mídias 

diferentes: o primeiro grupo inclui as mídias tradicionais, como imprensa escrita, 

rádio, TV, cinema e livros. As mídias digitais, englobadas em um segundo grupo, 

são entendidas como toda comunicação realizada através da Internet, onde incluem-

se as redes sociais digitais. 

 

 A mídia social nada mais é do que o nome para as plataformas nas quais as 

pessoas podem se comunicar. Consideram-se, portanto, Facebook, Twitter, Blog, 

Instagram, dentre outras. (CARDOSO, 2016). 

 

As mídias tradicionais ainda desempenham papel importante na divulgação 

científica. Na TV, meio de comunicação de massa, percebe-se a tentativa para a 

difusão da Ciência desde a década de 70, com o programa chamado de "Nossa 

Ciência", segundo Moreira e Massarani (2002), transmitido pelo canal de educação 

do governo. No ano de 1984, a TV Globo lançou o "Globo Ciência" - programa 

extinto da grade da emissora no momento atual - sendo seu conteúdo integrado ao 

"Como será?" (programa apresentado pela emissora nas manhãs de sábado). Os 

autores afirmam que a atração da TV Globo não conseguiu se firmar como um 

produto de divulgação científica de qualidade.  

                                                           
4  Informações obtidas em Declaração sobre a ciência e o uso do conhecimento (versão preliminar), 

Unesco - Conselho da União Internacional das Sociedades Científicas. Jornal da Ciência, Rio de 
Janeiro, n.407. 1999 
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Em artigo de Monteiro e Brandão (2002), argumenta-se que existe espaço 

dedicado para Ciência nos programas jornalísticos das emissoras de TV, a 

considerar  "Fantástico", "Globo Repórter" e "Globo Rural", mas não se encontra em 

nenhuma rede de televisão aberta um programa exclusivamente dedicado a notícias 

de Ciência e tecnologia. Já na TV por assinatura, os autores citam atrações do 

"Canal Futura", "GNT", "Globo News", "Discovery Channel", "Discovery Kids", 

"National Geographic" e "Animal Planet". Pode-se citar ainda a criação mais recente 

dos canais "Discovery Turbo" e o "Nat Geo Wild". A diversidade maior de canais e 

programas ligados ao tema na TV fechada, para os autores, deve-se a um público 

qualificado que quer se manter informado sobre as questões de Ciência e 

tecnologia. 

 

O rádio, até a década de 50, mantinha algum destaque para o assunto em 

sua programação. A "Radio Sociedade", fundada em 1923, dedicava boa parte de 

seu conteúdo para a divulgação científica. Segundo Werneck (2002), a "Radio 

Sociedade", atendia aos anseios de pequeno grupo de cientistas que fundou a 

Academia Brasileira de Ciências e que defendia a difusão ampla da Ciência no 

Brasil.  

 

O jornalismo impresso também é difusor da Ciência, pois permite ao cidadão 

apropriar-se de temáticas que fazem parte da discussão acadêmica, argumenta 

Silva (2014), indicando ainda que essas matérias estão conectadas à vida diária, e 

são transmitidas em uma linguagem de fácil compreensão. Para Antenor (2013), 

muitas redações de jornais argumentam que a falta de público para assuntos de 

Ciência e tecnologia contribuem para o espaço cada vez menor dedicado aos 

cadernos e editorais de Ciência.  

 

Ainda no contexto das mídias tradicionais, pode-se comentar sobre as 

revistas científicas impressas. A primeira revista dedicada ao assunto no Brasil foi a 

revista "Ciência Hoje", criada no ano de 1982, com objetivo principal de divulgar a 

Ciência realizada no país. A revista que já chegou a lançar 70.000 exemplares por 

mês, hoje alcança marca em torno de 10.000 tiragens mensais. Ainda são 

encontradas as revistas "Galileu" e "Superinteressante", mas segundo Moreira e 
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Massarani (2002), menos preocupadas com a qualidade e a dimensão crítica da 

Ciência. 

 

Os jornais impressos e as revistas impressas de divulgação científica 

apresentam versões online, mas ainda muito limitadas quanto às possibilidades do 

uso do espaço virtual para se realizar uma aproximação maior com os leitores 

interessados em ampliar o conhecimento nos assuntos referentes à Ciência e à 

tecnologia.  

 

Silveira e Sandrini (2014) observaram que existe uma queda acentuada no 

jornalismo científico praticado pelas mídias tradicionais. Em contraponto, os autores 

abordam que a disponibilidade de material científico no ciberespaço tem aumentado 

significativamente. Desta maneira, fica evidente a relevância que as redes sociais 

digitais parecem tomar no processo de divulgação científica.  

 

Segundo Porto (2007), a Internet e a sociedade da informação possibilitaram 

a livre circulação do conhecimento, dando dinamismo e rapidez ao processo de 

saber. Desta maneira, a divulgação científica remodela-se e pode chegar a um 

número maior de pessoas. 

 

Estudos de Porto (2012) indicaram que, no Brasil, a divulgação científica em 

ambientes virtuais é percebida desde 2004, com o aparecimento de portais 

Institucionais, suplementos de Ciência em jornais online e sites de revistas de 

divulgação científica. A mesma autora sinalizou, em trabalho no ano de 2009, que a 

Internet contribuiu para mudanças consideráveis no processo de produção da 

informação. 

 

É de se esperar que a divulgação científica aproxime saber científico das 

pessoas. A aproximação com o saber científico qualifica o saber popular, mas 

também os conteúdos escolares. Nesse sentido, podem ser alcançados os esforços 

para que a popularização da Ciência ocorra. 

 

O uso da Internet, para disseminação científica, revela que pode ser 

estabelecida uma maior aproximação entre o público alvo e produtores desses 
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materiais informativos. O processo ocorre em tempo real e opiniões, críticas, dúvidas 

estão colocadas para todos instantaneamente através dos posts, de maneira que o 

diálogo entre as partes envolvidas mostra-se mais enriquecedor. 

 

O ambiente virtual, a Internet, as redes sociais digitais permitiram que as 

informações decorrentes da divulgação científica estivessem disponíveis para todos 

que tenham acesso às ferramentas tecnológicas e à conexão virtual. As trocas de 

conteúdo podem se dar entre pessoas de diferentes cidades, países e continentes, 

superando as barreiras impostas anteriormente pelo tempo e espaço. Faz-se 

necessário refletir, apesar de avanço considerável, como se dá essa interação em 

locais de menor poder aquisitivo, onde a divulgação científica poderia ser uma aliada 

à qualidade de vida. Vogt, em trabalho desenvolvido no ano de 2001, comenta que 

ainda é necessário diminuir a infoexclusão. Revela-se, portanto, a necessidade da 

melhoria das condições das salas de informática, da qualidade da conexão da 

Internet na Escola, de modo que distorções ainda persistentes comecem a ser 

corrigidas. 

 

Sobre as possibilidades de divulgação científica nas redes sociais, Barbosa 

(2011, p.179) considera que: 

 
Para contribuir com a apropriação social do conhecimento, as divulgações 
científicas em sites públicos de Ciência e tecnologia devem incluir 
necessariamente participação, heterogeneidades, conversas, dissenso, a 
partir de diferentes estratégias e adequações em função da diversidade do 
público alvo. A comunicação digital deve atuar com olhar unificador capaz 
de, ao mesmo tempo, amplificar a interação por meio de dispositivos de 
tecnologias web e intencionalidades democráticas, em um processo de 
constante autocrítica e abertura à crítica cidadã.   
 
 

Percebe-se que a interatividade e a linguagem simplificada - características 

das redes sociais digitais - contribuem para aproximação das pessoas com a 

produção científica, a partir do momento em que elas se sentem mais à vontade 

para a troca de ideias e informações, pois o ambiente virtual mostra-se mais 

informal. 

 

Em pesquisas no ano de 2009, Porto já observava que a Internet estava 

colocada como interessante espaço para  processos de divulgação científica. A 
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autora sinalizou a existência de um crescente número de sites com esse teor, 

marcando uma mudança importante nos processos de produção, veiculação e 

consumo de notícias. 

 

Nas próximas páginas deste capítulo, pretende-se discutir sobre os 

processos de ensino/aprendizagem e divulgação científica que ocorrem nas redes 

sociais digitais, especificamente em Blogs, Facebook e YouTube. 

 

Nas palavras de Fogaça (2011), Blog é uma página da web, originado da 

palavra weblog. O Blog, segundo Rodrigues (2008), pode ser comparado a um diário 

virtual, pois apresenta registros de informações atualizados por meio de mensagens 

(conhecidas como posts). O Blog caracteriza-se pela informalidade e pela 

diversidade de temas que pode abordar. 

 

Bezerra (2008) informa que o Blog permite gerar conteúdos ilimitados e 

diversificados numa velocidade surpreendente e divulgá-los instantaneamente no 

ciberespaço. A autora ainda trata o Blog, enquanto uma rede social digital, capaz de 

potencializar transformações na linguagem por meio de relações e conexões de 

múltiplas vozes sociais que se reproduzem de diferentes maneiras. Permitindo a 

participação de terceiros, o Blog torna-se uma construção coletiva e aberta. 

 

Segundo Mattar (2013), os Blogs tornaram-se tão populares, a partir do 

ciberespaço, devido a sua simplicidade. O autor considera que, mesmo depois do 

grande sucesso que estes já tiveram, ainda são ferramentas de destaque nos 

processos de educação dos dias atuais. Mattar (2013) afirma que o Blog pode ser 

utilizado para discussões de notícias e temas da atualidade, propor questões para 

debate, publicar trabalhos em desenvolvimento, servir como atividade ou plataforma 

para cursos e representar uma Instituição.  

 

De acordo com Fraga et al. (2011), os Blogs não foram criados com o 

objetivo de se tornarem um instrumento pedagógico, mas esses podem ajudar em 

processos mais dinâmicos e coerentes de aprendizagem. Os autores ainda 

sinalizam que: 
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O docente, enquanto mediador das atividades que envolvam o processo de 
ensino/aprendizagem em sala de aula deve manter-se atualizado e saber se 
beneficiar da tecnologia de modo a torná-la uma aliada em seus projetos 
educacionais. (FRAGA et al., 2011, p. 5). 

 

Oliveira (2005) afirma que o uso de Blogs na educação traz uma série de 

vantagens, como o fato de ser muito fácil de manusear, da possibilidade do 

professor assumir um papel de mediador na produção de conhecimento, 

incentivando a criatividade, promovendo a autoria, bem como o aprendizado 

extraclasse, potencializando a participação dos pais na vida escolar. 

 

Estudo de Moresco e Behar (2005) demonstrou que adolescentes 

consideram o uso de Blogs interessante no processo de ensino/aprendizagem das 

disciplinas de Física e Química, pois consequentemente eles aprendem ao utilizar o 

computador e a Internet, ao mesmo tempo em que se apropriam do conteúdo 

científico.  Além destes comentários, os jovens sinalizaram que o trabalho em grupo, 

possibilitado através do Blog, facilita a aprendizagem. Ainda no campo de 

ensino/aprendizagem, Fogaça (2011) analisou diferentes publicações e foi possível 

afirmar que o uso de Blogs permite maior motivação e envolvimento com diferentes 

conteúdos. 

 

As ideias de Fraga et. al (2011) demonstram que o Blog forma comunidades 

colaborativas e articula saberes. Deste modo, rompe-se com a linearidade e a 

fragmentação através de projetos interdisciplinares. 

 

Considerando que os Blogs permitem interação e promovem a formação de 

redes de conhecimento e redes colaborativas, é de se esperar que a divulgação 

científica, com avanço da Internet, apropriou-se deles para expandir a comunicação 

e alcançar um público maior.  

 

Porto (2010) indicou que pesquisadores e estudantes formavam redes de 

discussão e divulgação científica usando a Internet e os Blogs, pois são ferramentas 

fáceis de utilizar. A autora afirma que o processo de divulgação científica utilizando 

Blogs não é homogêneo, pois possuem características diversas, o que depende do 

autor que a produz. 
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Segundo Dias (2009, apud SANDRINI, 2014), os Blogs podem ser espaços 

representativos de diferentes visões sobre as Ciências, permitindo diálogo com o 

leitor, o que faz aumentar o nível de conhecimento da população. Desta maneira, 

entende-se que os Blogs contribuem para popularização das Ciências. Em sua 

Dissertação de Mestrado, Sandrini (2014) argumenta que os Blogs podem ocupar os 

espaços deixados pelas grandes mídias, melhorando o conhecimento sobre 

Ciências.  

 

Os Blogs, segundo Pando (2014), enquanto meio de comunicação, permitem 

a expressão dos autores e comunicação rápida com seus leitores. Deste modo, 

garante-se interação entre diferentes públicos em torno da difusão científica.  

 

Fagundes (2013) investigou o papel da web na comunicação cientifica, bem 

como a interação que se criava entre os cientistas e o público. Para tanto, no seu 

estudo etnográfico, muitas entrevistas foram realizadas com os cientistas que 

possuíam Blogs. Abaixo, tem-se uma das análises da autora: 

 
Os Blogs são um tipo de ferramenta muito utilizada para expor ideias e seu 
uso por cientistas interessados em divulgar Ciência é crescente. Eles 
oferecem espaço para publicação de conteúdo e também para diálogo com 
leitores, por meio do espaço para comentários. Essa troca com os leitores é 
lembrada pelos blogueiros entrevistados como uma das características mais 
interessantes dos Blogs porque permite ter um retorno rápido e direto sobre 
as ideias expostas. O aperfeiçoamento do texto e a formação de uma 
comunidade em torno dos Blogs são outros resultados positivos.  
(FAGUNDES, 2013, p. 106). 

 

De tal maneira, é possível considerar os Blogs como eficientes ferramentas 

no processo de popularização científica e também como canais de comunicação 

entre o polo produtor do conhecimento científico, com aquele que precisa ser 

informado sobre o que tem sido feito.  

 

Assim como os Blogs, o Facebook tem sido utilizado para o desenvolvimento 

de trabalhos relacionados à aprendizagem e à divulgação científica. O Facebook, 

segundo Correia e Moreira (2014), pode ser compreendido como um website que é 

capaz de interligar páginas de perfil de seus utilizadores e ainda publicar 

informações pessoais. Porto e Neto (2014) afirmam que o Brasil é um dos países 

com maior número de usuários dessa rede social digital. 
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Fumian (2013) demonstra que o Facebook complementa o ensino formal a 

partir do desenvolvimento de atividades em um espaço de lazer. Deste modo, ela 

considera possível alcançar os estudantes e suas necessidades, trocando 

experiências e informações. 

 

Mattar (2013) cita alguns recursos disponíveis aos profissionais de educação 

a partir do Facebook. Segundo ele, é possível criar um "perfil" e no "mural" publicar 

textos, notas, imagens, vídeos, eventos e etc., de modo que se estabeleça um 

espaço de discussões. Outra opção para o professor, através do Facebook, são os 

"grupos" - espaços online onde as pessoas interagem e compartilham recursos e 

comentários. Por fim, as "páginas" são recursos que também permitem interações, 

mas elas são sempre públicas e todos podem acessá-las. 

 

Moreira e Januário (2014) comentam que muitos trabalhos discutem as 

potencialidades das redes sociais digitais na educação, especialmente o Facebook, 

considerado um espaço de comunicação e de partilha de conhecimento e 

informação; ambiente que permite o desenvolvimento de capacidades e estratégias 

de ensino/aprendizagem mais dinâmicas, interativas, abertas e criativas. 

 

Porto, Valverde e Alves (2017) demonstram que muitas Escolas criaram 

perfis próprios nas redes sociais. Os autores informam que isto é uma tentativa de 

aproximação com a comunidade escolar, já que significativa parcela da população 

utiliza o Facebook. Desta maneira, esta rede social digital pode ser usada como um 

espaço de aprendizagem colaborativa. 

 

Ao realizar atividades com uma turma de nono ano do Ensino Fundamental, 

Neto (2014) observou que o Facebook pode complementar o processo de ensino 

formal através de atividades extraclasse. Ele ainda ressaltou que as redes sociais 

fazem parte do universo dos alunos, de tal modo que a utilização destas pelos 

professores é viável para a aprendizagem. 

 

Em artigo publicado no ano de 2015, Castelo - Branco et al. demonstram 

que o Facebook pode ser aliado do professor para divulgação científica na sala de 

aula. Os autores comentam que o Facebook é a plataforma digital mais utilizada 
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pelos brasileiros, atraindo os jovens pela facilidade de acesso, praticidade e 

agilidade.  

 

O Facebook também tem sido usado com expectativas em relação à 

popularização científica. De acordo com as ideias de Brito (2015), a Universidade do 

Estado do Amazonas tem se utilizado dessa rede social digital para divulgação de 

conteúdos e aproximação com o público em geral. A autora, em seu artigo, 

demonstra que esta Universidade tem ampliado a comunicação por meio do 

Facebook, mas ainda se limita a casos pontuais.  

 

Em estudo sobre divulgação científica e redes sociais no ano de 2012, 

Barros e Souza Júnior perceberam que o Facebook é um importante meio para 

disseminar projetos e trabalhos científicos para a população. Os autores reforçam 

que a maneira como a comunicação ocorrerá é preponderante para o número de 

visualizações. 

 

Silva e Silva (2014) discutem, em trabalho relacionado sobre jornalismo 

ambiental e divulgação científica através do Facebook, que esta rede social é 

fundamental no processo de comunicação e divulgação de conteúdo com qualidade. 

Neste mesmo artigo, os autores comentam que a revista "Superinteressante" utiliza 

o Facebook para chamar a atenção dos leitores a outras plataformas de 

comunicação, aprofundando o conteúdo. Por fim, eles citam que é necessário retirar 

do Facebook o que ele tem de melhor, sendo assim, considera-se: 

 
A enorme capacidade de disseminação,velocidade na troca de informações, 
um lugar em que as pessoas se sentem a vontade para opinar e participar 
da discussão. Contudo, sua fragmentação o torna pouco propício para que 
se compartilhe conteúdo de maior densidade. Quando utilizado em conjunto 
de outras formas de comunicação, como Blogs, Twitter ou revistas, o 
Facebook pode desempenhar um papel fundamental na divulgação da 
informação. (SILVA & SILVA, 2014, p. 14). 
 
 

Em observações pessoais no Facebook, através do sistema de buscas da 

própria rede social, nota-se que muitas páginas propõem-se a popularizar as 

Ciências. Sobre conteúdo de Biologia, as páginas com maior número de seguidores 

são "Clube da Biologia", "Diário de Biologia" e "Biologia". Percebe-se ainda conteúdo 

relacionado à química em "Química na Área", "Mundo da Química" e "Aprendendo 
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Química de uma maneira divertida". Por fim, o assunto de Física faz-se presente em 

"As leis da Física comprovam", "Física ao extremo" e "FisicaNet", sendo estas as 

páginas com mais "curtidas". Constata-se que as páginas citadas demonstram o 

interesse em divulgar conteúdo científico aliado a memes, frases de efeito e humor, 

de modo que atraia a atenção dos visualizadores.  

 

O YouTube também tem sido visto como um meio para projetos de 

ensino/aprendizagem quanto de divulgação científica. Segundo Quintanilha (2017), o 

YouTube é o site de compartilhamento de vídeos mais famoso da atualidade, 

alcançando bilhões de visualizações diárias. 

 

Para Serrano (2009), o YouTube aposta na interatividade, pois nos links dos 

vídeos há espaços para comentários. Deste modo, estabelece-se troca de 

informações entre os usuários e estimula-se o sentimento de comunidade e 

pertencimento. 

 

Sobre o YouTube, Almeida et al. (2016, p. 4) comentam que: 

 
Este site tornou-se fascinante, pois, expor a opinião, produzir informação, 
debates, conteúdos científicos, educacionais, humorístico entre outros 
fazem parte do que podemos chamar atualmente de cultura popular o que o 
torna útil para a compreensão das relações sociais, evolução das 
tecnologias e das mídias, auxiliando na práxis escolar 

 

Em trabalho realizado no ano de 2015, Macedo et al. consideram que o 

professor deve contribuir para a inclusão digital utilizando as ferramentas 

tecnológicas no processo de ensino/aprendizagem. Neste contexto, o professor 

pode sugerir vídeos no YouTube para enriquecer a aquisição de conhecimento dos 

estudantes. 

 

Mattar (2013) cita inúmeros canais no YouTube que podem ser utilizados 

como recursos no processo de aprendizagem. Como exemplo, tem-se "Discovery 

Channel", "National Geographic", "Revista Science" e "History Channel".  

 

O YouTube, segundo Kamers (2013), é uma ferramenta que pode contribuir 

para a aprendizagem, pois possibilita novas práticas onde alunos e professores são 
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coautores na construção do conhecimento. O mesmo autor demonstra que a 

popularidade desta plataforma advém da facilidade para produzir vídeos e lançá-los 

na rede. É na produção de vídeos que se dinamiza a comunicação entre os 

estudantes e destes com o professor. Com mais interatividade, estimula-se a 

aprendizagem de todos. Neste contexto,  Freitas Junior (2017) sinaliza que as redes 

sociais, dentre elas o YouTube, fortalecem a aprendizagem colaborativa e 

constroem redes de conhecimento para além do ambiente virtual. 

 

Menegon (2013) afirma que o YouTube é uma ferramenta muito popular 

entre os jovens e que este site pode ser utilizado para que os estudantes exerçam 

participação ativa no ambiente escolar. O YouTube pode fomentar o 

desenvolvimento de estratégias para o ensino de Ciências de maneira que o aluno 

se reconheça como participante ativo do processo de ensino e aprendizagem, 

gerando uma mudança de paradigma na educação. (SILVA, PEREIRA & ARROIO, 

2017). 

 

Almeida et al. (2016) afirmam que o YouTube, enquanto ferramenta para 

aprendizagem, atrai a atenção dos estudantes devido à combinação entre imagem e 

som. Em matéria publica na revista Nova Escola, Pechi (2011) cita como o YouTube 

pode ser utilizado em sala de aula, destacando-se: oferecer conteúdos que sirvam 

como recursos didáticos para as discussões em aula; armazenar e servir como 

acervo de vídeos em um só lugar; explorar assuntos de interesses dos estudantes; 

incentivar os estudantes na produção de seus próprios materiais. 

 

Pode-se considerar também a influência que os ambientes virtuais, inclusive 

o YouTube, apresentam na divulgação e popularização da Ciência. Para Gonçalves 

(2010), o avanço da Internet aproximou os cientistas e a população em geral, 

interessada em informações científicas. 

 

No Brasil, segundo Portugal (2014) muitos canais no YouTube têm se 

dedicado à divulgação científica, com destaque para "Manual do Mundo", 

"Nerdologia" e "Canal do Pirula". Estudo de Ramos (2017) argumenta que o 

YouTube tem atraído cientistas dispostos a popularizar a Ciência. Segundo a autora, 
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os pesquisadores podem utilizar uma linguagem leve e fácil, bem como a 

criatividade para se comunicar com o público. 

 

A produção de vídeos para o YouTube, de acordo com Capanaga, 

Guimarães e Lima (2017), contribui para a divulgação científica, já que ampla 

parcela da população acessa este site. Ainda segundo as autoras, a adição de 

legendas e tradução automática ampliam os acessos aos conteúdos, tornando-os 

inclusivos. 

 

Ao abordar os aspectos dos Blogs, Facebook e YouTube em propostas de 

ensino/aprendizagem e divulgação científica, percebe-se que estas redes sociais 

digitais oferecem recursos eficientes para a comunicação com um público mais 

amplo, já que muitos possuem acesso à Internet. Considera-se também que as 

redes sociais digitais e a Internet fazem parte do cotidiano dos estudantes, tanto das 

Escolas públicas, quanto da rede privada de Ensino. Portanto, aliar o programa 

curricular a propostas de atividades nos ambientes virtuais é tornar o processo de 

aprendizagem mais dinâmico e criativo, bem como mais colaborativo, de forma a 

garantir que os aprendizes também percebam outras habilidades que, por muitas 

vezes, permanecem invisíveis no sistema de Ensino totalmente tradicional. 
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3. REFERENCIAIS TEÓRICOS: A ABORDAGEM SOCIOINTERACIONISTA E AS 

REDES DE CONHECIMENTO DIGITAIS PARA INTEGRAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM E DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Este capítulo será dedicado à discussão dos referenciais teóricos que 

sustentam esta Dissertação. De início, pretende-se comentar sobre as ideias de  

Vygotsky e sua contribuição para aprendizagem em ambientes sociointerativos, 

traçando paralelos com observações de Kenski (2003, 2012). A seguir será 

abordado o conceito de redes de conhecimento tendo como referências trabalhos 

desenvolvidos por Marteleto (2010) e Tomaél (2005, 2007). As redes sociais serão 

compreendidas como uma rede de conhecimento, sinalizando proposta de 

ensino/aprendizagem integrada à divulgação científica.  

 

A discussão sobre divulgação científica terá como referencial as autoras 

Caldas (2002, 2010, 2011) e Albagli (1996). Elas discutem sobre a necessidade de 

divulgação científica para a cidadania e comentam questões como relações de 

poder e desigualdades sociais.  Por fim, Príncipe (2009, 2013) e Valerio (2005, 

2012) contribuirão para encerrar esta etapa do trabalho, a partir das observações 

que realizaram no campo de divulgação científica e Internet. 

 

O trabalho de Vygotsky, segundo Oliveira (1997, p. 57), pode ser entendido 

como sócio-histórico. Neste sentido, a autora considera que a aprendizagem inclui a 

interdependência dos indivíduos envolvidos no processo, de tal maneira que 

aprendizagem sempre envolve interação social. 

 

Acredita-se que as atividades relacionadas ao projeto "Ciência  no Portugal 

Neves" possam ser compreendidas e debatidas sob a luz de Vygotsky, visto que o 

autor deixou amplos escritos em torno de aprendizagem e desenvolvimento a partir 

da linguagem e mediação. 

 

Sendo demarcado pelo contexto histórico e social, pode-se recorrer a texto 

traduzido por Vinha e Welcman (2010, p. 698) para enfatizar a importância do meio 

nos estudos de Vygotsky: 
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O meio consiste numa fonte de desenvolvimento dessas propriedades e 
qualidades humanas específicas e, sobretudo, no sentido de que é 
justamente no meio que existem, desenvolvidas ao longo da história, tanto 
essas propriedades como as qualidades humanas, que são inerentes aos 
homens também por força de sua composição orgânica hereditária, mas 
existem em cada pessoa, porque essa pessoa é membro de um certo grupo 
social, é uma certa unidade da história, vive numa determinada época 
histórica e em determinadas condições históricas. E, consequentemente, no 
desenvolvimento da criança, essas propriedades e qualidades humanas 
específicas emergem por diversos caminhos, assim como surgem outras 
propriedades e qualidades que estão, em maior ou menor grau, diretamente 
condicionadas ao curso do desenvolvimento histórico do homem 
precedente.  
 

 

Neste momento em que toda a sociedade é "bombardeada" por informações 

incessantemente, as ideias de Vygotsky de reelaboração de significados no coletivo, 

no meio em que está inserido, contribuem para discussão do que se propõe com o 

"Ciência no Portugal Neves". Além disso, segundo Kenski (2012), o trabalho em 

equipe torna-se uma dinâmica eficaz para além da incorporação de conhecimentos, 

mas também para novas e diferenciadas formas de produção e descobertas de 

saberes. 

 

Os espaços das redes sociais digitais permitem que professores e alunos 

sejam  colaboradores envolvidos em um mesmo processo, ou seja, o de aquisição 

de conhecimento. Agora, com as ferramentas tecnológicas, as informações estão 

disponíveis para parcela significativa da população durante todo o tempo e não 

apenas nos livros didáticos e enciclopédias. Assim professores e estudantes trocam 

conhecimentos imediatamente, estes últimos deixam de ser meros receptores 

passivos e podem ser sujeitos ativos na produção do conhecimento. Todos podem 

aprender nesses ambientes interativos das redes sociais digitais e com os recursos 

tecnológicos disponíveis, tornando-se protagonistas na Escola. 

 

Das contribuições de Vygotsky (1998a; 1998b), no campo da educação, uma 

das mais significativas é a elaboração do conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, onde parece evidente que a aprendizagem pode ser enriquecida e 

desenvolvida a partir da interação entre os sujeitos, ou seja, um aprendiz pode ir 

além do seu desenvolvimento real sendo mediado e interagindo com "outros" 

(professor, colega, monitor) que possuem mais conhecimento em dado momento.  
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Enquanto sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos 

objetos, mas acesso mediado através de recortes do real operados pelos sistemas 

simbólicos de que dispõe, portanto enfatiza a construção do conhecimento como 

uma interação mediada por várias relações. (BARROS e CARVALHO, 2011). 

 

Considera-se que as ideias estabelecidas na teoria de Vygotsky, tal como o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, são alternativas de referencial 

teórico quando se menciona as atividades desenvolvidas durante a gravação de 

vídeos para os canais "Ciência no Portugal Neves", já que existe uma permanente 

interação entre os estudantes e destes com o professor.  

 

Segundo Kenski (2012), as novas tecnologias da informação e da 

comunicação trazem novos desafios para a sociedade atual, mas ao mesmo tempo 

a autora reconhece que a união da informática com as telecomunicações e com o 

audiovisual traz à tona possibilidades concretas para aprendizagem. Deste encontro, 

há produtos para interação comunicativa através de uma linguagem digital. Sendo 

assim, a teoria de Vygotsky continua atual e mostra-se capaz de contribuir para 

discussões de processos de ensino/aprendizagem em contextos de interações 

virtuais. 

 

Com vistas a compreender o conceito de zona de desenvolvimento proximal, 

é necessário discutir dois tópicos tratados por Vygotsky em sua teoria - o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial (Vygotsky, 1998a). 

 

Nível de desenvolvimento real, por Vygotsky, refere-se a conquistas  que já  

foram alcançadas pelos estudantes. Pode-se afirmar que é o conhecimento que o 

estudante já possui de fato. Durante o processo de aprendizagem, o 

desenvolvimento real refere-se àquilo que já está consolidado, é aquilo que o 

estudante consegue realizar sozinho. 

 

Considera-se ainda o conceito de nível de desenvolvimento potencial 

(VYGOTSKY, 1998a) é a capacidade que todos nós temos de realizar tarefas com a 

ajuda de outros mais capazes. Esta ajuda oferecida pode ocorrer de diferentes 

maneiras, seja através de instruções, demonstrações ou mesmo com assistência 
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durante o processo de realização de uma determinada atividade. A ideia de nível de 

desenvolvimento potencial explana a interferência que o outro é capaz de produzir 

no resultado psíquico individual. A zona de desenvolvimento proximal contribui com 

as funções cognitivas que seriam alcançadas em um momento mais distante e, 

graças à mediação, tornam-se maduras  em estágio anterior. 

 

A partir dos conceitos do nível de desenvolvimento real e nível de 

desenvolvimento potencial que se elucida a zona de desenvolvimento proximal. 

Esse conceito é definido, segundo Vygotsky (1998a, p.112), como sendo: 

 
A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes".  
 

Segundo Oliveira (1997, p.60), “o desenvolvimento individual se dá num 

ambiente social determinado e a relação com o outro, nas diversas esferas e níveis 

da atividade humana, é essencial para o processo de construção do ser psicológico 

individual”. 

 

A utilização das redes sociais digitais em processos de ensino/aprendizagem 

favorece para que o professor seja um mediador, um parceiro. Segundo Kenski 

(2012, p.46), o professor é o responsável por encaminhar e orientar o aluno para 

atingir o conhecimento. 

 

Kenski, em "Tecnologias e Ensino Presencial e à Distância" (2012), traça 

estratégias de ensino/aprendizagem em consonância com Vygotsky. Em um dos 

exemplos, a autora evidencia que as redes de informática mesclam de tal maneira 

produção/aquisição de conhecimento, assim como autores/leitores em tempo real. 

Sustenta-se, desta maneira, situações concretas de aprendizagem e ressignificação. 

Desta maneira, as redes sociais adquirem status de espaços de mediação, 

coerentes com propostas de ensino baseadas em experiências sociointeracionistas. 

 

As redes sociais digitais, segundo Canevacci (2005 apud OLIVEIRA e 

NASCIMENTO, 2014) estabelecem uma nova maneira de pensar, criar 

conhecimento e fazer as informações circularem. As redes permitem 
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ressignificações culturais e ainda novas produções de conteúdo pelos usuários 

envolvidos nestas conexões. Percebe-se, portanto, que esta nova maneira de 

pensar pode ainda mostrar para os estudantes habilidades que eles possuem, 

enriquecendo a dinâmica escolar. 

 

Para Kenski (2012, p.66), fica evidente a importância da teoria de Vygotsky 

ao citar que: 

É porem, nas ideias de Vygotsky que o poder da fala dos professores é 
substituído pela interação, pela troca de conhecimentos e pela colaboração 
grupal a fim de garantir a aprendizagem. Fortalece-se o diálogo e as trocas 
de informações. As aprendizagens - o desenvolvimento do pensamento 
lógico e científico - realizam-se por meio de interação comunicativa, o que 
possibilita a construção social do conhecimento 
Na atualidade, as tecnologias precisam ser vistas como geradores de 
oportunidades para alcançar essa sabedoria, não pelo simples uso da 
máquina, mas pelas várias oportunidades de comunicação e interação entre 
professores e alunos - todos exercendo papéis ativos e colaborativos na 
atividade didática. 
 
 

Compreende-se que as redes sociais permitem o estabelecimento de 

conexões necessárias para a troca de conhecimento e interações entre os 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. Desta maneira, a produção de 

Vygotsky, amplamente utilizada e discutida no campo educacional, mantém-se atual 

e com inúmeras alternativas para sua abordagem, até mesmo nas práticas 

pedagógicas que empregam as redes sociais digitais e as ferramentas tecnológicas. 

 

É importante destacar, de acordo com Oliveira e Nascimento (2014) que as 

redes sociais já existiam antes mesmo do surgimento do computador, pois elas 

simplesmente perduram desde o momento que as pessoas integram-se em torno de 

algo em comum. Estas redes sociais caracterizam-se pela presença de dois 

elementos, levando em conta os atores e as interações. 

 

Tomaél (2007, p. 3) refere-se às redes sociais como: 
 

Um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades) conectadas 
por relacionamentos sociais, motivadas pela amizade, relações de trabalho 
ou troca de informação. Constitui-se da representação formal de atores e 
suas relações. As redes desenvolvem-se a cada contato que mantemos, 
provocando a construção social do indivíduo e, quando vista por suas 
relações, podem identificar coesões e similaridades, em ações coadunadas 
de indivíduos que agem como um único corpo social. 
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De acordo com as ideias de Marteleto (2010), as redes sociais podem ajudar 

na compreensão da sociedade a partir dos vínculos relacionais entre os indivíduos, 

ampliando a capacidade que todos têm de atuar, aprender e compartilhar. Ainda de 

acordo com a autora, as redes sociais podem ser divididas em dois grandes grupos. 

O primeiro chamado de redes sociais primárias, caracterizado pelas interações com 

familiares, vizinhos e amigos e um segundo grupo denominado de redes sociais 

secundárias que são aquelas constituídas pela atuação coletiva de grupos, 

organizações e movimentos em torno de um interesse em comum e que partilham 

conhecimento, informações e experiências. 

 

As redes sociais podem ser estudadas e compreendidas em uma teia que 

forma redes de conhecimento. Sobre estas últimas, Tomaél (2005) sinaliza que são 

determinadas pelas relações desenvolvidas por atores que repartem informação e 

conhecimento. Os indivíduos que compõem a rede de conhecimento apresentam 

valores comuns e movimentam-se exatamente pela partilha destas informações, que 

podem gerar a produção de novos saberes. Tomaél (2008, p. 1) estabelece que: 

 
A participação em redes sociais, a cooperação, as parcerias e a adoção de 
redes de comunicação possibilitam a interação. A interação leva ao 
compartilhamento, impulsiona os fluxos de informação e de conhecimento 
que são decorrentes do movimento de uma rede e determinados pelos 
vínculos que se configuram e reconfiguram. Esses são elementos que 
podem constituir uma rede de conhecimento. 

 
 

As redes de conhecimento podem ser entendidas como um espaço físico ou 

virtual onde os indivíduos pertencentes ao grupo podem interagir para compartilhar 

informações e conhecimento. Evidencia-se a existência dessas redes a partir do 

momento em que as pessoas começaram a agrupar-se em torno de interesses 

comuns, logo as redes sociais digitais são apenas mais uma de tantas outras nas 

quais podemos nos inserir durante nossa experiência de vida. 

 

Alguns elementos são fundamentais para se caracterizar as redes de 

conhecimento e, de acordo com as pesquisas de Tomaél (2008), pode-se citar a 

criação de valores comuns por todos os membros que participam do grupo; o 

movimento que se dá pelo compartilhamento da informação e pela construção do 

conhecimento; as possibilidades de desenvolvimento de novas ideias e processos 
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que são decorrentes das trocas de informação e ainda podem ser consideradas 

como espaços onde prevalecem a informalidade e a espontaneidade.  

 

Nas atividades desenvolvidas para os canais "Ciência no Portugal Neves", a 

informalidade e a espontaneidade são levadas em consideração, sendo os pontos 

principais para o surgimento de uma rede de conhecimento em torno da produção 

científica realizada na região e da produção de conhecimento escolar. 

 

Em trabalho realizado no ano de 2007, Tomaél aponta que as redes sociais 

estão constantemente em movimento onde os sujeitos envolvidos podem assumir 

diferentes papéis, pois os indivíduos estão interligados pelo compartilhamento de 

recursos e ideias em comum. 

 

Evidencia-se que as redes sociais digitais ampliaram a capacidade de 

compartilhar e produzir conteúdo de informação, fato que não fora observado, com 

tamanha proporção, antes do período de grande influência da Internet e dos 

recursos tecnológicos disponíveis na atualidade.  

 

Segundo Marteleto (2010), a Internet é um grande acervo de dados e de 

informações aberto a múltiplas escritas, consultas, leituras, usos e apropriações, é 

também arena ampliada geograficamente e socialmente para interação, 

comunicação e sociabilidade. Ainda nesta questão, Tomaél (2005) considera que as 

ferramentas tecnológicas facilitaram o agrupamento de comunidades reunidas em 

torno de conhecimentos e interesses específicos e ainda incentivam a produção do 

conhecimento.  

 

Concebe-se, a partir do exposto até este momento, que as redes sociais são 

espaços de compartilhamento de conhecimento e informação. Com o avanço da 

Internet, a humanidade passou a exercer estas atividades de uma maneira 

extremamente rápida. As redes sociais digitais, neste contexto, contribuem para que 

indivíduos geograficamente distantes interajam e troquem conhecimento, produzam 

novos saberes, reelaborem informações. É nesta interação, é na produção de 

material de divulgação científica que se estabelecem conexões entre polos distintos 

e conectados através das redes sociais digitais. De tal modo, são nestas interações 
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que se dinamiza o espaço escolar, coloca-se o aluno no centro do processo de 

aquisição de conhecimento, repensa-se o local ocupado por esses atores. 

 

Neste mundo globalizado, interconectado e virtual, as redes sociais digitais 

influenciam também na partilha das informações e no acesso ao conhecimento 

proveniente do meio científico. Entende-se, portanto, que a divulgação científica 

através de redes de conhecimento virtuais torna-se uma alternativa viável para 

alcançar ampla parcela da população que está pouco habituada com o vocabulário 

científico, pois uma das características das redes é a espontaneidade e a linguagem 

acessível, o que seria útil para desmistificar ideias que a população, em geral, 

possui sobre as Ciências Naturais.  

 

De acordo com Caldas (2011a, p. 19), compreende-se que: 
 

O conhecimento é, portanto, uma forma de emancipação social, essencial 
para a conquista da cidadania. A educação e a cultura científica vão muito 
além do acesso à informação. Pressupõem o desenvolvimento de uma 
capacidade crítica para melhor compreender a realidade e se posicionar 
sobre ela. 

 
 

Sustenta-se, portanto, que a informação sobre Ciência e tecnologia é 

fundamental para a nossa sociedade, pois só assim a população estará consciente 

para discutir os fatores que envolvem este campo do saber. O conhecimento 

científico coloca-se como necessário para que os cidadãos adquiram melhor 

qualidade de vida. Pode-se ainda refletir sobre a contextualização da produção 

científica a partir de uma dinâmica local, mais próxima da população e necessária 

para emancipação social. 

 

Caldas (2010, p. 33), sugere que, para além de situações locais, deve-se 

debater temas mais amplos : 

 
É preciso que o discurso científico seja amplamente compreendido pela 
população, para que possa tomar suas decisões a partir de múltiplas 
informações, considerando os aspectos positivos e negativos de cada 
situação. Não se trata, obviamente, de negar a especificidade dos saberes, 
nem de abrir mão deles, mas, sim, de possibilitar a participação efetiva da 
sociedade em debates públicos sobre temas polêmicos, como transgênicos, 
biotecnologia, energia nuclear, entre tantos outros, cujos impactos sociais 
são inegáveis.   
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No ano de 2014, Caldas e Zanvettor, em trabalho denominado "Estado da 

Arte da Pesquisa em Divulgação Científica no Brasil: Apontamentos Iniciais", 

afirmam que somente com a divulgação da produção científica, com seus aspectos 

positivos e negativos, a população brasileira poderá, de fato, participar de debates e 

posicionar-se diante de assuntos polêmicos. 

 

Albagli, em artigo publicado no ano de 1996, comenta que durante muitos 

séculos o trabalho do cientista foi visto como neutro e capaz de trazer benefícios 

para todas as camadas da população. Segundo a autora, no pós-guerra, a Ciência 

conheceu seu apogeu, mas logo depois começou a receber críticas de diferentes 

setores sociais, pois ela não conseguiu cumprir com os objetivos de garantir 

qualidade de vida para todos os cidadãos. Percebeu-se também impactos negativos 

em relação à produção da Ciência e da tecnologia. É neste contexto de 

questionamento da produção científica que surgem as iniciativas para a 

popularização e divulgação da Ciência. 

 

Nas palavras de Albagli (1996, p. 402), observa-se que: 
 

Uma das tarefas mais difíceis a serem realizadas no desenvolvimento de 
programas de popularização da ciência e tecnologia é alcançar um 
equilíbrio entre o entusiasmo pela Ciência dos profissionais envolvidos na 
sua concepção e aplicação e a necessidade de se evitar transmitir ao 
público leigo uma visão exagerada das possibilidades da Ciência moderna. 

 
 

Pelas leituras de Caldas e Albagli, sugere-se que divulgar Ciência pressupõe 

considerar as contradições, os conflitos, contextualizar as informações, possibilitar 

que o receptor da informação tenha compreensão crítica sobre os aspectos 

científicos. Mas também não se pode negar que todo este processo demanda tempo 

porque as mudanças que acontecem no espaço escolar, muitas vezes são lentas. É 

necessário, portanto, refletir: a Escola pode abarcar propostas de divulgação 

científica contextualizando a problemática local? Os conteúdos das Ciências da 

Natureza estarão presentes em projetos com esta característica? 

 

Caldas (2010, p. 33) provoca o leitor com o seguinte questionamento em 

relação à divulgação científica: 
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Se o objetivo da divulgação científica for a mera reprodução do saber sem 
interlocução crítica e analítica, como é possível educar a sociedade para 
que, de fato, compreenda os mecanismos da produção científica para uma 
escolha consciente? 

 

 Caldas argumenta que a Ciência e a tecnologia influenciam na qualidade de 

vida das pessoas, sendo necessário transmitir ao público leigo o contraditório, as 

relações de poder e interesses que envolvem todo o processo de divulgação da 

Ciência. Para a autora, democratizar o conhecimento é muito mais que o disseminar, 

mas também possibilitar uma visão crítica e educativa, que permita a reflexão sobre 

a produção científica para que de fato ocorra uma apropriação deste conhecimento 

pela sociedade.  

 

Albagli (1996) já evidenciava a urgência da disseminação científica nos 

países em desenvolvimento há mais de duas décadas. Segundo a autora, são 

nestes locais que a população mais necessita deste saber para que possa exercer 

uma cidadania plena. Ela argumenta que: 

 
São nesses países que a população leiga mais necessita ter acesso a 
informações científicas que se relacionam com problemas da sua vida 
cotidiana, como saúde e higiene, nutrição, uso de fertilizantes e pesticidas 
etc, bem como que a instrumentalize para assimilar criticamente e contribuir 
criativamente para o avanço científico/tecnológico da humanidade em geral. 
(ALBAGLI, 1996, p. 403). 
 
 

Através das contribuições de Caldas e Albagli, percebe-se que a divulgação 

científica deve atrelar-se à dinâmica social. Existem temas polêmicos envolvendo a 

Ciência e a tecnologia, em escala mundial, como os transgênicos, mas as questões 

locais não devem ser negligenciadas, pois é uma maneira de intervenção em 

problemáticas da região e que contribuirão para a qualidade de vida daqueles 

indivíduos da localidade.  

 

Em "Divulgação Científica e Relações de Poder", artigo publicado no ano de 

2010, Caldas considera que as informações que são oferecidas via web não são 

suficientes para estabelecer uma cultura cidadã crítica. Faz-se necessário um 

processo político educativo para que a população possa apropriar-se dos 

conhecimentos científicos a partir da contextualização da informação e das reflexões 

possíveis das temáticas apresentadas. 
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Caldas no trabalho intitulado "Mídia e Políticas Públicas para a Comunicação 

da Ciência" (2011b) não nega a importância da web, onde relata que "numa 

sociedade em rede, em que a informação circula em diferentes espaços virtuais ou 

presenciais, o papel da mídia no processo de democratização da Ciência é 

essencial". 

 

Independente da divulgação científica dar-se em ambientes virtuais ou 

presenciais,  importante frisar que o fundamental é criar os mecanismos necessários 

para que este propagar considere a contextualização e a crítica como requisitos 

fundamentais para disseminação da Ciência com vistas à qualidade de vida. Faz-se 

necessário pontuar também que o acesso à informação deve ser levado em 

consideração como um primeiro passo, em contexto escolar, para um projeto de 

divulgação científica mais crítico futuramente. 

 

As redes sociais digitais, enquanto redes de conhecimento - compostas por 

grupos que compartilham o mesmo interesse - podem oferecer o suporte necessário 

para divulgação científica, seja a nível local, o que parece ser mais interessante, 

seja a nível nacional. As redes sociais digitais disponibilizam acesso rápido à grande 

parcela da população e linguagem coloquial, o que aproxima as pessoas envolvidas. 

Desta maneira, as redes de conhecimento virtuais possuem as condições 

necessárias, se bem utilizadas e considerando o que foi exposto até o momento, 

para promover as premissas de uma divulgação científica crítica, contextualizada e 

ao mesmo tempo próxima da sociedade. 

 

Por fim, Caldas (2011a, p.39) estabelece que: 
 

No espaço público midiatizado, a circulação da informação e o debate 
científico podem assegurar a formação qualificada/competente da opinião 
pública para que o cidadão tome suas próprias decisões. O conhecimento 
científico é parte integrante da cidadania plena e do processo de inclusão 
social. Possibilita ao indivíduo uma cidadania ativa e transformadora. Tecer 
os fios cotidianos da História da Ciência, numa perspectiva crítica, humana, 
educativa e que possibilite a inclusão social é uma tarefa a ser trilhada por 
muitos atores: jornalistas, cientistas, Escola, família e Estado. 

 
 

Pretende-se, a luz dos referenciais, com os canais "Ciências no Portugal 

Neves" criar os meios necessários para que a divulgação científica transcorra 

através da Escola, considerando as problemáticas locais, dando voz à comunidade 
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escolar para que esta se aproprie do conhecimento que envolve a Ciência, 

respeitando estes sujeitos e levando-se em consideração que é necessário tempo 

para a percepção de mudanças mais profundas. 

 

Príncipe e Valerio são autoras que consideram a Internet e as novas 

tecnologias como aliadas da divulgação científica na atualidade, de tal modo que 

elas são referencias para o presente trabalho. As autoras reportam que as redes 

sociais digitais alcançam um número significativo de pessoas e podem contribuir 

com estratégias de popularização da Ciência. 

 

Segundo Príncipe (2009), as tecnologias eletrônicas provocaram verdadeira 

revolução no curso da comunicação. No ano de 2005, em trabalho denominado 

"Grau de adesão à comunicação científica de base eletrônica: estudo de caso na 

área de genética", Príncipe sustenta que as transformações são resultados da 

expansão do uso de computadores e o desenvolvimento de redes eletrônicas de 

comunicação. Ocorreram mudanças significativas nas formas e no uso da 

informação. Para a autora, o meio científico também sofre influência dessas novas 

tecnologias, pois altera-se a forma como se dá a comunicação. Apesar das 

possibilidades, Príncipe comenta  que: 

 
À primeira vista, os resultados que a literatura internacional veicula que 
aborda as mudanças produzidas pela Internet na comunicação científica em 
geral e nos periódicos especializados em particular comprovam que, mesmo 
apresentando tendência a ampliar o uso das modernas tecnologias de 
informação e comunicação, a comunidade científica – tanto das Ciências 
Sociais e Humanas, quanto das Ciências Físicas e Naturais – ainda 
permanece centrada nas formas tradicionais de comunicação. (PRÍNCIPE, 
2009, p. 290). 
 
 

 Valerio, em tese defendida no ano de 2005, argumenta que as redes de 

comunicação eletrônica revolucionaram os fluxos e a forma de acesso à informação, 

desenvolvendo e ampliando um novo espiral de conhecimento. A autora considera 

que a Internet permite ampliar o grupo alvo com acesso à comunicação e à 

informação, estabelecendo interseções entre diferentes públicos, inclusive os nãos 

especializados - criando uma possível convergência entre o público leigo e o público 

especializado. 
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É preciso repensar a maneira como a divulgação científica vem sendo 

realizada no país, pois a dimensão territorial é significativa, assim como lugares em 

que o acesso é dificultado. A Internet, através das redes sociais digitais, pode 

contribuir para que as pessoas tenham acesso à informação e ainda possam 

participar de debates envolvendo temáticas de Ciência/Tecnologia, pois um dos 

eixos de sucesso dos Blogs, Facebook e YouTube é exatamente a capacidade de 

interação entre os sujeitos participantes, mas também ao tom informal que pode ser 

estabelecido entre os envolvidos. 

 

Príncipe (2013, p. 197), destaca que: 
 

Atualmente, as redes sociais estão presentes em todos os níveis e 
segmentos da sociedade e, na Ciência, não é diferente. Elas possibilitam 
maior interação entre os atores envolvidos no processo – autores, leitores e 
editores - de maneira rápida, imediata e interativa, apontando para novas 
práticas de comunicação e informação, ampliando a visibilidade e alcance 
das pesquisas realizadas e sua disseminação para a comunidade específica 
e sociedade em geral. 

 
 

Valério (2005, p. 71) sustenta que: 
 

As tecnologias de redes eletrônicas não só permitem como vêm 
desenvolvendo novos mecanismos ou ferramentas capazes de aumentar o 
tráfego da informação eletrônica, a capacidade da informação eletrônica, a 
capacidade de comunicação interativa e a visibilidade da Ciência por meio 
da criação de novos serviços e produtos cada vez mais avançados, 
possibilitando acesso e a participação de novos usuários, leitores curiosos, 
perfazendo novos públicos, e contribuindo para impulsionar o avanço da 
informação e da comunicação científicas. 

 
 

Em artigo publicado em 2008, Valerio e Pinheiro corroboram que as redes 

eletrônicas ampliam o público que se envolve com a Ciência, configurando-se numa 

nova composição, diferente daquele que forma a comunidade científica. Segundo as 

autoras, a rede virtual é elemento fundamental na aproximação de grupos diversos 

em torno da ciência. 

 

Aqueles interessados e dispostos a realizar divulgação científica, seja 

cientista, jornalista ou professor, precisam levar em conta as características das 

redes sociais digitais para estabelecer conexões e interações necessárias para 

popularização da Ciência. 
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Sobre este assunto, Valério (2005) estabelece que a interatividade é a 

marca da comunicação científica realizada através das redes de comunicação 

eletrônica. A interatividade modificou a relação espaço/tempo, permitindo a 

comunicação de pessoas em lugares distantes, mas em tempo real. 

 

Valerio, em capítulo de livro publicado no ano de 2012, informa dados 

relevantes para atividades que podem ser realizadas no ambiente virtual, pois: 

 
Podemos afirmar que para um país de dimensões continentais como o 
Brasil, com reconhecidas dificuldades na produção e acesso ao 
conhecimento científico e aos próprios periódicos científicos, que, por sua 
função precípua são direcionados a públicos especializados, a web foi, sem 
dúvida, um salto paradigmático para a informação e a comunicação, 
especialmente no que se refere ao acesso. Dados do IBGE, da Pesquisa 
nacional por Amostra de Domicílios realizada em 2010, comprovam o 
aumento do acesso à informação por maior fatia da população no Brasil. A 
pesquisa revela crescimento de 71% entre 2005 e 2009 do número de 
domicílios conectados à Internet, com o quantitativo de 12 milhões de 
pessoas acessando a Internet no período de um ano. (VALERIO, 2012, p. 
151). 
 
 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do ano de 20145 

evidencia o avanço da cobertura de Internet nos lares brasileiros. As estimativas 

consideram que aproximadamente cinquenta e cinco por cento (55%) da população 

utiliza Internet nas residências. Esse resultado, quando comparado ao mostrado por 

Valerio (2012), demonstra o quanto o uso da web vem se expandindo no território 

nacional, apesar ainda de discrepância entre as regiões brasileiras e entre as áreas 

urbana e rural. Mesmo assim, os dados são relevantes e significativos para 

propostas de divulgação científica em torno das redes sociais digitais. Desta 

maneira, nas redes sociais, enquanto espaços de interação, compartilhamento de 

conhecimento, o vocabulário menos rebuscado pode orientar novos horizontes para 

divulgação científica no país. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
  Informações disponíveis no site: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94935.pdf 
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4. METODOLOGIA: O PERCURSO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA AS 

REDES SOCIAIS DIGITAIS E A COLETA DE DADOS 

 

Este capítulo destina-se à discussão da metodologia empregada no 

desenvolvimento desta Dissertação. O perfil da comunidade escolar será tratado 

nesta etapa, bem como a escolha pelo estudo de caso sustentado por entrevistas, 

observação participante e coleta de informações com base na netnografia, 

convergindo os dados para uma análise por triangulação dos métodos.  

 

Pretende-se ainda comentar sobre os locais em que foram realizadas as 

gravações dos vídeos, pois parte das atividades relacionam-se a situações 

desenroladas fora do espaço escolar. Desta maneira, será necessário comentar 

sobre os ambientes em que as atividades externas ocorreram e elucidar as 

pesquisas da região próxima à Escola que foram escolhidas para que este trabalho 

fosse realizado. A "Casa da Descoberta" - espaço de divulgação científica da 

Universidade Federal Fluminense - também foi utilizada para o desenvolvimento de 

atividades com os estudantes. 

 

Antes do projeto começar, foi realizado um questionário com os alunos do 

sétimo ano de escolaridade da Escola Municipal Francisco Portugal Neves para 

identificar o uso da Internet e de ferramentas tecnológicas digitais no cotidiano deles. 

Um total de noventa e sete estudantes participaram desta etapa, sendo um 

contingente maior que o número de participantes envolvidos na gravação de vídeos. 

Desta maneira, acredita-se compreender se o uso da Internet era algo comum para 

estudantes de outras turmas da Escola.  

 

O questionário foi composto de nove tópicos, que se encontra em apêndice 

(APÊNDICE I), sendo cinco deles de perguntas fechadas e os outros quatro 

considerados de perguntas abertas. Além das questões relacionadas ao uso da 

Internet, perguntas sobre a visão dos alunos a respeito dos cientistas e o trabalho 

deles, bem como o conhecimento relativo a pesquisas na região fazem parte do 

questionário inicial. 
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O cenário de pesquisa é a Escola Municipal Francisco Portugal Neves, 

pertencente à Fundação Municipal de Educação de Niterói, localizada no bairro de 

Piratininga, Região Oceânica da cidade. A unidade educacional passa por um 

processo de transição, pois deixará de atender os estudantes de 1º e 2º ciclos de 

educação, ou seja, 1º ao 5º ano de escolaridade, para atuar apenas nos 3º e 4º 

ciclos (anos finais do Ensino Fundamental II). Além desta etapa regular nos turnos 

da manhã e da tarde, a Escola opera, no período noturno, com a Educação de 

Jovens e Adultos. Nos três turnos em que intervém, a Escola Portugal Neves 

colabora para a formação de aproximadamente mil e cem (1100) estudantes da 

Região Oceânica de Niterói. 

 

As informações sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB)6  para os anos finais do Ensino Fundamental (2015), na cidade de Niterói, 

encontram-se na Tabela I. Em destaque, os dados referentes à Escola Municipal 

Francisco Portugal Neves, onde o estudo foi realizado. 

 

Tabela I: 

IDEB (2015) para as Escolas Municipais, Estaduais e Federais em Niterói 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

 

Apesar dos indicadores do IDEB (2015) mostrarem que a Escola Municipal 

Francisco Portugal Neves não alcançou as metas propostas para o período e 

encontra-se abaixo da média da Rede Municipal de Educação - a mesma é 

informalmente bem avaliada pelas comunidades da Região Oceânica, tendo uma 

elevada procura por matrículas. Na Escola são realizados diferentes projetos, 

destacando-se a "Rádio Escolar", a "Quarta Cultural", "Cine Debate", "Trilhas 

                                                           
6
  Informações disponíveis em http://portal.inep.gov.br/ideb 

Rede Índice Meta 

Pública 3,6 4,6 

Federal 5,1 5,0 

Estadual 3,5 4,5 

Municipal 4,0 5,0 

E. M. Francisco Portugal Neves 3,5 4,9 
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Ecológicas", "Projeto Aprendiz" (dedicado a canto e instrumentos musicais), 

"Robótica na Escola" e "Semana Teen". Apesar da diversidade de projetos 

realizados, nos quais os estudantes trabalham diferentes habilidades, os indicadores 

formais de avaliação não dão conta de demonstrar o contexto e a dinâmica do que 

tem sido proposto na Escola Municipal Francisco Portugal Neves 

 

Considerado um bairro nobre da cidade de Niterói, Piratininga caracteriza-se 

por ser banhado pelo Oceano Atlântico. Além do litoral, o bairro possui um Sistema 

Lagunar e recortes de Floresta Atlântica. Nos bairros de Itaipu e Piratininga, 

observa-se ainda a presença de Manguezal, mostrando a riqueza de ecossistemas 

desta região da cidade.  

 

Além dos atrativos naturais, o bairro possui oferta de serviços diversos,  

atraindo novos moradores para uma das últimas fronteiras de expansão imobiliária 

da cidade. Percebe-se que muitos imóveis são construídos em áreas de 

preservação, como no entorno da Lagoa de Piratininga e da Lagoa de Itaipu, mas 

também em fragmentos da Floresta Atlântica, evidenciando que a população local 

contribui para desequilíbrios ambientais na região. Na Figura I7, é possível observar 

a localização da Escola e os limites do bairro de Piratininga. 

 

Figura I: Limites geográficos do bairro de Piratininga. 
Fonte: print screen de maps.google.com (2018) 

                                                           
7
 Informações disponíveis em maps.google.com (2018) 
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A Escola em questão, fundada na década de setenta, foi criada para atender 

os moradores das vilas de pescadores da região. Nestes mais de quarenta anos, o 

bairro sofreu grandes transformações e acelerado processo de ocupação. Na 

atualidade, a Escola recebe alunos de média classe média e baixa classe média, 

moradores dos bairros de Piratininga, Cafubá, Itaipu, Engenho do Mato e Várzea 

das Moças. No entorno, existem comunidades como Boa Esperança, Inferninho, 

Jacaré e Barreira, também atendidas pela Escola Portugal Neves. Um pouco mais 

distantes, observa-se as comunidades do Caniçal, Ciclovia e Rato Molhado. Alguns 

estudantes fazem parte do estrato social de vulnerabilidade. A partir do que foi 

relatado, evidencia-se que na unidade escolar convivem alunos de diferentes 

classes sociais. Vale ressaltar que a "Portugal Neves" reinventa-se na sua própria 

dinâmica heterogênea.  

 

Em pesquisa realizada no ano letivo de 2017 e que consta em documento 

oficial da unidade escolar (Projeto Político Pedagógico - 2017)8, foi traçado o perfil 

sócio cultural dos estudantes. Para alcançar o objetivo, foram aplicados 

questionários baseados no censo do IBGE. De acordo com os resultados, percebe-

se que a renda média dos chefes de família gira em torno de um a dois salários 

mínimos, com cerca de quarenta e dois por cento (42%) das famílias vivendo com 

esta renda mensal; quinze por cento (15%)  possuem renda de três a quatro 

salários, enquanto quatro por cento (4%) ganham de cinco a seis salários, por fim 

outros quatro por cento (4%) recebem sete ou mais salários mínimos. Parcela 

significativa não soube informar a renda média da família.  

 

A Escola apresenta problemas de infraestrutura, apesar das constantes 

reformas que foram realizadas nos últimos anos. O prédio conta com: 

 sala de informática, no momento sem condições de uso 

adequado;  

 laboratório de Ciências equipado com microscópios e 

lupas, além de reagentes e vidrarias;  

 sala de multimídia, com disponibilidade de uso de TV, 

DVD e datashow; 

                                                           
8
      Documento elaborado por toda a comunidade escolar no qual consta os valores, princípios e os 

objetivos que sustentam o funcionamento da unidade escolar. 
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 sala de artes; 

 sala de leitura;  

 sala de recursos para o atendimento a estudantes com 

necessidades educativas especiais. 

 quadra coberta para atividades esportivas; 

 anfiteatro com capacidade para receber mais de duzentas 

pessoas. 

 

Para desenvolvimento do projeto denominado de "Ciência no Portugal 

Neves" (atividades que recorrem ao uso das redes sociais digitais para proposta de 

ensino/aprendizagem e divulgação científica na unidade escolar) foi escolhida uma 

turma de sétimo ano de escolaridade (3º ciclo de ensino), pois o perfil dos 

estudantes já era conhecido previamente e ainda seria possível dar continuidade às 

atividades nos anos letivos seguintes, para discussão contínua sobre as questões 

relacionadas à produção científica que se faz no bairro, bem como a visão deles em 

relação à Ciência.  

 

A turma de sétimo ano que participou do "Ciência no Portugal Neves" é 

composta por vinte e nove alunos, sendo dezesseis meninos e treze meninas. Nem 

todos os estudantes participaram das atividades, já que elas ocorreram no 

contraturno. Mesmo assim, vinte dois alunos, sendo quinze deles meninos e sete 

meninas viveram a experiência do projeto. 

 

Os jovens desta turma mantêm bom relacionamento uns com os outros, não 

sendo observadas situações embaraçosas ou relativas a bullying. Por outro lado, a 

turma não apresenta uma boa relação com todos os seus professores. As crianças 

são um pouco agitadas e ocorrem muitas conversas paralelas durante as aulas. 

Além disso, durante as atividades de sala de aula, é comum os estudantes não 

esperarem o outro terminar de falar para realizar uma pergunta para os professores. 

Vale ressaltar que os estudantes gostam de realizar atividades em grupo e que 

diferenciam-se do padrão rotineiro da Escola. A turma, de modo geral, é criativa e 

muito participativa. 
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Este grupo escolar caracteriza-se ainda por não apresentar distorção 

série/idade. Faz-se necessário comentar que os pais desses alunos são muito 

participativos e presentes, inclusive nas atividades e encontros do Conselho Escola 

Comunidade (CEC), onde é possível opinar, sugerir mudanças e melhorias para a 

construção de uma Escola mais democrática, assim como propor gastos com as 

verbas recebidas pela unidade escolar. 

 

Desde o percurso inicial até o resultado final contou-se com a participação 

direta dos estudantes em várias situações de tomada de decisão, como por exemplo 

na escolha dos tipos de materiais que seriam utilizados para interação com a 

comunidade escolar através das redes sociais digitais. Sustenta-se, desta maneira, 

um coletivo na construção do projeto, ao perceber o anseio dos estudantes e as 

suas vontades para que o trabalho, de fato, representasse esses sujeitos e suas 

expectativas. 

 

Neste contexto, pode-se considerar a pesquisa desenvolvida com os 

estudantes do sétimo ano de escolaridade da Escola Portugal Neves do tipo 

qualitativa. Em estudos desta natureza, por Moreira (2012), entende-se que há um 

interesse na interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos as suas ações, 

através de uma realidade socialmente construída. As pesquisas qualitativas 

caracterizam-se pelo ambiente natural ser a fonte de dados, o caráter descritivo e o 

enfoque indutivo (GODOY, 1995, apud NEVES, 1996). 

 

Segundo Oliveira (2000, apud QUEIROZ, 2006), o novo paradigma da 

Ciência coloca o método qualitativo em novo patamar para mensuração, 

processamento e análise de dados científicos, contribuindo para o desenvolvimento 

e consolidação da Ciência em diferentes áreas.  

 

O estudo de caso, para Stake (2001, apud CESAR, 2006) caracteriza-se por: 

 
Descrições complexas e holísticas de uma realidade que envolvem um 
grande conjunto de dados; os dados são obtidos por observação pessoal; o 
estilo de relato é informal, narrativo, e traz ilustrações, alusões e metáforas; 
as comparações feitas são mais implícitas do que explicitas; os temas e 
hipóteses são importantes, mas são subordinados à compreensão do caso. 
Assim, um estudo de caso é mais indicado para aumentar a compreensão 
de um fenômeno do que para delimitá-lo. 
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Vasconcelos et al. (2015) consideram o estudo de caso como um método 

imersivo de pesquisa que propõe explorar um objeto bem delimitado, podendo ser 

uma realidade, uma situação problema ou uma organização. Segundo Serrano 

(1998, apud MOREIRA, 2012), as principais características do estudo de caso são: 

 
Particularização (se centram em uma situação, evento, programa ou 
fenômeno particular), a descrição (o produto final é uma descrição rica e 
densa do objeto de estudo), a heurística (iluminam a compreensão do leitor 
respeito ao objeto de estudo) e a indução (baseiam-se no raciocínio 
indutivo; as teorias, os conceitos ou as hipóteses surgem de um exame dos 
dados fundados no contexto mesmo). 
 
 

A escolha pelo estudo de caso como metodologia para o desenvolvimento 

desta pesquisa deve-se ao fato do mesmo envolver diferentes variáveis, mas tendo 

como principal preocupação a compreensão dos processos sociais nos quais o 

problema está inserido. Da mesma forma, o estudo de caso permite que os sujeitos 

participantes contribuam com suas observações e visões para o resultado final. 

Neste caso, os sujeitos participantes têm voz ativa e auxiliam o pesquisador na 

compreensão das hipóteses levantadas. 

 

Em "Estudos de Caso: Planejamento e Métodos", Yin (2001) considera que 

este método qualitativo de pesquisa deve ser adotado quando o pesquisador 

depara-se com questões do tipo "como?" e "por quê?"; situações em que o 

investigador tem pouco controle sobre os eventos e ainda quando o foco encontra-

se em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto de vida real. O 

autor ainda reforça que o estudo de caso permite preservar as características 

holísticas e significativas dos eventos da vida real. 

 

É importante salientar os métodos escolhidos para coleta dos dados nesta 

Dissertação. Para tanto, optou-se pelo eixo da observação participante, da entrevista 

semiestruturada e da metodologia com base na netnografia9. Cada uma destas 

técnicas será discutida nas linhas que seguem. 

 

                                                           
9
  Segundo Corrêa e Rozados (2017), a netnografia é uma ferramenta metodológica que amplia as 

possibilidades oferecidas pela etnografia tradicional ao permitir o estudo de objetos, fenômenos e culturas que 
emergem constantemente no ciberespaço a partir do desenvolvimento e da apropriação social das tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC). 
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A observação, segundo Silva (2012), utiliza os sentidos para inferir dados e 

determinar aspectos da realidade investigada. Para a autora, a observação divide-se 

em participante, quando o cientista  pertence à mesma comunidade ou grupo 

pesquisado ou ainda se integra ao grupo para obter informações. Já na observação 

não participante, o pesquisador permanece fora da comunidade ou grupo. 

 

Nas palavras de Rodríguez et al. (1999, apud Meirinhos & Osório, 2010) a 

observação participante é o método mais empregado nos estudos qualitativos, 

sendo a integração do pesquisador, no campo de observação, o mais importante a 

se considerar. 

 

A partir do momento que o pesquisador também atua como professor na 

unidade escolar, este desenvolve uma observação participante com grande nível de 

envolvimento com os outros sujeitos, pois o investigante integra-se mais facilmente 

ao grupo que pretende estudar. A observação participante torna-se muito útil ao 

pesquisador quando este necessita de encontrar evidências para a sua pesquisa 

qualitativa, tendo a técnica de trabalho de campo muita relevância em estudos desta 

natureza. 

 

A observação participante, para efeitos desta Dissertação, ocorreu durante 

as aulas com a turma que realizava as atividades para os canais "Ciência no 

Portugal Neves", assim como durante as gravações dos vídeos realizados no 

laboratório da escola e  ainda nos momentos de aulas passeio que aconteceram na 

"Casa da Descoberta", Mangue da região da Lagoa de Itaipu e Parque Estadual da 

Serra da Tiririca.  

 

Todas as atividades externas serão descritas, de forma mais detalhada, 

ainda na etapa de metodologia, de modo que o leitor compreenda a escolha por 

estes espaços. Na Figura II
10 são mostrados os ecossistemas onde as atividades 

foram desenvolvidas, evidenciando a proximidade da Escola com estes ambientes. 

                                                           
10

 Informações obtidas em fonte: http://www.bdg.ibge.gov.br/appbdg/ (2018) 
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Figura II: Ecossistemas da Região Oceânica no entorno da Escola Municipal Francisco 
Portugal Neves 

Fonte: print screen de http://www.bdg.ibge.gov.br/appbdg/ (2018) 
 

Outra técnica muito comum utilizada em estudo de caso é a entrevista. 

Ferreira e Silva (2015) denominam entrevistas como o encontro entre pessoas com 

finalidade de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto e tendo como objetivo a coleta de informações que não serão apreendidas 

somente através de observação ou com a elaboração de questionários. 

 

Yin (2001) propõe a condução de entrevistas de forma espontânea e 

informal. Entende-se, desta maneira, a possibilidade de realizá-las a fim de que os 

questionados possam responder sobre fatos e acontecimentos, quanto para fornecer 

opiniões sobre certos eventos. Permite-se, com as entrevistas naturais, que o 

respondente demonstre interpretações sobre situações que estão colocadas no 

estudo de caso.  

 

Utilizando-se das entrevistas enquanto estratégia, busca-se a 

espontaneidade para que o entrevistado deixe de ser um simples respondente para 

atuar como informante. Meirinhos & Osório (2010) corroboram as ideias de Yin ao 
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afirmarem que as entrevistas são ótimos instrumentos para alcançar diferentes 

interpretações que as pessoas possuem de determinada realidade.  

 

Mainardis e Marcondes (2011) sinalizam que as entrevistas e grupos de 

discussões são uma forma pertinente de se dar voz aos pesquisados e democratizar 

o processo de pesquisa. Assim sendo, os dados gerados são produzidos na 

coletividade e com as pessoas.  

 

Para efeitos deste estudo, optou-se pela entrevista do tipo semiestruturada. 

Segundo Manzini (1991), a entrevista semiestruturada apoia-se: 

 
Em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 
principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 
momentâneas à entrevista. Esse tipo de entrevista pode fazer emergir 
informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a 
uma padronização de alternativas. 
 
 

A escolha pelas entrevistas semiestruturadas deve-se à informalidade que 

estas proporcionam e por mesclar ao roteiro prévio, perguntas que emergem a partir 

das respostas, o que pode ser de grande valia para a pesquisa a partir de um 

processo de escuta dos envolvidos. 

 

Além das técnicas de entrevista individual semiestruturada, optou-se 

também por entrevistas com grupos focais que, segundo Kitzinger (2000, apud Trad 

2009), é uma forma de entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na 

interação. Seu principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um tópico 

específico.  

 

Todos os estudantes que participaram do projeto responderam às 

entrevistas. Outras pessoas da comunidade escolar foram convidadas, através da 

página "Ciência no Portugal Neves" no Facebook, para participarem de entrevistas. 

Aqueles que se sentiram à vontade puderam contribuir com informações. Deste 

modo, além das entrevistas com os estudantes, foram realizadas entrevistas com 

uma das pedagogas da unidade escolar (denominada de Pedagoga 1); uma 

professora de geografia da Escola (chamada de Professora 1) e uma estagiária 

(nomeada de Estagiária 1).  
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Além da observação participante e das entrevistas semiestruturadas, optou-

se ainda por obter dados a partir da metodologia com base na netnografia. Kozinets 

(2014, p.9) considera a netnografia como uma forma especializada de etnografia 

adaptada às contingências específicas dos mundos sociais de hoje mediados pelos 

computadores. 

 

Montardo e Passerino (2006) afirmam que com o surgimento do ciberespaço 

fez-se necessário utilizar metodologias de pesquisa para se compreender os 

fenômenos que aconteciam no meio virtual. As autoras sinalizam que as 

metodologias qualitativas, como a etnografia, não devem ser empregadas sem 

adaptações para os estudos online. 

 

De acordo com Kozinets (2014, p.31), a netnografia, a etnografia de grupos 

eletrônicos, estuda as práticas culturais complexas em ação, atraindo nossa atenção 

para uma multiplicidade de ideias fundamentadas e abstratas, significados, práticas 

sociais, relacionamentos e sistemas simbólicos. 

 

A etnografia pretende compreender as culturas em seus locais, ao mesmo 

tempo, pode-se inferir que a netnografia está preocupada em compreender como os 

grupos sociais interagem no ambiente virtual. Desta maneira, é de suma importância 

utilizar a netnografia no desenvolvimento de pesquisas que acontecem nos espaços 

virtuais, de modo que se enriqueça a coleta de dados. 

 

Estudo de Santos e Gomes (2013) indica que os trabalhos netnográficos 

exigem imersão e participação do pesquisador. As autoras consideram que o tempo 

dedicado nesses ambientes é fundamental para a pesquisa. Desta maneira, optou-

se pela participação ativa nos canais "Ciência no Portugal Neves", através de 

comentários e sugestões. Além da técnica de observação participante nas redes 

sociais digitais, dados foram coletados a partir daquilo que as pessoas escreviam, 

bem como as figuras que elas utilizavam e outros recursos comuns no ambiente 

virtual. 

 

A fim de garantir a sustentação e a solidez necessárias para a análise dos 

dados, optou-se pela técnica de triangulação das informações, relacionando os 
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dados coletados através da observação participante, entrevistas semiestruturadas e 

netnografia. 

 

Por triangulação, entende-se, segundo Yin (2001, p.120) como o 

fundamento lógico para usar várias fontes de evidências. O mesmo autor, ainda 

argumenta que a triangulação é necessária, pois as conclusões realizadas com 

várias fontes de coleta de dados serão muito mais convincentes. Zappellini & 

Feuerschütte (2015) entendem que a triangulação é um procedimento que combina 

diferentes métodos de coleta e análise de dados, para que as conclusões sobre o 

estudo sejam consolidadas.  

 

Contribuindo para a discussão sobre triangulação, Tuzzo e Braga (2016) 

afirmam que esta abordagem prevê os diversos ângulos de análise, as diversas 

necessidades de recortes e estrutura para que a visão não seja limitada e o 

resultado não seja restrito a uma perspectiva. É possível ainda perceber olhares 

múltiplos e diferentes do mesmo lugar de fala. 

 

Nas palavras de Flick (2009, apud Zappellini & Feuerschütte 2015), a 

combinação de métodos não deve ser compreendida como o uso de um método 

para a coleta e de outro para a análise de dados. Partindo deste pressuposto, a 

análise dar-se-á por triangulação dos métodos, pois segundo Marcondes e Brisola 

(2014), é um procedimento possível para a interpretação de dados em pesquisas 

qualitativas. As autoras ainda afirmam que esta técnica: 

 
...prevê dois momentos distintos que se articulam dialeticamente,  
favorecendo uma percepção de totalidade acerca do objeto de estudo e a 
unidade entre os aspectos teóricos e empíricos, sendo essa articulação a 
responsável por imprimir o caráter de cientificidade ao estudo 
 
 

As autoras Marcondes e Brisola (2014) utilizaram trabalhos de Deslandes 

(2004), Gomes (2004), Gomes et al. (2010) e Minayo (2010) como referências para 

elaboração de estudos por triangulação de métodos. Todas as obras foram 

consultadas com o objetivo de perceber a análise por triangulação de métodos. 

 

No primeiro momento, para Marcondes e Brisola (2014), ocorre a coleta dos 

dados. Em seguida realiza-se a análise do material, refletindo sobre a percepção 
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dos sujeitos envolvidos no processo, de modo que se correlacione a visão dos 

sujeitos à teoria já existente e, por último, contextualiza-se todos estes fatos ao 

conjunto mais amplo da sociedade. 

 

Recorrendo a Marcondes e Brisola (2014) como fonte de referência, a Figura 

III contribui para o entendimento da análise por triangulação de métodos, onde a 

articulação entre os dados empíricos, literatura existente e o contexto onde o 

trabalho foi desenvolvido sustentam a análise do conteúdo coletado. 

 

  Figura III: Análise por triangulação de métodos 

Fonte: Marcondes e Brisola (2014) 
 

Ao se esgotar a discussão da metodologia utilizada para a coleta e análise 

dos dados, assim como as considerações sobre a Escola em que o trabalho foi 

realizado, faz-se necessário abordar, de forma mais detalhada, como as atividades 

desenrolaram-se na prática. Para isto, será comentado sobre a escolha pela 

produção de vídeos, como ocorreu a gravação dos mesmos e ainda situar o leitor 

nas aulas passeio realizadas pelos estudantes. 

 

É importante destacar que as atividades que deram origem ao projeto 

"Ciência no Portugal Neves" foram pensadas, de forma coletiva, por vários sujeitos. 
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Neste sentido, os estudantes, em mediação com o professor, refletiram sobre os 

meios mais eficientes para comunicação com a comunidade escolar. 

 

Nos debates iniciais, realizados durante quatro aulas de quarenta e cinco 

minutos cada, os alunos comentaram que textos poderiam informar a comunidade. A 

ampla maioria sugeriu que os vídeos poderiam ser utilizados para manter contato 

com as pessoas da localidade, proposta que prevaleceu. Nesta discussão, as redes 

sociais digitais foram consideras como os espaços necessários para que os vídeos 

pudessem ser exibidos. 

 

Ainda nesse período inicial, um questionário (APÊNDICE I) foi realizado por 

noventa e sete estudantes para obter informações sobre o uso da Internet pelo 

grupo de alunos do sétimo ano de escolaridade do turno da manhã da Escola, já que 

a proposta coletiva era do uso de redes sociais digitais para comunicação. De tal 

maneira, aproveitou-se para compreender se os aprendizes "buscavam" informações 

sobre Ciências em algum tipo de mídia e ainda que conhecimentos eles tinham 

sobre a produção científica local. Já que os vídeos foram considerados ferramentas 

eficazes pelos estudantes, neste primórdio, optou-se por questioná-los a respeito do 

uso de vídeos em processos de ensino/aprendizagem. 

 

Durante duas aulas de quarenta e cinco minutos cada, os estudantes 

discutiram sobre o nome que deveria ser adotado para o canal utilizado como 

espaço de divulgação dos materiais que seriam produzidos. Diante de alguns nomes 

como "Ciência Brasil", "Jovem faz Ciência", optou-se por denominar o canal de 

"Ciência no Portugal Neves", enfatizando a Escola em que as atividades acontecem. 

 

Os vídeos produzidos pelos estudantes do sétimo ano da Escola Municipal 

Francisco Portugal Neves foram disponibilizados nos canais do "Ciência no Portugal 

Neves" nas seguintes plataformas online: Blog, Facebook e YouTube. 

 

 A escolha pelo Blog justifica-se pelas possibilidades de discussões mais 

aprofundadas relacionadas ao conteúdo da disciplina de Ciências e de assuntos  

cotidianos da sala de aula. Pretende-se que o Blog seja um espaço de troca entre os 

estudantes e o professor, sendo um momento mais "reservado" para que as 
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informações circulem. Ressalta-se que a escolha desta rede social digital foi 

realizada pelo professor. 

 

Ao optar pelo YouTube como uma das redes sociais digitais para exibição 

dos conteúdos, o objetivo foi utilizar um canal com o qual os estudantes 

identificassem-se e que emergiu no debate inicial de construção do projeto. Os 

estudantes sinalizaram que o YouTube era uma rede social digital muito utilizada por 

eles e por outros alunos da Escola. 

 

Ao se eleger uma página no Facebook, como uma das redes sociais digitais 

para desenvolver este projeto, o objetivo foi possibilitar o uso de uma das mídias 

sociais mais populares nos dias atuais,  a fim de obter dados para comparações com 

o YouTube e o Blog. Os estudantes quiseram verificar se existiria demanda de 

visualizações dos vídeos na página do Facebook ou se uma hipótese inicial, em 

relação à "força" do YouTube, prevaleceria. 

 

Após situar o leitor sobre os primeiros passos do projeto, citando o porquê 

das redes sociais digitais, ressaltando a escolha pelos vídeos, bem como sobre a 

origem do nome para os canais, faz-se necessário comentar as atividades que os 

estudantes realizaram para o "Ciência no Portugal Neves". Neste contexto, vídeos 

foram produzidos no laboratório da Escola e também em situações de aulas passeio 

realizadas na "Casa da Descoberta, trilhas do Parque Estadual da Serra da Tiririca - 

Córrego dos Colibris e Mangue de Itaipu. 

 

 Os estudantes, divididos em grupos, organizavam seus próprios roteiros 

para a gravação dos vídeos, bem como participavam da edição. As temáticas que 

serviam de base para os conteúdos surgiam do interesse espontâneo dos alunos. É 

importante salientar que os roteiros foram construções prévias dos estudantes, e 

que cada grupo encontrou a sua própria dinâmica para os elaborar. De tal maneira, 

reforça-se que o professor mediou a construção dos roteiros, mas se respeitou as 

individualidades nesta produção. Além disso, vale ressaltar que alguns estudantes 

possuem canais no YouTube, sinalizando lógicas pessoais na elaboração dos 

materiais. 
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Este pesquisador, enquanto professor mediador, optou por não trabalhar 

com a turma, de forma prévia, técnicas de elaboração de roteiros. Acredita-se que 

as experiências anteriores dos estudantes sejam suficientes para que o resultado 

seja alcançado. De tal maneira, permite-se que os estudantes tragam para Escola 

um conhecimento de sua vida cotidiana, mesclando o dia a dia com o que podem 

aprender. Dado o caráter aberto e democrático das atividades em grupo, aqueles 

estudantes que ainda não possuíam a experiência de gravações e de roteiros, 

poderiam aprender com os colegas, já que alguns consideravam-se YouTubers. 

 

Os grupos para a gravação de vídeos foram formados por até seis 

estudantes. Inicialmente, seis meninas organizaram um grupo, oito meninos  

dividiram-se em dois grupos de quatro alunos. Um outro grupo de meninos tinha 

cinco estudantes e apenas um desses grupos era misto, formado por uma aluna e 

dois alunos. Independente do grupo formado, cada estudante tinha uma função 

estabelecida, tal como filmar, realizar a apresentação da atividade ou observar 

alguma incoerência durante as gravações. 

 

O primeiro vídeo postado, com duração de cinquenta e oito segundos, 

abordou uma explicação sobre o objetivo do projeto "Ciência no Portugal Neves", 

caracterizando-o enquanto um ambiente digital de aprendizagem e divulgação 

científica. Em seguida, diferentes temas foram escolhidos pelos estudantes para 

formar o conteúdo disponibilizado nas redes sociais digitais.  

 

Os vídeos gravados podem ser divididos em dois grupos. O primeiro de 

materiais produzidos no laboratório da Escola e o segundo em espaços fora da 

unidade escolar.  

 

No primeiro grupo, tem-se as seguintes temáticas: 

 Experimento sobre "tinta invisível. 

 Atividade para a Olimpíada Brasileira de Astronomia - confecção de 

base para lançamento de foguetes. 

 Experimento sobre fluidos não newtonianos. 

 Informações sobre conjuntivite. 
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 Atividade lúdica e explicações sobre fósseis. 

 Vídeo sobre os erros de gravação. 

 Vídeo sobre o primeiro ano do "Ciência no Portugal Neves". 

 Experimento para confecção de massa para brincar. 

 Entrevista com um cientista que realiza pesquisa na região. 

 Experimento sobre misturas. 

 Produção de iogurte caseiro. 

 Experimento sobre a temática "ação e reação". 

 Experimento para visualização de células vegetais. 

 Vídeo explicativo sobre a dengue. 

 Construção de um modelo de estação de tratamento da água. 

 Experimento sobre chuva ácida. 

 Experimento para produção de "pasta de elefante". 

 Experimento "sangue do diabo". 

 Experimento sobre ação do fermento biológico. 

 Produção de creme hidratante caseiro. 

 Produção de sabonete caseiro a partir de base glicerinada comprada 

em lojas especializadas. 

 Vídeo sobre a possibilidade de tripulações chegaram a Marte. 

 

No segundo grupo, os vídeos gravados foram: 

 Aula passeio na "Casa da Descoberta". 

 Aula passeio no "Córrego dos Colibris". 

 Aula passeio no "Mangue de Itaipu". 

 

Alguns vídeos serão descritos para que o leitor compreenda o processo de 

criação dos estudantes. É possível observar na Figura IV um dos momentos de 

gravação de vídeo. Quatro alunos decidiram previamente comentar sobre a temática 

"misturas" (assunto geralmente abordado no nono ano de escolaridade). Um 

aprendiz ficou responsável pela gravação, enquanto os outros três realizaram os 

experimentos. Todos, de forma coletiva, participaram da edição do material 

produzido. 
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Os estudantes recorreram a livros do nono ano de escolaridade, disponíveis 

no laboratório da Escola, e a alguns sites para abordar a temática "misturas". Os 

jovens, ao realizarem o experimento, citaram conceitos de misturas homogêneas e 

heterogêneas. Eles utilizaram os seguintes materiais para o experimento: água, 

açúcar, óleo, álcool, frasco de Erlenmeyer e Becker. Este vídeo teve duração de 

quatro minutos e cinquenta e quatro segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV: Gravação sobre temática "misturas" 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Em outra situação, que pode ser observada na Figura V, os estudantes 

priorizaram a gravação de um vídeo sobre fabricação de sabonete caseiro. O vídeo 

teve duração de três minutos e quarenta e sete segundos. Na imagem é possível 

observar a utilização do celular para a produção do audiovisual e, ao fundo, alguns 

alunos que assistiram à gravação.  

 

Vale ressaltar que em vários momentos os grupos se ajudavam e 

reelaboravam a gravação dos vídeos, demonstrando o caráter aberto, dinâmico e a 

construção coletiva que se fez presente durante todo o desenvolvimento do projeto. 

O diálogo e a mediação são peças-chave no funcionamento do "Ciência no Portugal 

Neves". 
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Os estudantes recorreram ao material de apoio de experimentos do próprio 

laboratório da Escola e também alguns sites com informações sobre sabonete 

caseiro. Para a realização da atividade, os estudantes utilizaram base de glicerina, 

essência de mel, aveia em flocos e copinhos descartáveis. Os benefícios da aveia 

foram discutidos durante a produção do audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V: Gravação de vídeo sobre sabonete caseiro 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Observa-se, na Figura VI, um momento anterior à gravação de um vídeo 

sobre fósseis, onde os alunos puderam se expressar sobre o tema através de uma 

atividade lúdica. 

 

O vídeo teve duração de seis minutos e nove segundos. O celular, além de 

ser utilizado para gravação do material, também foi ferramenta utilizada para 

pesquisa na Internet. O livro didático serviu como referência para os estudantes. 

 

Os estudantes informaram sobre o que são os fósseis, a importância de 

estudá-los e como eles são formados. Para isso, utilizaram massa de modelar, 

gesso, água, Bécker e conchas de molusco 
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Figura VI: Pré-gravação sobre a temática "fósseis" 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Um vídeo explicativo sobre conjuntivite foi produzido pelos estudantes. Com 

duração de sete minutos e cinquenta segundos, os alunos comentaram sobre a 

doença, os sintomas, modos de se prevenir. Além disso, relacionaram o 

conhecimento popular (conhecimento da avó de um dos estudantes) e o 

conhecimento científico ao informar um método caseiro para aliviar os sintomas. 

 

A entrevista realizada com o pesquisador local teve duração de cinco 

minutos e dezoito segundos. Dois estudantes elaboraram perguntas previamente e 

puderam compreender a importância do conhecimento produzido na proximidade da 

Escola, tanto sob o ponto de vista ambiental quanto social. Além disso, o professor 

também realizou perguntas que se incorporaram ao material produzido. 

 

Após a descrição da produção de alguns vídeos produzidos no laboratório, 

faz-se necessário descrever as situações que aconteceram fora da Escola. 

Presumindo-se que a escola possa ter papel ativo no processo de divulgação 

científica, as pesquisas locais, aquelas que acontecem ao redor do espaço escolar, 

podem ser utilizadas para aproximar os pesquisadores da sociedade em geral, 

desmistificando o processo de produção científica, tornando-o mais comum aos 

olhos da população. Com os vídeos postados nas redes sociais digitais, espera-se a 

expansão das informações científicas para outros indivíduos da comunidade escolar. 
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Através de aulas passeio, uma das técnicas da pedagogia Freinet, permitiu-

se o contato dos estudantes com situações de ensino/aprendizagem e 

consequentemente a divulgar o que experenciaram em espaços não formais de 

ensino. A seguir, será realizada a discussão sobre as aulas passeio, bem como  

comentários sobre a  "Casa da Descoberta" e situar o leitor sobre a Serra da Tiririca 

e o Mangue de Itaipu. 

 

Aula passeio permite a ampliação das fontes de informação dos temas 

estudados na sala de aula, propiciando uma atividade investigativa para os 

estudantes. (MELLO, 2003, apud CAZOTO e TOZONI-REIS, 2008). Segundo Costa 

(2011), a aula passeio também pode ser denominada de aula de descobertas, pois 

as atividades realizadas fora da sala de aula têm como intenção explorar a 

curiosidade natural da criança e do jovem. 

 

Freinet refere-se às aulas passeio como um momento de grande alegria e de 

descobertas, sendo que as experiências seriam compartilhadas e discutidas em sala 

de aula. Em "O itinerário de Célestin Freinet - A livre expressão na pedagogia 

Freinet", Elise Freinet informa que: 

 
Saí-se alegremente e aparentemente sem problemas, mas agora já havia a 
preocupação de um relato de todos os acontecimentos que, ao longo dos 
caminhos, atraíam o olhar daqueles que estavam habituados a ver coisas 
mais de perto, dentro das perspectivas de uma atenção mais concentrada: 
uma busca mais permanente dos olhos, ouvidos, de todos os sentidos 
abertos à magia do mundo, fazia surgir de todas estas paisagens, agora 
vistas como novas, uma incessante descoberta, imediatamente comunicada 
e que se tornava coletiva. E, captada em pleno voo por um professor atento, 
era a liberação das almas infantis, uma coesão lentamente construída e 
mais íntima da comunidade escolar.(FREINET, 1979, p.24). 
 
 

Uma das atividades externas ocorreu na "Serra da Tiririca", mais 

especificamente em uma de suas trilhas, conhecida como "Córrego dos Colibris". 

Com a participação de professores de outras disciplinas do currículo escolar e com 

uma condutora ambiental do Parque Estadual, a aula pode ser realizada com os 

estudantes do sétimo ano de escolaridade do projeto "Ciência no Portugal Neves". 

 

Segundo Pimentel, Santos e Barros (2002), o Parque Estadual da Serra da 

Tiririca possui três mil quatrocentos e noventa e três hectares (3493 ha) e localiza-se 
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na divisa dos municípios de Maricá e Niterói. Barros (2008) afirma que a Serra da 

Tiririca localiza-se nos seguintes bairros de Niterói: Engenho do Mato, Itaipu, 

Itacoatiara, Várzea das Moças. Enquanto no município vizinho de Maricá, ocupa a 

região do distrito de Inoã e Itaipuaçu.  

 

A área compreende fragmentos de Mata Atlântica e o Parque convive com 

as ameaças ambientais, tornando o seu processo de proteção complexo. Por estar 

em uma das últimas áreas de expansão imobiliária da cidade de Niterói, sofre com o 

processo de degradação. Informar a comunidade local sobre a importância da 

proteção da Serra da Tiririca é fundamental para a preservação deste ambiente 

natural e rico em diversidade. Acredita-se que ao conhecer a dinâmica da região da 

Serra da Tiririca e vivenciar situações reais nos limites do Parque, os estudantes 

podem sensibilizar-se em relação à proteção desta região. 

 

Algumas áreas do Parque são bastantes conhecidas, como Alto Mourão, 

Morro das Andorinhas e o Costão de Itacoatiara. Na Figura VII
11, observa-se as 

regiões citadas. Vale ainda lembrar que durante passagem pelo Brasil, Charles 

Darwin realizou diversas observações na região da Serra da Tiririca. 

 

Figura VII: Áreas que recebem muitos visitantes no Parque Estadual da Serra da Tiririca 

Fonte: print screen de maps.google.com (2018) 

                                                           
11

  Informações disponíveis em maps.google.com (2018) 
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A área de proteção ambiental da Serra da Tiririca apresenta diferentes 

trilhas, mas a atividade com os estudantes do "Ciências no Portugal Neves" ocorreu 

em uma região de caminhada leve, conhecida como "Córrego dos Colibris". 

 

Segundo trabalho realizado no ano de 1995 sobre Unidades de 

Conservação da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, encontrado em Barros et 

al. (2003), o "Córrego dos Colibris" é uma região com vegetação que vem sendo 

regenerada há mais de 50 anos. O Córrego dos Colibris é perene e apresenta água 

cristalina. Observa-se a presença de caranguejo de rio (Trichodactylus sp.), um 

crustáceo que não se adapta a locais poluídos. Fora dos domínios do Parque, o 

córrego foi canalizado, passando a receber esgotos domésticos, desembocando na 

Lagoa de Itaipu. 

 

Durante a aula passeio, os estudantes foram informados, através de uma  

condutora ambiental do Parque, sobre a presença de espécies vegetais e animais 

nativas da região. Além disso, durante o percurso das trilhas, observou-se algumas 

espécies invasoras nos domínios da Serra da Tiririca. 

 

A partir dos informes sobre espécies invasoras, comentou-se sobre um 

projeto de pesquisa que foi desenvolvido no Parque Estadual da Serra da Tiririca e 

que se refere  ao estudo de uma espécie de primata: o mico-leão-da-cara-dourada, 

Leontopithecus chrysomelas. A pesquisa teve como objetivo investigar o sucesso 

desta espécie na Serra da Tiririca.  

 

Conforme trabalho realizado por Anchieta, Couto e Oliveira (2017), o mico-

leão-da-cara-dourada é nativo da região de Mata Atlântica do Sul da Bahia e 

extremo Norte de Minas Gerais. A introdução do primata no Parque Estadual 

ocorreu no final dos anos 90, e o número de indivíduos rapidamente aumentou. Os 

pesquisadores, ao investigarem o sucesso do pequeno primata, concluíram que a 

ação do homem, ao alimentar estes animais, contribui para o sucesso dos micos 

nesta região da cidade de Niterói, dentre outros fatores, como a falta de predadores 

no local pesquisado. 
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Considerando que a ação humana é um dos fatores para o sucesso de uma 

espécie exótica na área de proteção ambiental próxima à Escola, fez-se a escolha 

por divulgar esta pesquisa para a comunidade através das redes sociais digitais, 

onde os vídeos produzidos pelos estudantes do "Ciência no Portugal Neves" são 

disponibilizados. 

 

A visita ao Córrego dos Colibris gerou dois vídeos. Um deles corresponde ao 

momento da atividade extraclasse propriamente dito. Com o uso do celular, os 

estudantes gravaram alguns momentos da aula passeio. Parte deste material foi 

editado posteriormente, gerando quatro minutos e cinquenta e seis minutos de 

audiovisual. 

 

 Além das informações contidas no vídeo sobre a visita à Serra da Tiririca, 

um segundo material foi produzido. Conforme citado anteriormente, um dos 

participantes do grupo que investiga o sucesso do mico-leão-da-cara-dourada, 

denominado Pesquisador 1, aceitou o convite para realizar uma entrevista com os 

alunos. As perguntas foram formuladas, previamente pelos estudantes, que o 

entrevistaram durante alguns minutos. Após a entrevista, o material foi editado e 

inserido nas redes sociais. 

 

O início da visita escolar no "Córrego dos Colibris" pode ser observado na 

Figura VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VIII: Início da visita escolar ao "Córrego dos Colibris" 

Fonte: arquivo pessoal 
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Em outro momento de atividade externa, os estudantes realizaram uma 

visita escolar a um trecho de Mangue às margens da Lagoa de Itaipu. Figueira e 

Vilela (2007) informam que a Lagoa de Itaipu é costeira, fazendo parte do Complexo 

Lagunar Itaipu-Piratininga. Sua área aproximada é de um quilômetro 

quadrado(1km²), com profundidade média de um metro (1m). Através do canal do 

Tibau, existe uma comunicação com o Oceano Atlântico.  

 

Segundo Fonseca e Drummond (2003a),  os manguezais são ecossistemas 

tropicais, sendo muito comuns na América Central, Caribe, Brasil e Austrália. O 

ambiente é composto por árvores e arbustos que se desenvolvem na zona costeira, 

planícies e praia lodosa e desembocadura de rios, com adaptações para suportar 

água salgada. 

 

Em trabalho realizado por Fonseca (2001), observa-se que a presença de 

espécies de flora típicas de Mangue no entorno da Lagoa de Itaipu remonta a 

década de setenta. Provavelmente, com abertura do canal para ligação com o mar, 

propágulos provenientes da Baía de Guanabara ocuparam a região, dando início à 

formação da parte de Manguezal. 

 

É possível afirmar, através de trabalho de Fonseca e Drummond (2003b) 

que a Lagoa de Itaipu, e consequentemente o Manguezal ali instalado sofrem com 

as ações de setores imobiliários, lançamento de esgoto sem tratamento, dentre 

outras condutas. 

 

O  passeio pedagógico ao Mangue contou com a presença da professora de 

Geografia, mostrando seu caráter interdisciplinar, além da presença de três 

profissionais de Biologia. Um destes profissionais desenvolve um trabalho de 

replantio de mudas de espécies características de Manguezal, identificando aquelas 

que se adaptam melhor a cada faixa do ecossistema, ou seja, a partir de uma zona 

constantemente alagada  até outra que depende das condições de flutuações da 

maré.  

 

Além de sinalizar os aspectos da pesquisa, o profissional destacou que seu 

projeto não encontra aporte financeiro, sendo realizado de forma totalmente 
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voluntária. O biólogo, aqui denominado Pesquisador 2, já plantou mais de duas mil 

mudas de espécies nativas de Mangue na região da Lagoa de Itaipu, sendo o seu 

trabalho uma referência para ambientalistas. 

 

Nesta aula passeio foi possível aprofundar também aspectos relativos ao 

Manguezal, tais como as espécies nativas, as adaptações necessárias para 

sobrevivência delas neste tipo de ambiente e ainda as questões de ameaças à 

região do Mangue e da Lagoa de Itaipu. Logo a seguir, é possível observar na 

Figura IX o início da atividade no Mangue de Itaipu, e ainda notar o avanço da 

ocupação humana nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IX: Aula passeio no Mangue às margens da Lagoa de Itaipu 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Em outro momento da atividade, observa-se na Figura X que os estudantes 

puderam plantar mudas de espécies de  Manguezal, contribuindo para o replantio de 

uma área que sofre com o processo de degradação. 
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Figura X: Plantio de mudas de Mangue 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Mais uma vez, com o auxílio do celular, os estudantes gravaram material 

para as redes sociais digitais. Os principais aspectos relacionados à aula passeio no 

Mangue, bem como o trabalho do Pesquisador 2, fazem parte de um vídeo com 

duração de três minutos e cinquenta e três segundos. 

 

A escolha por essas pesquisas e por aulas passeio no Mangue e na Serra 

da Tiririca deu-se pela necessidade urgente de discutir os impactos causados pela 

ação humana nos ecossistemas. A região na qual a Escola está inserida é rica em 

biodiversidade e ambientes naturais. Desta maneira, despertar e sensibilizar os 

estudantes para questões de preservação é fundamental. Além disso, através das 

redes sociais digitais, pretende-se comunicar a experiência com a comunidade 

escolar, ampliando o acesso à informação. 

 

Além das possibilidades relacionadas nos espaços naturais, uma aula 

passeio também ocorreu em um espaço não formal e institucionalizado da cidade de 

Niterói  - neste caso, a "Casa da Descoberta". Sobre este assunto, Jacobuzzi (2008) 

entende que os museus são um espaço colorido e fantástico, sendo aliado do 

professor para a construção de uma cultura científica, para a formação de um 

cidadão crítico, sendo capaz de agir na sociedade em que vive. 
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 Ainda sobre as oportunidades referentes aos Museus, Chagas (1993) 

considera que: 

A colaboração entre os museus e as Escolas é, assim, vista, tanto por 
educadores como por museólogos, como algo desejável que pode assumir 
aspectos muito variados, dependendo da iniciativa e da criatividade dos 
intervenientes. O sucesso destas formas de colaboração envolve não só a 
sensibilização dos professores e educadores do museu como também a sua 
preparação adequada. As Universidades, através dos cursos de formação 
de professores, devem assumir papel ativo neste processo, incluindo nos 
seus programas temas de estudo em que o futuro professor tenha 
conhecimento dos recursos museológicos da região e das formas de 
explorar estes recursos. Esta exploração faz-se com o propósito de 
enriquecer as experiências dos alunos com aspectos concretos e 
interessantes dos conceitos científicos em estudo. 
 
 

Desta forma, considera-se fundamental a utilização dos Museus de Ciências 

como espaço para alfabetização científica e motivação dos estudantes. Percebe-se 

que as atividades desenvolvidas nestes locais podem tornar o processo de 

ensino/aprendizagem mais rico e interessante.  

 

Neste projeto, optou-se pela visita à "Casa da Descoberta", pois é Centro de 

Divulgação Científica da cidade onde os estudantes vivem. Acredita-se, desta 

maneira, que a gravação de vídeo neste espaço seja útil para que as pessoas 

conheçam o lugar e agucem o interesse pelos assuntos relacionados a Ciências de 

modo geral. 

 

A "Casa da Descoberta" é um Centro de Divulgação Científica que pertence 

à Universidade Federal Fluminense. As atividades que são realizadas neste 

ambiente contribuem para disseminação das Ciências, com ênfase em atividades 

para o Ensino da Química e da Física. Na atualidade, o espaço conta com uma 

tenda, localizada na parte externa, onde diferentes exposições acontecem durante o 

ano. Em 2017, pode-se citar, como atividades desenvolvidas na tenda, explanação 

sobre a Baía de Guanabara e suas questões ambientais, além de uma exposição 

dedicada à Química, relacionando e comparando situações cotidianas em uma 

cozinha àquelas vividas em laboratório. 

 

Na Figura XI, é possível observar uma parte da exposição que foi realizada 

no ano de 2017, referente à Baía de Guanabara, sob aspectos históricos, 

geográficos e biológicos. 
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Figura XI: Exposição sobre a Baía de Guanabara na tenda da "Casa da Descoberta" 
Fonte: arquivo pessoal 

 

O Museu de Ciências da Universidade Federal Fluminense foi inaugurado no 

ano de 2000 em um espaço cedido pelo Instituto de Física, sendo localizado no 

bairro da Boa Viagem, Niterói. Segundo os organizadores seus objetivos são: levar 

ao conhecimento do público como é possível aprender Ciência de forma ativa e 

divertida, através do contato direto com experimentos lúdicos, relacionados com 

fenômenos comuns à vida diária, despertar vocações na área científica entre os 

jovens visitantes, além de ser um centro de estágio para estudantes da Universidade 

Federal Fluminense. (Casa da Descoberta, 2017)12. 

 

Uma das características mais interessantes da "Casa da Descoberta" é a 

possibilidade dos estudantes interagirem com todas as atividades realizadas durante 

a visitação. Os alunos, desta maneira, mostram-se mais motivados para participar da 

exposição, revelando, posteriormente, que têm interesse em novas visitas a outros 

Centros de Divulgação Científica. 

 

Para Borges et al. (2011), a interatividade é garantida graças à presença de 

monitores que atuam como mediadores, relacionando os experimentos a fatos do 

cotidiano dos visitantes. Os monitores são estudantes de graduação da própria 

                                                           
12

  Informação disponível em: http://www.uff.br/casadadescoberta/index.html. 
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Universidade, em sua maioria dos cursos de Física, Química, Engenharia e 

Matemática. Todos os mediadores passam por um curso de formação anual, com 

duração média de três semanas e, ao longo do tempo que atuam no Museu, 

recebem formação para lidar com o público. 

 

Os estudantes que participaram do projeto "Ciências no Portugal Neves" 

realizaram uma visita à Casa da Descoberta durante o ano letivo de 2017. Na Figura 

XII, é possível observar a participação dos alunos em um experimento sobre 

Energia Potencial e Energia Cinética, evidenciando o caráter lúdico das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XII: Estudantes em atividade relacionada à Energia Potencial e Cinética 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Em outra situação, que pode ser observada na Figura XIII, os estudantes 

envolveram-se em atividade interativa sobre pêndulos. 
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Figura XIII: Atividade lúdica sobre pêndulos na "Casa da Descoberta" 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Durante a visita escolar à "Casa da Descoberta", os estudantes gravaram 

vídeos a partir do celular. Na Escola, o material foi editado e depois adicionou-se 

informações relativas à localização do Museu da Universidade Federal Fluminense. 

O vídeo teve duração de três minutos e trinta e seis segundos. 

 

De tal forma, reforça-se que os materiais que compõem as redes sociais 

digitais do "Ciência no Portugal Neves" correspondem aos vídeos produzidos pelos 

estudantes, relacionados aos conteúdos de Física, Química e Biologia e que foram 

gravados no próprio laboratório da Escola; os vídeos das experiências na "Casa da 

Descoberta", "Córrego dos Colibris" e Mangue de Itaipu, bem como da entrevista 

com o Pesquisador 1. Além disso, fotografias de diferentes atividades realizadas a 

partir da Escola fazem parte dos materiais do "Ciência no Portugal Neves". 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES A PARTIR DA ANÁLISE POR 

TRIANGULAÇÃO DE MÉTODOS 

 

Nesta etapa dos resultados, concomitantemente às perguntas referentes ao 

questionário, conforme necessário, serão pontuadas situações da observação 

participante - nos contextos de produção de vídeos, de atividades de sala de aula 

(relacionadas ao projeto) e dos momentos vividos nas aulas passeio. Também 

estarão presentes as falas durante as entrevistas individuais e o que emergiu 

durante o grupo focal. No tocante aos dados com base na netnografia, as 

informações pertinentes estarão descritas ao longo da discussão. Faz-se necessário 

ressaltar que os resultados e as discussões não correspondem à ordem cronológica 

dos fatos, mas as informações são dadas no contexto em que elas foram produzidas 

e de maneira que se tornem úteis para a compreensão do evento estudado. 

 

A primeira pergunta do questionário  refere-se ao uso de celular ou outro tipo 

de ferramenta digital - um dos determinantes para a continuidade do projeto - ou a 

exploração de outra forma de divulgação científica na comunidade escolar. Noventa 

e nove por cento (99%) dos estudantes afirmaram usar o celular ou outra ferramenta 

digital. Apenas um por cento (1%) disse não utilizar estes dispositivos. 

 

A partir da resposta dos estudantes, percebe-se que o uso das ferramentas 

digitais encontra-se amplamente difundido na comunidade escolar. O celular e 

outros dispositivos fazem parte do cotidiano de parcela significativa de pessoas da 

Escola. Desta maneira, é possível afirmar que a tecnologia pode ser aliada tanto na 

elaboração de projetos de ensino/aprendizagem quanto daqueles relacionados à 

divulgação científica. 

 

Em reportagem publicada pelo periódico "Valor Econômico"13, no ano de 

2018, com dados referentes da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio 

Contínua (Pnad Contínua), vinte e três por cento (23%) da população com dez anos 

ou mais não possuía celular (dispositivo digital mais popular entre os brasileiros). 

Comparando-se os dados nacionais com as informações obtidas pelo questionário 

                                                           
13

  Informações encontras no link: http://www.valor.com.br/brasil/5337797/um-em-cada-4-brasileiros-

de-dez-anos-ou-mais-nao-tem-celular-diz-ibge 
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respondido pelos estudantes da Escola Portugal Neves, percebe-se que o uso de 

ferramentas digitais é amplamente difundido entre os aprendizes. Desta maneira, os 

resultados confirmam que atividades envolvendo dispositivos móveis e redes sociais 

digitais podem ser bem sucedidas na comunidade em que o projeto foi desenvolvido. 

 

Vale ressaltar que um por cento (1%) que respondeu ao questionário não 

tinha acesso a ferramentas digitais. Demonstra-se a necessidade de condições 

adequadas de uso de computadores conectados à Internet para que todos os 

estudantes tenham condições de usufruir dos benefícios da conexão de 

computadores em rede para a aprendizagem. 

 

Assim como as ferramentas digitais encontram-se difundidas, o acesso à 

Internet também se mostrou comum para a comunidade escolar na qual o estudo de 

caso foi desenvolvido. Noventa e seis por cento (96%) dos alunos afirmaram que 

acessam a Internet em casa, enquanto quatro por cento (4%) deles responderam 

que não fazem uso da Internet em casa. 

 

A porcentagem de alunos que acessa a Internet é menor do que aqueles 

que  dizem utilizar celulares, tablets e outros recursos digitais, mas considerando o 

universo total de respostas, há um valor próximo de cem por cento (100%) de 

conectados à Internet. Evidencia-se, portanto, que é possível desenvolver atividades 

que dependam desta tecnologia, mesmo com as limitações que são encontradas na 

maioria das Escolas públicas brasileiras. 

 

Segundo reportagem da "Revista Exame"14, publicada no ano de 2018, com 

dados do IBGE, cinquenta e oito por cento (58%) dos lares brasileiros tinham acesso 

à Internet. Comparando-se os dados de 2014, já mostrados anteriormente nesta 

Dissertação, há uma diminuição no ritmo de expansão da Internet no país, 

provavelmente nas regiões mais distantes e rurais do país, comprometendo as 

expectativas que foram criadas em relação aos benefícios possíveis com o uso da 

rede de computadores conectados. 

 

                                                           
14

  Informações no link: https://exame.abril.com.br/brasil/apesar-de-expansao-acesso-a-internet-no-

brasil-ainda-e-baixo/ 
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Ainda sobre Internet, na terceira pergunta do questionário, os estudantes 

responderam com que frequência estavam conectados ao ambiente virtual. Segundo 

os dados, setenta e cinco por cento (75%) dos aprendizes utilizam a Internet todo 

dia; vinte e dois por cento (22%) acessam a Internet quase todo dia e três por cento 

(3%) afirmaram que quase nunca usam a Internet.  

 

Setenta e cinco por cento (75%) dos estudantes sinalizaram que se 

conectavam a ambientes virtuais diariamente. Vale ainda ressaltar que, durante a 

coleta dos dados, nenhum estudante afirmou que passava longos períodos sem 

fazer uso da Internet. Logo, com as informações fornecidas pelos estudantes, 

observa-se que situações paralelas àquelas que se desenrolam no espaço físico da 

Escola podem se dar no ambiente virtual, pois três quartos dos alunos utilizam a 

Internet todo dia. O uso de Internet é algo prazeroso para eles, sendo assim projetos 

como o "Ciência no Portugal Neves" ajudariam a  motivar os aprendizes e a quebrar 

algumas barreiras que ainda existem em relação à divulgação científica no cotidiano 

escolar, já que os professores poderiam utilizar a Internet para popularizar a Ciência. 

 

Pesquisa divulgada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br)15, em 2016, mostrou que 

oitenta e dois por cento (82%) das crianças e adolescentes entre nove e dezessete 

anos eram usuários de Internet. Os dados da pesquisa de 2016 são muito próximos 

daqueles observados na Escola Portugal Neves. Outra informação relevante 

sinalizada pelo "Cetic.br" é o número de crianças e adolescentes que têm perfil nas 

redes sociais digitais. Segundo o Centro de Estudos, este número corresponde a 

oitenta e seis por cento (86%) das crianças e adolescentes na faixa etária entre nove 

e dezessete anos. 

 

Ao se iniciar o projeto "Ciência no Portugal Neves", pensou-se em vídeos 

para mostrar situações vividas pelos estudantes, mas também para a  comunicação 

com a comunidade escolar. Previamente, os alunos foram questionados sobre a 

possibilidade deste recurso midiático no processo de aprendizagem. Os resultados 

mostram que noventa e quatro por cento (94%) dos estudantes consideram que 

vídeos são ferramentas que podem ensinar. Apenas seis por cento (6%) dos alunos 

                                                           
15

 Informações obtidas em:  http://www.cetic.br/tics/kidsonline/2016/criancas/A1C/ 
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afirmaram que os vídeos não são úteis para que eles aprendam algum conteúdo de 

Ciências. 

 

O resultado mostra que os estudantes possuem interesse em atividades que 

envolvam vídeos, a ponto de considerarem este recurso útil em seus processos de 

aprendizagem. Na literatura, autores (MORAN, 1995; CINELLI, 2003; SACERDOTE, 

2010) reportam que o vídeo é um recurso eficiente para o processo de 

aprendizagem, sendo uma tecnologia muito usada pelos professores na atualidade. 

 

Percebe-se, portanto, duas categorias em relação ao uso de vídeo na sala 

de aula. Uma parcela significativa de estudantes considera o vídeo um recurso útil 

no processo de aprendizagem. Poucos estudantes sinalizaram que o vídeo, 

enquanto recurso para o ensino de Ciências, não é uma ferramenta eficaz e 

interessante.  

 

O Aluno 4 considerou que os vídeos podem ser interessantes para aprender 

Ciências, pois segundo ele "os vídeos envolvem som, imagem e às vezes usam uma 

linguagem diferente do professor e por isso podem ajudar muito". O Aluno 10 disse 

que os vídeos ajudam a aprender Ciências e que ele costuma ver esse tipo de 

conteúdo, mesmo quando está em casa, através do YouTube. 

 

A Estagiária 1 considerou que muitos dos vídeos produzidos pelos 

estudantes poderiam ser usados como recurso de ensino/aprendizagem na própria 

Escola. Segundo ela, os estudantes se sentiriam mais valorizados ao perceberem 

que os materiais elaborados por eles eram utilizados pelos professores de Ciências 

no cotidiano das aulas. 

 

 Uma pequena parcela afirmou que o vídeo não é uma ferramenta 

interessante e possível de ser utilizado durante o processo de  aprendizagem. 

Sugere-se pelas falas dos aprendizes, em situações posteriores ao questionário, que 

alguns deles se sentem mais à vontade com outras técnicas e maneiras para 

aprender Ciências, tais como experimentos realizados no laboratório da Escola, 

aulas passeio, jogos pedagógicos e até aulas tradicionais. Desta maneira, 
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compreende-se que o professor deva fazer escolhas por diferentes técnicas e 

ferramentas pedagógicas durante o processo de Ensino. 

 

Durante as entrevistas, a Aluna 1 ponderou que nem todo vídeo é útil para a 

aprendizagem, nem mesmo aqueles que eles produzem. De fato, a opinião da 

estudante é válida, pois Moran (1995) sinalizava que o professor deveria utilizar os 

vídeos, mas para tal precisava se preparar para isto. O mesmo autor demonstra que 

os vídeos devem ser apresentados em contextos específicos e não apenas como 

"tapa buracos". Desta maneira, a consideração da estudante é pertinente, pois 

durante a continuidade das entrevistas percebeu-se que a estudante não relacionou 

alguns dos assuntos abordados nos vídeos como conteúdos das disciplinas 

escolares. 

 

Prosseguindo com a fala da Aluna 1, ela considerou que os conteúdos 

produzidos por eles precisavam ser melhor trabalhados, pois aqueles que são 

realizados em estúdio levam vantagem sobre os canais "Ciência no Portugal Neves". 

Prosseguindo com os argumentos da estudante, ela citou o canal "Você sabia?"16 

como um exemplo bem sucedido envolvendo Ciências, vídeos e divulgação 

científica. Na página do YouTube, a descrição afirma que o canal reúne curiosidades 

e fatos interessantes do mundo e conta com quase dez milhões de inscritos. 

 

A Aluna 1 ainda citou que as edições podem ser melhor elaboradas, já que 

têm prejudicado as ideias que foram propostas inicialmente. Ela ainda informou que 

muitos YouTubers investem dinheiro para edições mais sofisticadas e avançadas, o 

que atrai mais internautas para os vídeos produzidos. Um outro estudante, chamado 

aqui de Aluno 2, pontuou que é impossível gastar recursos com edições mais 

elaboradas, pois não há dinheiro pra isso, reconhecendo as limitações financeiras. 

 

Esse último estudante disse que agora que o canal é uma realidade e que a 

proposta é boa pode-se investir em cenário. Para ele, isto seria possível utilizando 

os materiais que existem na própria papelaria da Escola. Deste modo, segundo o 

Aluno 2, o canal seria visto com mais credibilidade. Todos os outros estudantes 

                                                           
16

  Link para acesso ao canal "Você Sabia?: https://www.youtube.com/user/vcsabiavideos 
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concordaram com a ideia do cenário. Aliar bons conteúdos com um visual 

interessante traria mais visualizações para o canal "Ciência no Portugal Neves".  

 

Nota-se que os projetos de divulgação científica nas redes sociais digitais, 

através dos comentários dos estudantes, precisam investir na "imagem" daquilo que 

transmitem, pois está claro que vivemos em uma sociedade muito mais preocupada 

com a forma do que com o conteúdo propriamente dito. Aliar conteúdo e recursos 

agradáveis pode resultar em melhores resultados na disseminação da Ciência. 

 

Segundo Sibilia (2015), o exibicionismo tem sido utilizado como estratégia 

habitual na vida de qualquer um. A  autora ainda pontua que a expansão midiática 

gera uma quantidade crescente de imagens. É neste contexto que se compreende o 

quanto a nossa sociedade é dependente de imagens, de tal modo que nossos 

gestos e ações são demarcados para agradar aqueles que assistem.  

 

Concebe-se que as ideias de Sibilia corroboram a visão dos estudantes. A 

imagem, para a nossa sociedade, tem papel primordial. É inimaginável para os 

aprendizes que apenas bons conteúdos sejam suficientes para atrair a atenção de 

uma sociedade tão interligada a imagens, ao visual, ao que parece bonito aos olhos. 

Na atualidade, pode-se considerar também a ideia de modernidade líquida, termo 

cunhado por Bauman (2001). Vive-se em um tempo marcado pela rapidez e fluidez 

das situações.  

 

Um aprendiz, representado como Aluno 3, considerou que brincadeiras 

durante as gravações prejudicavam um pouco o projeto, porém outro estudante, o 

Aluno 4, julgou que as brincadeiras não atrapalhavam, mas contribuíam para 

desenvolvimento dos vídeos. Este último afirmou que é necessário mais humor e 

interação no meio das gravações, pois as pessoas querem se informar, mas ao 

mesmo tempo querem diversão. Segundo ele, os próprios títulos dos vídeos 

poderiam ser mais divertidos e sugerir algo que não aconteceria, apenas para 

chamar atenção. O Aluno 4 continuou a fala afirmando que isto é uma prática 

comum entre YouTubers. Diferentemente dele, alguns estudantes, inclusive o Aluno 

3, afirmaram que essa atitude não seria legal e que o objetivo do canal é produzir 
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conteúdo de Ciências para quem, muitas vezes, não tem nenhum contato com esta 

área. 

 

Percebe-se na fala do Aluno 4 que vídeos e redes sociais digitais, quando 

trabalhados em conjunto, devem apostar em humor, linguagem fácil e interatividade. 

Desconsiderando a ideia de títulos fantasiosos, o estudante pontuou características 

consideradas por diferentes autores sobre a divulgação científica em redes sociais 

digitais e que já foram citadas durante a construção desta Dissertação. 

 

Ao mesmo tempo, o diálogo traçado em torno dos títulos fantasiosos devem 

ser considerados na dinâmica do projeto "Ciência no Portugal Neves", onde os 

estudantes precisam ouvir opiniões diferentes, participar de debates e construir 

estratégias para avançar com a produção de materiais. O impacto da gravação de 

vídeos vai além do conteúdo clássico do Ensino de Ciências, mas faz da Escola um 

espaço democrático e de debate de ideias.  

 

Nota-se durante todo o processo de criação que os estudantes puderam se 

expressar, ponderar sobre as possibilidades e os desafios envolvidos no projeto. 

Portanto, estas atividades foram fundamentais para o senso de coletividade e de 

escuta do outro. Ao final das entrevistas foi criada uma lista de sugestões pelos 

alunos, demonstrando a necessidade de algumas mudanças práticas para a 

gravação dos vídeos: 

 

 Painel ou cenário; 

 Utilização de uma câmera e não mais a do celular; 

 Melhorar a qualidade do vídeo; 

 Melhorar e renovar as introduções dos vídeos; 

 Ao encerrar os vídeos, mostrar todo o material que é 

necessário para realizar os experimentos. 

 

Os estudantes foram levados a refletir se o vídeo era o recurso mais 

eficiente para a comunicação entre os diferentes públicos envolvidos com o projeto. 

O Aluno 2 afirmou que, na atualidade, o vídeo e a publicação na Internet são as 
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melhores formas pra comunicação entre as pessoas. Segundo ele, é rápido e todo 

mundo tem acesso hoje. Um estudante, aqui chamado de Aluno 5, também afirmou 

que a TV é algo velho para quem vive nesses dias, não sendo um meio de 

comunicação tão eficiente quanto a Internet.  

 

No ano de 2012, segundo dados do IAB Brasil - Interactive Advertising 

Bureau -  publicados no "Jornal O Globo"17, a audiência da Internet já superava a da 

TV. Naquele momento, quarenta por cento (40%) dos entrevistados já passavam 

pelo menos duas horas por dia acessando a Internet. Acredita-se que após seis 

anos, os dados ampliaram-se. É possível observar que as emissoras de TV 

aumentaram suas ações na Internet e através de aplicativos para celular, 

corroborando com o sucesso dos ambientes virtuais na nossa sociedade e 

demonstrando que novas estratégias precisaram ser desenvolvidas para que a TV 

também se inserisse nos ambientes virtuais. 

 

Sobre a duração dos vídeos, pode-se dividir a opinião dos estudantes em 

duas categorias: um grupo que acha os vídeos de curta duração mais eficientes para 

comunicação e um grupo menor que crê na possibilidade de vídeos longos. 

 

O Aluno 5 acredita que vídeos de até quatro minutos são os mais eficientes 

para a comunicação entre as pessoas, já que ninguém tem tanto tempo suficiente 

para assistir a materiais longos. Uma aluna, denominada de Aluna 6, afirmou que as 

pessoas ainda assistem aos vídeos longos, mas eles precisam de uma ótima 

produção, a não ser que sejam de famosos, aí todos assistem. Outro estudante, 

nomeado de Aluno 7, opinou que muitos vídeos longos são "picotados" pelas 

pessoas durante as visualizações, portanto nem todos são vistos na íntegra. 

 

Pode-se afirmar, a partir da experiência com os vídeos nos canais "Ciência 

no Portugal Neves" e os dados com base na netnografia, que as mídias de menor 

duração receberam mais comentários e foram visualizadas por mais tempo. Desta 

maneira, vídeos curtos seriam mais eficientes para divulgação científica, 

                                                           
17

  Informações disponíveis em: https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/audiencia-da-internet-ja-
supera-da-tv-no-brasil-diz-estudo-4883350 
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principalmente entre os mais jovens, pois dificilmente este público concentra-se em 

atividades de longa duração. 

 

Proposta do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais18 para divulgação científica em vídeos de curta duração, considera que 

além de substituir a linguagem técnico/científica para uma linguagem mais simples, 

os vídeos devem ter até dois minutos. De curta duração, estes vídeos receberiam 

mais visualizações. Portanto, corrobora a ideia da ampla maioria dos estudantes que 

considera a produção de audiovisuais de curta duração os mais eficientes para 

comunicação e popularização da ciência.  

 

De acordo com trabalho desenvolvido por Moura (2009) e Carvalho, Aguiar e 

Maciel (2009), os estudantes demonstram preferência por visualizar vídeos curtos, 

com duração entre um e cinco minutos.  

 

Trabalho desenvolvido por Almeida e Carvalho (2009) envolveu entrevistas 

com pesquisadores de algumas Universidades paulistas com o objetivo de 

popularizar a Ciência através de uma conversa sobre diferentes projetos de 

pesquisa que se desenrolavam nos espaços das Universidades. Para tanto, os 

autores produziram cinquenta vídeos com três minutos e meio de duração, 

demonstrando que esta estratégia é adotada por diferentes grupos para alcançar o 

objetivo final, ou seja, informar um maior número de pessoas através de projetos de 

popularização da Ciência. 

 

Sobre os vídeos disponibilizados nas redes sociais digitais "Ciência no 

Portugal Neves", os mais visualizados destacavam os assuntos "dengue" e 

"conjuntivite". Os alunos então foram questionados sobre o porquê da dengue ter 

sido o material mais procurado, bem como a conjuntivite. O Aluno 13 pontuou que a 

cidade passou por um surto de conjuntivite, o que aumentou o interesse das 

pessoas pelo assunto. Um deles, Aluno 8, falou: "a dengue está mais em evidência e 

                                                           
18

  Informações disponíveis em: https://www.icb.ufmg.br/institucional/administracao-

central/assessorias/comunicacao-social/documentos/192-orientacoes-gerais-para-a-producao-de-
pitchs-no-icb-1/file 
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afeta as pessoas da comunidade". Outra estudante, Aluna 1, comentou: "a dengue é 

um problema nacional".  

 

Em estudo publicado no ano de 2009, Diniz sinalizou que em locais com 

epidemia de dengue, há aumento na visualização de vídeos relacionados ao 

assunto. O autor cita, por exemplo, a epidemia de dengue ocorrida em 2009 na 

Bahia. Houve um aumento no acesso de materiais produzidos pelo Instituto Oswaldo 

Cruz. Deste modo, pode-se afirmar que o fato da cidade de Niterói passar por um 

surto de conjuntivite, no ano de 2018, colaborou para o aumento das visualizações 

dos materiais produzidos pelos estudantes. 

 

De fato,  sabe-se dos inúmeros transtornos causados pela dengue no país e 

isto pode indicar um interesse maior da população pelo assunto. Mas, percebe-se 

também que mesmo com ampla divulgação sobre o tema, tanto na Internet, quanto 

em outros meios de comunicação - como rádio e TV - as pessoas não estão 

plenamente informadas, principalmente aquelas das regiões mais periféricas, 

comentário que também foi relatado pelos estudantes. Infere-se que as informações 

relacionadas à Ciência e qualidade de vida não atingem plenamente parcela mais 

humilde da população. Sugere-se então uma reflexão sobre a divulgação científica 

para a camada menos informada da sociedade, pois é sabido que há uma 

dificuldade de penetração de informações e serviços nas comunidades mais 

distantes e mais carentes. 

 

Ainda no contexto de vídeos e aprendizagem, os estudantes foram 

questionados se a proposta de gravação foi útil para que eles aprendessem 

conteúdos de Ciências. As respostas e opiniões seguem nas próximas linhas. 

 

Em relação à aprendizagem, durante todo o processo que envolveu a 

gravação dos vídeos, vários estudantes relataram opiniões. Dois estudantes, Aluna 

1 e Aluno 4 frisaram que eles aprenderam mais com as atividades para o "Ciência 

no Portugal Neves", pois os experimentos produzidos para o canal ajudam no 

conhecimento adquirido. A Aluna 9 afirmou que aprenderam porque estão 

experimentando algo novo e diferente do que estão acostumados na Escola. Outro 

estudante, Aluno 3 demonstrou que há aprendizagem pela forma como as "coisas 
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vão acontecendo", pois eles precisam pesquisar, organizar o roteiro, isso faz com 

que a experiência seja retida, a informação acaba sendo absorvida e todos podem 

entender as Ciências. 

 

Ainda sobre aprendizagem, o Aluno 2 destacou que, durante a participação 

no projeto "Ciência no Portugal Neves", ele aprendeu e memorizou muitos 

conteúdos. Ele ainda declarou que aprender com a prática é mais simples e fácil. A 

fala do Aluno 4 revelou que desta maneira há aprendizagem porque eles não estão 

vendo outras pessoas fazerem, mas a produção acontece a partir do que eles 

estudam para em seguida fazer os experimentos. No início, disse o menino, "havia 

muita vergonha para gravar os vídeos, porém agora estou mais à vontade e consigo 

explicar melhor o que estudo para as gravações ajudando também pessoas 

interessadas nos materiais produzidos". Segundo o jovem, com o passar do tempo o 

material desenvolvido está melhor "trabalhado". 

 

Na literatura, é possível estabelecer conexões com a fala dos estudantes. 

Em Pensamento e Linguagem, Vygostsky (1998b) indica que o ensino quando é 

focado em transmissão direta de conteúdos não será eficiente. É nesse sentido que 

entende-se a importância da mediação no ensino escolar, de tal modo que os 

estudantes conheçam e aprendam em contato com o outro. Oechsler, Fontes e 

Borba (2017) consideram que o processo de produção de vídeos abre espaço para 

grandes trocas entre os estudantes. Desta maneira, os alunos podem expressar 

seus conhecimentos através de uma linguagem própria, mesmo que sob orientação 

e mediação do professor. 

 

Pires (2008) corrobora os autores citados anteriormente ao destacar que 

durante o processo de elaboração dos vídeos, os estudantes criam a sua própria 

narrativa, reinventando sua escrita de mundo. Assim, espera-se que os aprendizes 

tenham aprendido para além de um processo mecânico e de memorização. 

 

A popularização e o custo reduzido, segundo Correa (2002) dão 

possibilidade para que os alunos produzam seu próprio material digital, garantindo 

ao professor uma alternativa de dinamizar as aulas. Desta forma, a Escola pode se 

tornar um ambiente mais agradável, facilitando a aprendizagem dos envolvidos. 
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Uma das pedagogas da unidade escolar, denominada de Pedagoga 1, 

durante entrevista, afirmou que "os vídeos foram fundamentais no processo de 

aprendizagem dos estudantes. Ao pensar na produção dos vídeos, ao colocar os 

meninos e meninas no processo de organização para gravar os vídeos, mobiliza-se 

um conjunto de conhecimentos muito maior que se eles estivessem em sala de aula, 

ou mesmo no laboratório, apenas executando aquilo que foi proposto".  

 

Prosseguindo com a fala da Pedagoga 1, ela comenta: o aluno sai de um 

lugar de passividade para um lugar absolutamente ativo. Eu tenho a nítida 

impressão que no processo de construção e postagem de vídeos, eu acho que eles 

nunca mais vão esquecer isso que estão vivendo agora, isso se entranha na 

vivência deles. Isso não aconteceria se fosse um processo passivo. É muito provável 

que os alunos que fizeram os vídeos, voltem a eles várias vezes, até porque foram 

eles que fizeram. É diferente que voltar várias vezes uma página de um livro para 

estudar para uma prova. Eles estão voltando os vídeos para ouvir a própria voz". 

 

Alguns estudantes, durante as entrevistas, citaram a palavra "memorização" 

algumas vezes. Nota-se que a ideia de aprendizagem e memorização ainda está 

muito presente no imaginário deles. É possível afirmar que as atividades realizadas 

contribuíram para um processo de produção de conhecimento com significado, que 

vai além de memorizar simplesmente. Mesmo que se considere memorização, todo 

o processo levou, de fato, à aprendizagem. Os alunos demonstraram conhecer os 

assuntos abordados nos vídeos, tendo o professor como mediador do processo de 

aprendizagem. Além disso, ao produzirem os vídeos, os estudantes ampliaram o 

domínio da comunicação oral, evidente através da observação dos momentos de 

gravações, ao se comparar aos momentos  iniciais do projeto. 

 

Um estudante fez o seguinte comentário no Facebook: "Olá, galerinha! Sou 

X (nome alterado para esta Dissertação) do "Ciência no Portugal Neves". Hoje estou 

aqui pra dar uma ideia pra vocês do que a gente pode fazer na "semana teen" 

(projeto desenvolvido na unidade escolar, no mês de outubro, onde professores 

criam oficinas para realizar com os alunos). Que tal fazermos uma areia movediça 

(experimento que foi realizado e disponibilizado em vídeo)? É bem legal o 
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experimento e sei que você vai gostar! Envolve tanto Física quanto Química... Se 

gostarem da ideia deixem nos comentários. Até mais!" 

 

A fala do estudante é muito simbólica, ao se colocar como produtor de 

conhecimento e como alguém que também é capaz de realizar uma oficina. Desta 

maneira, entende-se o quanto o projeto e as gravações de vídeos ajudaram no 

processo de aprendizagem e motivação dos estudantes 

 

Em entrevista realizada com a Professora 1, ela considerou que a produção 

de vídeos pelos estudantes era eficiente para a aprendizagem, pois "não podemos 

pensar no processo de aprendizagem somente como algo final. Devemos levar em 

considerações as etapas de construção do conhecimento que vai se apreender. 

Mesmo que um vídeo, em sua construção, seja de um assunto simples devemos 

pensá-lo como um processo de encadeamento até obtermos o produto final. Na 

construção de um vídeo, mesmo que de entretenimento, é levado em consideração 

uma série de situações que faz com que o aluno precise pensar de uma forma 

encadeada, desde a escolha do tema até a própria construção do vídeo. Ele precisa 

pensar na forma de comunicação, para quem é o vídeo, os assuntos que serão 

tratados no vídeo…..Tudo isso faz com que o aluno tenha um encadeamento lógico, 

mesmo sem a noção direta  disso. Tudo isso envolve planejamento, que é 

fundamental na construção do conhecimento, formal ou não". 

 

Segundo Carvalho (2009), quanto mais acesso o aluno tiver aos recursos de 

vídeo, com a possibilidade de manipulá-los criativamente, pesquisar, fazer 

experiências, permitindo-se a descobertas de novas formas de expressar-se, maior 

será sua eficácia didática. 

 

Silva e Oliveira (2010) argumentam que uso dos recursos midiáticos, em 

especial o vídeo, inegavelmente, possibilita o despertar da criatividade à medida 

que, estimula a construção de aprendizados múltiplos, em consonância com a 

exploração da sensibilidade e das emoções dos alunos, além de contextualizar 

conteúdos variados. 
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 A Estagiária 1 afirmou que, além da produção de vídeos, as redes sociais 

digitais contribuem para o processo de ensino/aprendizagem. "A estrutura de 

informática e a estrutura da Internet não são das melhores na Escola, mas não é por 

conta disso que não se deve fazer projetos dessa natureza. Não fazer é prejudicar 

os estudantes. A ideia das redes sociais é aproximar o que fazem na escola com o 

cotidiano, ampliando o que eles podem fazer na vida e ampliando o conhecimento. 

Quebra-se o que parecia ser só da Escola e o que não é da Escola, misturando as 

duas coisas". 

 

Sobre o uso das redes sociais digitais, a Pedagoga 1 pontuou ter algumas 

dúvidas e continuou "eu acho muito bom o uso do Facebook e do YouTube porque 

eles já usam essas mídias de outras formas, para diversão, para interação, para o 

compartilhamento de informações. Então, eles usarem isso numa perspectiva de 

produção de conhecimento, eu acho que é bastante válido. O YouTube  por ser uma 

ferramenta de conteúdo, você produz o conteúdo, coloca lá e as pessoas vão 

assistir, a tendência é que assistam ao vídeo todo. A forma como as pessoas 

interagem com o YouTube é diferente de como interagem com o Facebook. O 

Facebook é mais interação, as pessoas curtem, comentam, mas às vezes não 

assistem o vídeo até o final, é algo mais rápido".  

 

Para a Pedagoga 1, "o uso das duas mídias é algo bom no processo de 

ensino/aprendizagem, mas ao mesmo tempo tem acontecido tanta coisa complicada 

com o uso das redes sociais. Nossos alunos são tão novos, eles tem acesso a 

conteúdos tão complicados, como produção de notícias falsas, difusão de notícias 

falsas. Por um lado é maravilhoso pra aprendizagem, dão sentido positivo ao uso 

das redes, por outro eu tenho uma dúvida filosófica: será que crianças tão jovens 

deveriam ter acesso e autonomia de uso dessas redes"? 

 

Acredita-se que as crianças e adolescentes possam fazer uso das redes 

sociais digitais tendo a "supervisão" dos responsáveis. Entende-se, a partir desta 

discussão, que a Escola também deva participar dessas ações ao comentar sobre 

as questões das "fake news" e outras problemáticas em torno desta temática. 
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Ainda sobre o uso das redes sociais, a  Professora 1 afirmou que: "acredito 

que as redes sociais digitais possam ser usadas na Escola, mas ainda não enxergo 

o público da Escola pública como potencial para utilizar essa ferramenta, pois 

associam as redes sociais à diversão e não a algo que possa ser utilizado pela 

Escola. Mas também acho que é uma questão de criação de hábito. Eles não estão 

acostumados a usar para tal finalidade. O início é bastante penoso, mas penso que 

depois deva fluir. Trabalhei com colegas que tiveram experiências positivas com a 

utilização das redes sociais, mas o início foi duro". 

 

A fala da Professora 1 reflete nas expectativas iniciais em torno do "Ciência 

no Portugal Neves", não pelo fato de ser desenvolvido numa Escola pública, mas se 

esperava maior interação, esperava-se um número maior de seguidores. Por outro 

lado, analisando o contexto em que o projeto foi desenvolvido, constata-se que é um 

processo lento e que tem despertado o interesse da comunidade escolar aos 

poucos. 

 

Em seguida, os alunos foram questionados sobre os canais de Ciências em 

redes sociais digitais. De fato estes canais contribuem para a divulgação científica 

na atualidade? Na visão dos estudantes, as informações científicas podem ser 

propagadas a partir de Blogs, Facebook ou YouTube, pois noventa e três por cento 

afirmaram que estes canais podem contribuir para a comunicação científica. Por 

outro lado, sete por cento (7%) dos alunos disseram que estes canais não auxiliam 

no processo de divulgação científica. 

 

As respostas dos estudantes sugerem que as redes sociais digitais 

tornaram-se, nos dias de hoje, uma alternativa viável para que ocorra a 

comunicação entre pesquisadores, jornalistas e outros atores dispostos a divulgar 

Ciências com o público em geral. Completa-se, aliado a estes dados, o alto índice de 

usuários de Internet que participam das redes sociais digitais 

 

Um índice muito pequeno de estudantes não acredita que as redes sociais 

digitais possam contribuir para a divulgação científica. Portanto, tem-se duas 

categorias: um grupo maior que acredita nas redes sociais digitais e um grupo 

menor que não reconhece o uso destes espaços para a divulgação científica. 
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O Aluno 15 afirmou que "as redes sociais permitem momentos de diversão e 

descontração" e continuou: "Ciência é um assunto sério. Eu e muitas outras pessoas 

não querem buscar assuntos sérios no Facebook e nem no YouTube". 

 

A fala do Aluno 15 demonstra que a divulgação científica nas redes sociais 

digitais, apesar de todos os benefícios já citados anteriormente, deve levar em conta 

as características desses espaços, de modo que os jovens percebam Ciência como 

algo do cotidiano e algo prazeroso. 

 

Ao serem questionados sobre o papel das redes sociais digitais na 

divulgação científica, todos consideraram que "Blog é algo meio velho e que 

ninguém mais clica". "Ninguém acessa mais", disse o Aluno 3. O Aluno 8 considerou 

que o problema do Blog envolve tempo, já que as pessoas têm menos tempo, nos 

dias de hoje, para "acompanhar" os Blogs. 

  

Faz-se necessário comentar que o Blog "Ciência no Portugal Neves" 

apresentou "vida curta". Poucos vídeos e materiais foram disponibilizados nesta rede 

social digital, pois o número de visualizações ficou abaixo da expectativa criada. As 

perguntas e questionamentos lançados no Blog não foram capazes de motivar os 

estudantes para conversas e trocas de ideias neste ambiente virtual. Contava-se 

que o Blog servisse para maior interação entre professores e estudantes, criando 

uma rede de conhecimento, relacionando a produção dos materiais audivisuais aos 

conteúdos trabalhados em sala de aula, mas não se alcançou o resultado esperado 

porque os alunos comunicavam-se, na maioria das vezes através do Facebook e 

com menor intensidade pelo YouTube.  

 

Apesar dos estudantes afirmarem que o Blog é ultrapassado para 

popularização científica e utilização como ferramenta de ensino/aprendizagem, faz-

se necessário comentar que os Blogs ainda possuem relevância. Segundo 

Bittencourt (2016) e Mattar (2013), os Blogs permitem aprofundamento dos temas 

que são propostos, portanto são espaços virtuais ainda relevantes, na atualidade, 

para que discussões com maior embasamento sejam produzidas. 
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Na Figura XIV, mostra-se o layout do Blog "Ciência no Portugal Neves"19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura XIV: Layout de exibição do Blog "Ciência no Portugal Neves" 

Fonte: print screen de https://www.ciencianoportugalneves.blogspot.com 

 

Já o Facebook foi visto como um meio muito eficiente de comunicação entre 

as pessoas, e também para a proposta de divulgação científica do "Ciência no 

Portugal Neves", pois é uma rede social digital muito acessada e que tem como 

público  pessoas mais velhas. O Aluno 7 acredita que "o Facebook é melhor porque 

as pessoas podem compartilhar o conteúdo, então mais pessoas podem obter 

aquela informação". Segundo uma estudante, Aluna 10, "os conteúdos são mais 

fáceis de serem encontrados no Facebook porque as pessoas acabam acessando o 

Facebook várias vezes ao dia". 

 

Se por um lado, o Blog não conseguiu se firmar como um canal de 

comunicação eficiente  com os estudantes desta comunidade escolar, o mesmo não 

pode ser comentado a respeito do Facebook, pois além do objetivo inicial - 

                                                           
19

     Link para acesso: https://www.ciencianoportugalneves.blogspot.com. 
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divulgação científica - novas possibilidades foram encontradas. O canal passou a ser 

usado como ferramenta de informação rápida sobre os materiais a serem utilizados 

nas aulas, postagens de fotografias sobre as aulas práticas de laboratório e outras 

atividades desenvolvidas no espaço escolar, informações sobre datas de aulas 

passeio e até mesmo a elaboração de quiz sobre o conteúdo estudado. 

 

 Uma estudante, titulada de Aluna 11, opinou que o Facebook ajudou muito 

com as fotos, pois informou aos pais sobre o que eles faziam na Escola. Pode-se 

considerar que esta rede social digital ofereceu possibilidades no processo de 

ensino/aprendizagem, além de uma aproximação dos pais e responsáveis com a 

Escola e a vida escolar dos estudantes, já que os pais podem comentar sobre as 

atividades que os jovens têm desenvolvido no ambiente escolar, inserindo-os no 

cotidiano da unidade escolar. 

 

Durante uma reunião de responsáveis, uma mãe, chamada aqui de Usuário 

2, afirmou que ela consegue "acompanhar" atividades que a filha desenvolve na 

Escola através das fotos que são colocadas no Facebook. A mãe considerou este 

tipo de ferramenta eficiente enquanto um recurso de comunicação entre a Escola e a 

família. Em trabalho realizado no ano de 2012, Juliani et al. já indicavam que é 

possível envolver os pais com as atividades da Escola, a partir das redes sociais 

digitais. 

 

Sobre o YouTube, a Aluna 1 considerou que é mais difícil das pessoas 

utilizarem a Internet para acessar este site em específico, diferente do Facebook no 

qual os indivíduos conectam-se várias vezes ao longo do dia. O Aluno 8 avaliou que 

o YouTube só permite vídeos, por isso pode não ser o melhor meio para divulgação 

científica para a comunidade escolar.  

 

Na Figura XV, está exposto o layout do canal "Ciência no Portugal Neves" 

no YouTube20. 

 

 

                                                           
20

  Link para acesso:  https://www.youtube.com/channel/UCJ9_64-uFloP8uidjgiVM5w. 
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Figura XV: Layout no YouTube do "Ciência no Portugal Neves" 

Fonte: print screen de https://www.youtube.com/channel/UCJ9_64-uFloP8uidjgiVM5w 

 

Como o Facebook possibilita outras ferramentas, há maiores chances de 

sucesso nesta rede social. O Aluno 2 voltou a sinalizar que o Facebook é mais visto 

por pessoas mais velhas, já o YouTube atinge uma parcela mais nova da população. 

Cogita-se, desta maneira, que o Facebook alcance camadas mais amplas da 

sociedade, quando comparado ao YouTube - mais restrito ao público jovem e que 

tem mais facilidade de encontrar informações no mundo virtual. Defende-se nesta 

Dissertação, que o Facebook é a rede social digital mais dinâmica para 

comunicação científica e propostas de ensino/aprendizagem na comunidade escolar 

em que o estudo de caso foi desenvolvido. Os próprios estudantes, de início, 

apostaram no sucesso do YouTube, mas perceberam que o Facebook agrega outras 

possibilidades ao cotidiano escolar. 

 

Os dados com base na netnografia corroboram o que foi comentado pelos 

estudantes sobre as diferentes redes sociais digitais utilizadas nesta Dissertação. O 
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Facebook foi a que apresentou maior número de acessos e visualizações. Além 

disso, a comunicação entre as pessoas foi mais intensa neste ambiente virtual. 

Pessoas próximas aos estudantes - principalmente pais e avós - além de aprendizes 

de outras turmas da Escola Portugal Neves interagiam com os alunos, tanto através 

de comentários, como de curtidas e compartilhamento das informações. 

 

Por fim, o layout do "Ciência no Portugal Neves", no Facebook21, pode ser 

verificado na Figura XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura XVI: Layout no Facebook da página "Ciência no Portugal Neves". 

Fonte: print screen de https://www.facebook.com/Ciencia-no-Portugal-Neves-
1866641486933768/ 

 

Ao se iniciar o ano letivo de 2018, de maneira coletiva, optou-se por 

concentrar as ações do projeto "Ciência no Portugal Neves" apenas no Facebook, 

pois se mostrou óbvio para todos os envolvidos que as atividades realizadas nesta 

rede social digital alcançavam uma parcela maior de participantes, bem como um 
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  Link para acesso: https://www.facebook.com/Ciencia-no-Portugal-Neves-1866641486933768/. 
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maior envolvimento deles. Ainda se levou em consideração que o Facebook  permite 

outros conteúdos além dos vídeos. Desta maneira, o canal no YouTube foi 

encerrado, assim como o Blog, sem afetar os resultados referentes a esta pesquisa 

e nem o interesse dos estudantes para o prosseguimento das atividades propostas 

inicialmente. 

 

 Os estudantes sinalizaram que é difícil manter um canal no YouTube 

quando existem outros mais estruturados para tratar assuntos relacionados às 

Ciências. Além disso, os aprendizes afirmaram que a página do Facebook 

corresponde às expectativas deles. O Aluno 3 disse: "antes eu achava necessário 

um canal no YouTube, mas depois desse tempo de projeto percebi que o Facebook 

pode ser mais interessante. As pessoas comentam mais e a gente tem outras 

possibilidades também". 

 

Os alunos que participavam das gravações dos vídeos  interagiam com os 

visualizadores do canal no YouTube, mas principalmente na página do Facebook, 

fornecendo informações sobre o processo de desenvolvimento e criação dos 

materiais. Os estudantes também solicitavam curtidas para as publicações, 

comunicavam-se pedindo novas ideias para produção de materiais e ainda 

sugestões para melhorar as publicações. Em um determinado momento, um deles 

comentou: "Pow" foi muito "maneirooooo"! Divulguem nossa "page", por favor! 

Porque dá muito trabalho trazer esse tipo de conteúdo aqui. Obrigado". 

 

Em algumas situações no Facebook, o professor manifestou-se com 

detalhes pertinentes ou palavras de incentivo, mediando as relações estabelecidas 

através da rede social: "Esta é mais uma produção da turma 7A da Escola Municipal 

Francisco Portugal Neves! Participem das atividades, comentem, curtam e deixem 

as sugestões para novos conteúdos! A opinião de todos é muito importante para que 

possamos entender o que os "cibercientíficos" querem ver! Agradecemos as 115 

visualizações do último vídeo! Parabéns a todos os estudantes da turma 7A que 

produzem material para as redes sociais!" 

 

Observou-se, através dos dados com base na netnografia, que a maior parte 

do público pertencia ao Estado do Rio de Janeiro, mas o canal obteve acesso de 
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pessoas localizadas em Rondônia, São Paulo, Pará, Paraná, Paraíba, Minas Gerais 

e Bahia, sugerindo o grande alcance que as redes sociais digitais possuem na 

atualidade. Logo, em um país com dimensões territoriais, utilizar estas redes de 

conhecimento virtuais contribuem para ampliar o acesso à informação. 

 

Informações de Valerio (2012) já demonstravam o alcance e a importância 

que as redes sociais digitais apresentavam para a divulgação científica. A autora 

comenta que, devido às dimensões do Brasil, comunicar-se através da Internet 

permite ampliar o acesso ao conteúdo científico. 

 

A Estagiária 1 considerou que o número de pessoas que assistem aos 

vídeos ainda é pequeno. Ela sugeriu que os vídeos poderiam ser trabalhados em 

sala de aula, com várias turmas. "As outras turmas poderiam ser o ponto de partida 

para ampliação do projeto". 

 

Percebe-se pela fala da Estagiária 1 a necessidade de ampliar a divulgação 

do projeto "Ciências no Portugal Neves", pois desta forma um número ainda maior 

de pessoas estaria sendo informado sobre o que tem sido feito em relação ao canal. 

 

A Pedagoga 1 sinalizou que "o uso dos vídeos para comunicação com a 

comunidade escolar, eu tenho observado na página da Escola, eu acho que tem 

sido bem legal, bem interessante, mas pro tamanho da nossa comunidade escolar, 

eu vejo pouca interação, eu acho que tem pouca interação. Eu vejo pouca interação 

dos professores da nossa Escola com esses vídeos, pouco interesse em usar isso 

como desdobramento de outras coisas, parece que é uma ação muito individual. 

Mas se existe a produção, se isso está lá, isso pode ser desmembrado em outras 

coisas, ou mesmo se fosse só com comentários. Eu acho que os professores se 

apropriam pouco deste processo que é muito legal. Em relação às famílias, tem 

interação, mas se pensar na quantidade de alunos que gravam os vídeos e a 

quantidade de comentários, esse número é muito baixo. Pode ser também que o 

interesse por assuntos mais sérios seja baixo, por isso um número menor de 

comentários em relação ao tamanho da comunidade". 

 



108 
 

Os questionamentos da Pedagoga 1 e da Estagiária 1 são pertinentes. O 

grau de interação é menor que o desejado e esperado. Em trabalho realizado por 

Neto (2014), o autor demonstrou o mesmo sentimento exposto pela Pedagoga 1. A 

interação esperada e desejada em atividades escolares que envolvem redes sociais 

digitais, neste caso o Facebook, foi aquém das expectativas criadas anteriormente. 

Ele comenta que: 

Em detrimento a interação inferior às expectativas, podemos perceber que 
praticamente todas as postagens veiculadas na rede social foram 
visualizadas pela maioria dos componentes do grupo, o que não refletiu 
plenamente nas “curtidas” e comentários relevantes, porém pode se notar 
uma evolução também nesse quesito. Julgamos aqui a necessidade de uma 
atuação mais aguda do docente no sentido de mediar e incitar a 
participação e engajamento dos alunos, tendo esse como um fator 
primordial para um maior sucesso em propostas similares 

 

Em média, as visualizações do canal alcançavam de duzentos (200) a 

quatrocentos (400) usuários, tendo atingido o número máximo de seiscentas e 

setenta e oito visualizações (678), exatamente no vídeo sobre conjuntivite. Ao se 

levar em conta o tamanho da comunidade escolar, pode-se considerar este número 

ainda baixo. Afirma-se, no entanto, que a proposta é válida e reconhece-se que a 

adoção das redes sociais digitais, enquanto ferramenta de ensino/aprendizagem e 

divulgação científica no cotidiano de uma Escola que não fazia uso delas é um 

processo que demanda tempo, tanto para os que os estudantes e responsáveis 

apropriem-se delas, mas também que os outros professores da unidade escolar 

percebam as possibilidades entorno deste processo, de modo que a rede social 

possa ser vista como rede de conhecimento. 

 

No decorrer do projeto, alguns professores passaram a interagir com os 

estudantes através da página "Ciência no Portugal Neves", principalmente os 

professores das disciplinas de Geografia e Ciências. Espera-se que, com a 

continuidade do projeto, novas alternativas sejam apresentadas para a utilização das 

mídias sociais pelo conjunto da Escola. Essas alternativas incluem reflexões sobre 

os próprios materiais que têm sido produzidos, no sentido de compreender o que 

interessa a comunidade escolar, mas também refletir sobre a duração dos vídeos, 

que ainda podem ser mais curtos. 
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A partir da questão seis, todas as perguntas apresentavam a característica 

de serem abertas, onde os estudantes puderam escrever livremente a cerca do que 

era solicitado. Para análise, escolheu-se classificar as respostas por palavras 

comuns que despontavam a partir do que era respondido. Vale ressaltar que muitos 

alunos emitiram mais de uma resposta nas indagações abertas. 

 

Sobre notícias e referências científicas, na sexta questão, os aprendizes 

indicaram como buscam informações relacionadas a Ciências. Salienta-se um alto 

índice de alunos que citaram não recorrer a nenhum meio para conhecer novidades 

ou manterem-se informados sobre este campo do sabe.  

 

Os dados sugerem que ainda há um distanciamento entre produção 

científica e a comunidade escolar, refletindo no desinteresse de parcela dos 

estudantes por este assunto. Deste modo, faz-se necessário repensar nos percursos 

que a comunicação científica precisa realizar, bem como nas possibilidades de 

aprendizagem de Ciências a partir da Escola, com os estudantes produzindo seus 

próprios materiais. 

 

Os resultados apontam que os jovens informam-se comumente através da 

Internet, citada por vinte e sete por cento (27%) deles. Individualmente, o YouTube 

foi lembrado por vinte por cento (20%) daqueles que responderam ao questionário, 

enquanto dois por cento (2%) dos estudantes mencionaram o Facebook. Os 

números assinalam que, de fato, a Internet e as redes sociais digitais são 

fundamentais para divulgação científica. A Escola com nove por cento (9%), o livro 

com sete por cento (7%) e a TV com quatro por cento (4%) ainda desempenham 

papel no processo de aquisição de conhecimento sobre Ciência. 

 

Estudo22 desenvolvido pelo Centro de Gestão em Estudos Estratégicos e 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no ano de 2015, indicou que o 

acesso à informação que envolva Ciência e Tecnologia ainda é limitado para parcela 

significativa dos brasileiros, sendo a TV o meio de comunicação mais citado para 

                                                           
22

  Percepção pública da Ciência e tecnologia 2015 - Ciência e Tecnologia no olhar dos brasileiros. 

Sumário Executivo. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. 2015. 15p. 
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esse fim. Os resultados indicam que para setenta por cento (70%) dos entrevistados 

a TV é a principal forma de obter informações sobre Ciência. Os livros foram 

lembrados por vinte e oito por cento (28%) dos participantes, sendo superados pelas 

rádios, com um percentual de trinta e dois (32%). Os jornais impressos são utilizados 

por trinta e nove por cento (39%) das pessoas. As redes sociais e a Internet também 

fora citadas, sendo utilizadas por quarenta e oito por cento (48%) dos respondentes. 

O estudo em questão sugere que o uso maior da Internet deve ser realizado pelos 

jovens. 

 

Os dados corroboram o que foi observado na pesquisa realizada na Escola 

Portugal Neves, pois quarenta e nove por cento (49%) dos estudantes indicaram 

recorrer à Internet e às redes sociais digitais para obter informações sobre Ciências. 

Sugere-se que a divulgação científica nas redes sociais digitais facilite a 

comunicação com o público mais jovem, o que poderia ajudar na construção de 

redes de conhecimento em torno da popularização científica para as futuras 

gerações. 

 

Segundo a Estagiária 1, canais no YouTube apresentam uma linguagem 

fácil, além do que os estudantes não precisam modificar atitudes que são 

costumeiras, já que se conectar ao YouTube é algo diário para os jovens na faixa 

etária escolar. "Gosto da ideia de vídeo enquanto recurso de divulgação científica. 

Amplia o papel do cientista ao mostrar que eles estão produzindo em diferentes 

locais, e não apenas em laboratórios. Isso aproxima a Ciência do cotidiano das 

pessoas", disse a Estagiária 1 durante a entrevista. 

 

O papel da Escola, neste contexto, pode ser ampliado tanto com a utilização 

de textos para popularizar as Ciências, bem como recursos de vídeos e áudios, 

sendo estes alternativas mais dinâmicas quando comparadas ao primeiro. 

Considera-se que o professor tem papel fundamental neste processo, ao fornecer 

meios para que os alunos tenham acesso ao conhecimento científico que é 

produzido na atualidade. 

 

 Quase um terço dos aprendizes, que responderam ao questionário, 

afirmaram não recorrer a nenhum meio para se informar sobre temas científicos. 
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Faz-se necessário que a Escola, através da figura do professor, seja uma fonte 

inicial e de referência para os jovens que estão distantes do que tem sido produzido 

e comentado sobre Ciência e tecnologia, seja através das mídias digitais e Internet, 

seja recorrendo aos textos de divulgação científica. De tal maneira, estratégias 

adotadas pelos professores podem motivar os estudantes para assuntos 

relacionados à Ciência. 

 

Demonstra-se que é possível que os estudantes sejam protagonistas no 

processo de divulgação científica. A produção de vídeos contribuiu para um 

processo de aprendizagem ativa, pois os alunos pesquisavam, elaboravam roteiros 

e produziam conhecimento. Desta maneira, os polos aprendizagem e divulgação 

científica foram interconectados no espaço escolar. 

 

Alguns estudantes, durante as entrevistas, demonstraram que após as 

atividades para os canais "Ciência no Portugal Neves", passaram a buscar 

informações científicas, principalmente na Internet. Estas falas sugerem que, pelas 

próprias características do projeto, fez-se necessário recorrer a novos 

conhecimentos para a produção dos vídeos. Desta maneira, o projeto desenvolvido 

contribuiu para que os aprendizes utilizassem ferramentas para acesso à informação 

de um material que não fazia parte do cotidiano deles. Entende-se que atividades 

desta natureza podem contribuir para que os estudantes aproximem-se de 

informações científicas. 

 

Pesquisas divulgadas no ano de 2015 pelo Centro de Gestão em Estudos 

Estratégicos e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação afirmam que trinta 

e oito (38%) da população brasileira apresenta pouco ou nenhum interesse por 

Ciência - resultado muito semelhante ao encontrado nos questionários respondidos 

pelos estudantes da Escola Municipal Francisco Portugal Neves. 

 

Faz-se necessário comentar que nenhum estudante declarou ser possível 

recorrer a Museus de Ciências ou a Centros de Divulgação Científica para acessar 

mais informações sobre Ciência. Após a visita à "Casa da Descoberta", alguns 

estudantes manifestaram opiniões. 
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Sobre a "Casa da Descoberta", o Aluno 3 destacou que "este espaço é 

importante para a aprendizagem, pois tem experimentos de Física e Química. Isto 

mostra, de acordo com o estudante, que "a Ciência pode ser algo além de natureza 

e corpo humano". Vale reforçar que, no início dos questionários, a visão de Ciências 

de alguns dos estudantes estava focada na Biologia, e posteriormente ao Centro de 

Divulgação de Ciências da Universidade Federal Fluminense e nas pesquisas para 

elaboração de vídeos, os aprendizes ampliaram as ideias referentes ao campo das 

Ciências da Natureza. Desta forma, observa-se a importância dos Museus de 

Ciências enquanto espaço para popularização científica, desmistificando situações e 

"quebrando" barreiras. Faz-se necessário reafirmar a importância destes lugares, 

também sob o ponto de vista pedagógico. 

 

Identificou-se, a partir da fala do Aluno 7, que as atividades nas quais há a 

possibilidade de participação ativa são fundamentais para aprendizagem e são muito 

mais produtivas e interessantes. O discente comentou "a "Casa da Descoberta" 

ajuda, às vezes, quando você olha, mas quando a gente participa é bem mais 

produtivo". Desta maneira, fica evidente que em tarefas onde os estudantes são os 

protagonistas, há maior disposição para a realização das mesmas. Incentivar a visita 

dos jovens a espaços como estes torna-se fundamental para formar cidadãos 

interessados em assuntos relacionados à Ciência e motivados para continuar a 

elaborar roteiros de vídeos no espaço escolar. 

 

Ainda sobre a "Casa da Descoberta", durante entrevistas, o Aluno 8 

destacou que é um lugar útil para se divulgar Ciências na cidade de Niterói porque 

tem muitos experimentos e também pode receber um grande número de pessoas. 

"Assim, todo mundo pode conhecer mais sobre atividades que envolvem Ciências". 

Completado pelo Aluno 2 que teceu o seguinte comentário "as pessoas podem ver 

os trabalhos, o que acontece e o que já aconteceu quando o assunto é Ciência". 

 

De modo geral, todos os alunos afirmaram que a "Casa da Descoberta" 

contribuiu para a aprendizagem, pois eles estão se divertindo e realizando as 

atividades, não sendo meros ouvintes. Ainda afirmaram que os monitores 

conseguem ensinar e utilizam uma linguagem própria e agradável para a idade 

deles. 
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Em relação à divulgação científica, os estudantes compreenderam que as 

pessoas podem recorrer à "Casa da Descoberta" para obter informações sobre as 

Ciências. Como as atividades são interativas, segundo os aprendizes, aumenta o 

interesse pelos Museus  e por outras situações ou espaços que envolvam atividades 

com propósitos de mostrar a Ciência. 

 

Os estudantes consideraram que postar vídeo nas redes sociais digitais 

sobre a visita ajudou a informar parte da comunidade escolar e divulgar a "Casa da 

Descoberta" para outras pessoas que ainda não a conheciam. Situa-se, portanto, a 

"Casa da Descoberta" como um espaço fundamental dedicado às Ciências na 

cidade de Niterói, pois com as suas portas abertas para a população escolar, mas 

também para todos os cidadãos, aproxima as pessoas do conhecimento científico. 

Espaços como estes são importantes para criar comunicação científica e despertar o 

interesse para assuntos desta área do saber. Narciso et al. (2011) concluíram que a 

"Casa da Descoberta" tem contribuído para aproximar, difundir e divulgar a Ciência 

para o cidadão comum, principalmente em Niterói. 

 

Segundo Andrade (2010), a "Casa da Descoberta" contribui para formação 

continuada da comunidade pertencente ao Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior, assim como a todos os interessados nas Ciências de modo geral. A 

autora cita que neste Museu os experimentos são apresentados de forma lúdica e 

interativa, estimulando os estudantes para o estudo da área científica. 

 

Em seguida, os alunos foram levados a pensar sobre o papel e o trabalho 

dos cientistas. Mais uma vez, por ser tratar de uma questão aberta, muitos 

destacaram mais de uma resposta.  

 

Questionados sobre o papel dos cientistas e o trabalho deles, sessenta e 

dois por cento (62%) dos estudantes afirmaram desconhecer. Para quatorze por 

cento (14%), os cientistas realizam experimentos, enquanto onze por cento (11%) 

afirmaram que os cientistas encontram soluções para o mundo. Um total de dez por 

cento (10%) dos alunos afirmaram conhecer, mas sem especificar algo. Por fim, três 

por cento (3%) consideram que a função do cientista é estudar Biologia. 
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Percebe-se com esta questão que os estudantes, mesmo com as aulas de 

Ciências, visitas a Centros de Divulgação Científica, desconhecem o papel ou o 

trabalho dos cientistas. A ampla maioria, sessenta e dois por cento (62%) dos 

estudantes responderam não conhecer o trabalho desenvolvido por 

pesquisadores/cientistas. Alguns alunos citaram experimentos como função dos 

cientistas, algo que povoa o imaginário da população de modo geral. Espera-se que 

o contato com trabalhos de pesquisas realizados no ambiente natural contribua para 

ampliar a visão dos estudantes a respeito destes profissionais. Ainda sobre a função 

dos cientistas, alguns alunos afirmaram que eles estudam para solucionar 

problemas do mundo, realizar descobertas para  a humanidade e a cura de doenças, 

além de aprimorar o que já existe. Este grupo responde por onze por cento (11%) do 

total.  

 

Por fim, chama a atenção que três por cento (3%) dos alunos consideram 

que o papel do cientista é estudar a Biologia, não sendo citada a Química e nem a 

Física. O fato dos estudantes citarem a Biologia, de forma mais específica, pode 

estar relacionado ao conteúdo desenvolvido durante o ano letivo do sétimo ano, 

onde aspectos de Zoologia, Evolução e Botânica são abordados. Resultado 

semelhante foi encontrado por Zamunaro (2002), pois a autora afirma que os alunos 

relacionam Ciência com as diversas áreas de estudo da disciplina escolar. 

 

Após as atividades de produção de materiais para os canais "Ciências no 

Portugal Neves", os estudantes voltaram a ser questionados sobre a visão que 

tinham sobre cientistas e Ciências. Alguns estudantes sinalizaram que passaram a 

conhecer novos projetos envolvendo Ciência através das atividades externas, mas 

que isso não foi o suficiente para que eles alterassem o olhar que tinham sobre o 

assunto. 

 

O Aluno 2 informou que a Biologia foi muito citada porque "são as coisas 

básicas da Ciência que eles estudam desde cedo na Escola, por isso os estudantes 

têm a visão de Ciência como sendo Biologia". Deve-se considerar que o contato dos 

estudantes do Ensino Fundamental II é maior com a Biologia, portanto o resultado 

reflete a ênfase dada, no currículo inicial, a conteúdos de Biologia. 
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O Aluno 3 afirmou que sempre achou Ciência legal, mas um pouco 

complicada. Segundo ele, participar das gravações descomplicou o assunto e 

ampliou a visão que ele tinha de Ciências. O estudante ainda comentou que 

percebia o cientista como uma pessoa muito inteligente, séria e "sem graça", mas 

quando ele teve a oportunidade de manter contato com esses profissionais nas 

aulas passeio a sua visão mudou. "Os cientistas não são pessoas necessariamente 

sem graça. Podem ser divertidos e podem dar atenção quando as pessoas entram 

em contato com eles".  Percebe - se, através da fala deste aprendiz, que a Ciência 

parece algo distante das pessoas e do seu cotidiano. Portanto, atividades  de 

divulgação científica no espaço escolar, bem como as aulas passeio a espaços não 

formais de aprendizagem podem contribuir para aproximar os jovens do 

conhecimento científico, ampliando a visão sobre o assunto. 

 

A Estagiária 1 informou que o projeto "Ciência no Portugal Neves" pode 

modificar a percepção dos estudantes sobre o que é Ciência. "Aproxima a Ciência 

das pessoas ao mostrar que a Ciência ocorre em vários locais e integra-se com a 

comunidade. Projetos como esse seriam muito úteis em pesquisas no ramo da 

Química e Física, pois a Biologia está mais próxima do cotidiano das pessoas. Da 

mesma forma, desmistificando a função da Ciência na sociedade, desmistifica-se o 

papel do cientista". 

 

A Professora 1, em relação ao contato dos estudantes com pesquisadores 

locais, afirmou que "temos uma ideia de que trabalho científico é algo que só possa 

ser realizado dentro de laboratórios mega preparados, que precisa de ferramentas 

ultra modernas e caríssimas, tornando seu desenvolvimento como quase que algo 

impossível".  

 

"Quando paramos para observar trabalhos simples percebemos que não é 

nenhum bicho de sete cabeças e que com procedimentos e materiais simples 

podemos construir hipóteses e testá-las, levantando questões que serão 

respondidas. Isso é importante, pois ao longo de nossas vidas precisamos lidar com 

situações que precisam ser pensadas, colocadas em prática, testadas e que terão 

um resultado final, procedimentos tais que são comuns ao  trabalho científico", 

continuou a Professora 1. 
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Uma das pedagogas da unidade escolar e que interage com os estudantes 

nas redes sociais "Ciência no Portugal Neves, denominada de Pedagoga 1 também 

comentou sobre o contato dos estudantes com pesquisadores da região ao 

gravarem os vídeos: "eu acho que é muito importante que a gente tenha acesso à 

produção científica, e aí eu não penso só na produção das Ciências Químicas, 

Físicas e Biológicas, mas de Ciência no sentido mais amplo, pensando nas Ciências 

Sociais e Matemáticas. A gente tem uma visão que é difundida do cientista que é 

aquela pessoa louca, que é aquela pessoa que cria um monte de coisa e também 

cria um monte de encrenca e que a Ciência não é uma coisa do cotidiano, do dia a 

dia. Eu particularmente tinha uma frustração com meu ensino de Ciências, quando 

eu estava no Ensino Fundamental e no Ensino Médio porque a gente tinha que abrir 

o livro e ler o livro, não que eu não gostasse de ler, mas eu tive poucas 

oportunidades de experimentar o fazer científico de uma maneira mais prática e 

aprofundada. Então, quando eu vejo os nossos meninos fazendo as coisas que eles 

fazem, colocando-se nesse lugar de produtores e divulgadores de conhecimento, 

isso amplia muito a visão de mundo deles".  

 

A fala da Pedagoga 1 prossegue: "também acho que eles terem acesso a 

cientistas, a pessoas que estão produzindo conhecimento científico também é 

fundamental, pra não ficar a ideia de que o cientista é aquele cara que está nos 

Estados Unidos enquanto a gente está lendo livro aqui. Nada contra ler o livro, até 

porque eu gosto muito, mas assim tinha uma distância que eu acho que está se 

aproximando. Aproxima-se o conhecimento escolar do conhecimento científico, 

aquele do cientista, do cara que produz Ciência e isso tem sido muito importante". 

 

Vale ressaltar, tanto a partir da fala da Pedagoga 1, quanto a partir da fala 

dos estudantes durante as entrevistas que a realização de aulas passeio no entorno 

da comunidade escolar abordou inúmeros assuntos que puderam ser desenrolados 

na sala de aula.  

 

Parece claro para os estudantes que os assuntos abordados pelos 

pesquisadores, não são assuntos apenas de pesquisadores e distante daquilo que 

podemos vivenciar, compreender e experenciar. Os assuntos dos pesquisadores 

envolvem-se com os assuntos da Escola, integra-se àquilo que é trabalhado na sala 
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de aula. Aquilo que tem sido produzido de conhecimento na Região Oceânica de 

Niterói soma-se ao conhecimento escolar. A Escola, desta maneira, mostrou-se viva, 

capaz de reconstruir práticas, dinamizando a forma como os conteúdos podem ser 

trabalhados, ampliando as propostas de divulgação científica. 

 

Ainda se buscou compreender o seguinte ponto: os estudantes conheciam 

algum cientista brasileiro? Noventa por cento (90%) responderam não conhecer, 

enquanto dez por cento (10%) afirmaram conhecer, citando professores de ciências. 

 

A pesquisa realizada pelo Centro de Gestão em Estudos Estratégicos (2015) 

indicou que apenas seis por cento (6%) da população conhecia algum cientista 

brasileiro e apenas doze por cento (12%) dos entrevistados demonstravam lembrar 

de alguma Instituição de Pesquisas do país. O estudo informa que (p.14 e 15): 

 
O desconhecimento entre os jovens é particularmente significativo. Mesmo 
entre pessoas com título superior, a porcentagem de pessoas que dizem 
saber mencionar um cientista brasileiro é muito baixa. Como comparação, 
registre-se que, na Argentina, a última enquete (2012) apontou que 25% 
das pessoas conseguem mencionar uma instituição científica local. Esse 
índice fica em torno de 30% para outros países da América Latina, como 
Chile e Venezuela. 

 

Esperava-se um número elevado em relação ao desconhecimento sobre 

cientistas do nosso país, pois muitos brasileiros não detêm esta informação, portanto 

é de se esperar que jovens na faixa etária entre doze e quatorze anos também não a 

possua. Entretanto os resultados surpreenderam a partir do momento em que dez 

por cento (10%) dos estudantes traçaram uma conexão entre professores de 

ciências e pesquisadores.  

 

O Aluno 5 declarou que "os professores se especializam em algo da Ciência, 

e por isso têm mais informações sobre um determinado assunto. Os cientistas 

também são assim. Os professores trazem os alunos para o laboratório e fazem 

experimentos. Se não tivesse um laboratório na Escola, talvez os alunos pensassem 

diferente sobre os professores serem cientistas". O Aluno 12 informou que os 

professores fazem experimentos, propõem explicações, por isso podem ser 

relacionados como cientistas.   
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Mendonça (2010, apud BOA ESPERANÇA, FILOMENO e LAGE, 2014) 

considera que tanto a Escola quanto as mídias possuem papel fundamental na 

divulgação científica, pois aproximam a dinâmica da Ciência à população em geral. 

Por fim, Boa Esperança, Filomeno e Lage comentam que: 

 
Certamente a Escola tem um papel especial no processo de divulgação. 
Contudo, grande parte do conhecimento transmitido nas Escolas é 
apresentada como se todas as informações e teorias tivessem sido 
produzidas há muito tempo, por cientistas de países distantes em seus 
laboratórios. Aliás, muitos desses conhecimentos são mostrados, como se 
já estivessem prontos, “desde sempre”. Assim, os modelos tradicionais de 
ensino tendem a afastar o conhecimento científico do cotidiano do aluno, 
impossibilitando a apropriação deste conhecimento. 

 

Por fim, os estudantes responderam se conheciam alguma pesquisa 

desenvolvida na região. Ao todo, noventa e um por cento (91%) dos alunos 

afirmaram desconhecer qualquer projeto científico nos bairros próximos. Cinco por 

cento (5%) dos estudantes conhecem o "Projeto Aruanã" e quatro por cento (4%) 

conhecem pesquisas na Baía de Guanabara. O resultado não surpreende, pois 

existem falhas na comunicação, conforme evidenciado em outros momentos. 

 

Um projeto que os estudantes demonstraram conhecer chama-se "Aruanã". 

O trabalho desenvolvido por esse grupo de pesquisa monitora a presença de 

tartarugas na região. Um dos locais de realização das atividades ocorre na Praia de 

Itaipu, onde acontece a captura intencional dos répteis para compreender a 

qualidade de vida dos animais. O trabalho dos biólogos envolve também a 

conscientização dos moradores. Acredita-se que, pela presença dos alunos nas 

praias, muitos já devem ter visto a captura intencional, por isso citaram o "Aruanã". 

Um grupo menor de estudantes afirmou conhecer pesquisas na Baía de Guanabara, 

mas sem citá-las nominalmente. É possível que uma visita à "Casa da Descoberta" 

(com turmas que responderam ao questionário) - onde uma tenda sobre a Baía de 

Guanabara foi organizada - tenha sugerido aos aprendizes que pesquisas sejam 

realizadas no entorno, pois atividades realizadas em Manguezais foram citadas 

pelos monitores. 

 

Em relação à aula passeio na Serra da Tiririca e no Mangue de Itaipu os 

alunos, durante as entrevistas, afirmaram que obtiveram informações de forma mais 

prazerosa sobre plantas e animais do que se estivessem na sala de aula e ainda 
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conseguiram compreender a dinâmica do Mangue, como sendo um berçário natural 

de várias espécies da região. Citaram ainda que este tipo de atividade é importante 

porque esclarece sobre a região em que eles moram. Assim, as pessoas podem ter 

mais cuidado com o que está próximo a elas. 

 

Ao participarem das atividades no ecossistema Floresta Atlântica e 

Manguezal, os estudantes perceberam a degradação pela qual as regiões passam. 

Observou-se que muitos tinham a visão do Mangue como algo sujo. O Aluno 15, ao 

chegar lá, não quis colocar o pé na lama, pois segundo ele "tudo aquilo era esgoto". 

Notou-se que ao final da atividade, o mesmo estudante compreendeu a dinâmica do 

ecossistema. O Aluno 3 declarou: " foi a melhor aula passeio da minha vida". Indica-

se que este tipo de movimento possa sensibilizar os alunos para questões 

ambientais e para futuras discussões relacionadas à temática de preservação da 

região onde vivem, pois a agressão ambiental foi notória aos olhos de todos. 

Espera-se que situações como essas contribuam para a aprendizagem dos 

estudantes e seja um estímulo para que procurem outras informações para 

complementar aquilo que já sabem. 

 

O Aluno 2 afirmou que é importante que os moradores da Região Oceânica 

conheçam a Serra da Tiririca e o Manguezal, mas as divulgações de pesquisas nos 

canais "Ciência no Portugal Neves" não precisam se restringir ao que acontece 

nesta parte da cidade. O estudante indicou que "quando as pessoas são informadas 

sobre o que acontece em outros lugares novas portas são abertas, novos 

conhecimentos são produzidos. Assim, as pessoas se conectam e podem ajudar a 

resolver os problemas de outros espaços". 

 

Observa-se na fala do estudante a importância que a divulgação científica 

tem ao permitir que o conhecimento espalhe-se e que pessoas de diferentes áreas 

ou regiões possam se comunicar e trocar experiências. Deste modo, conforme já 

sinalizado em outros momentos, as redes sociais digitais contribuiriam para este 

processo de transposição do conhecimento científico, gerando novas informações e 

estreitando laços de comunicação e saber. Apesar de, conforme citado 

anteriormente, pessoas de outras áreas do país acompanharem os vídeos 
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produzidos para as redes sociais, não se observou a troca ou correspondência de 

informações a partir da problemática de outros locais. 

 

"São lugares com uma grande diversidade de vida", disse a Aluna 1 sobre os 

ecossistemas aqui debatidos. "É preciso mais informação para que as pessoas 

preservem estes espaços. Divulgar os locais e as pesquisas que acontecem por aqui 

pode contribuir para a preservação ambiental". Na rede social, ainda neste contexto, 

a responsável de uma aluna, chamada aqui de Usuário 1, comentou: "Parabéns pelo 

excelente trabalho, nossos jovens precisam disso , aprender a respeitar e preservar 

o nosso meio ambiente" 

 

Além de aprender, segundo o Aluno 4, as aulas passeio ajudaram a divulgar 

as pesquisas que acontecem na região. "Nós aprendemos. Vamos até lá e 

gravamos vídeos para passar a informação. Isso abre porta para quem não tem o 

conhecimento, mudando a visão das pessoas." 

 

A Professora 1 considerou que "as aulas passeio são uma excelente forma 

de ensinar conteúdo. Você consegue observar de forma dinâmica o que está sendo 

tratado na sala de aula. Existe uma maior interação entre o real e a teoria. Em 

relação à Região Oceânica pode ter um impacto enorme nessa mudança de 

percepção, pois é uma área de intensa expansão urbana, na qual muitos desses 

espaços se encontram esquecidos ou até mesmo colocados em segundo plano 

devido a uma série de outros interesses. Outro fator importante é que é uma área 

que recebeu uma quantidade enorme de população migrante de outras regiões, que 

não conhecem a área, passando essas questões despercebidas. 

 

O Aluno 7 afirmou que divulgar as pesquisas da região, através dos vídeos, 

foi importante para que as pessoas saibam, conheçam e não julguem estes 

ambientes pela aparência. "Agora, as pessoas podem preservar! As pessoas que 

não moram aqui podem tentar ajudar também porque muitas pessoas acessam o 

YouTube e o Facebook!"  

 

Mais uma vez é possível observar, através da fala dos estudantes, a 

possibilidade de construção de redes de conhecimento virtuais pelos canais do 
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Facebook e YouTube, demonstrando que as mídias digitais têm características 

fundamentais para divulgação científica na atualidade. Nesse sentido, entende-se a 

importância que os meios de comunicação assumem em nossa sociedade.  

 

O Pesquisador 1, durante a entrevista concedida para os alunos do projeto 

"Ciência no Portugal Neves", informou que "a pesquisa desenvolvida pelo grupo do 

qual eu faço parte tem duas importâncias. Uma delas é social e a outra ambiental. 

Social porque é importante conscientizar a população a respeito dos problemas que 

uma espécie exótica pode causar para o meio ambiente. Já o critério ambiental é a 

questão do próprio problema que esta espécie exótica pode causar na natureza. 

Então, nós trabalhamos para a retirada desses micos (espécie exótica) daqui (região 

próxima da Escola), enviando os primatas para o lugar de origem deles, lá na Bahia, 

evitando que espécies nativas da nossa região entrem em extinção". Nota-se, pela 

fala do entrevistado, que a pesquisa desenvolvida têm impacto na sociedade, daí a 

importância da comunicação destas atividades, utilizando a Escola e as redes 

sociais digitais enquanto multiplicadores da informação. 

 

Ao continuar a entrevista, o Pesquisador 1, considerou que " os moradores 

da Região Oceânica, não conhecem as pesquisas que acontecem na área e falta 

divulgação, mas é isto que estamos fazendo. A gente conhece trabalho científico 

que aparece falando que a Ciência diz isso, a Ciência diz aquilo, em vários lugares 

do Brasil, em várias partes do mundo, mas o que acontece em volta da gente, a 

gente não tem noção, e tem muita coisa acontecendo. Trabalhos como esse, os 

vídeos que vocês fazem com pessoas que desenvolvem trabalhos regionais, são 

importantes para divulgação, mas ainda falta muito a ser feito no geral". 

 

A fala do Pesquisador 1 confirma a visão dos alunos a respeito da questão 

oito do questionário (APÊNDICE 1), ao informar que não conhecem um cientista 

brasileiro. Mostra-se, desta maneira, que a população brasileira tem pouco contato 

com a produção científica produzida no nosso país. Precisa-se ampliar e dinamizar o 

contato entre os pesquisadores e as comunidades locais. 

 

O Pesquisador 1 considerou importante atividades que se propõem a 

divulgar as pesquisas locais, informando a população sobre as descobertas e 
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produções que ocorrem próximas a ela. Ele ainda informou que esse tipo de evento 

pode desmistificar certas ideias a respeito das Ciências e ainda contribuir com o 

aumento do interesse dos jovens pelos assuntos e pelas carreiras científicas. 

 

Divulgar as pesquisas locais é fundamental, mas deve-se levantar a seguinte 

questão: as pesquisas locais possibilitam contextualização daquilo que a 

comunidade local vivencia? Acredita-se que esta resposta é positiva. Ao divulgar o 

que os pesquisadores têm produzido na região da Escola, facilita-se a 

contextualização, há uma empatia com o que tem sido abordado. Portanto, a 

informação sobre as pesquisas locais serão um primeiro contato de muitos dos 

moradores desta comunidade escolar com o conhecimento científico, aproximando 

Ciência e cotidiano. 

 

Por fim, os estudantes sinalizaram que a Escola pode oferecer uma ligação 

entre os pesquisadores e a comunidade escolar. "Através dos vídeos e da entrevista 

mais pessoas puderam ser informadas. A Escola foi importante porque ela faz parte 

da vida de muitas pessoas da região," considerou a Aluna 1. 

 

A Estagiária 1 sinalizou que a Escola pode participar da divulgação científica 

ao se aproximar de pesquisadores da região. "A Escola pode participar, mas divulgar 

Ciência não é algo fácil e rápido. É um processo lento e que a Escola Portugal 

Neves começou. A Escola tem a mentalidade do que está dentro dela e ainda tem 

dificuldade de perceber situações de aprendizagem que se dão fora dela. 

Divulgadores pontuais podem participar de projetos como esse, mas devido a vários 

problemas que ocorrem no espaço escolar, a divulgação científica sempre será um 

processo mais lento. 

 

A fala da Estagiária 1 demonstra que a iniciativa de estabelecer 

comunicação científica com a comunidade escolar é válida, mas reconhece algumas 

dificuldades durante o processo. De tal modo, percebe-se que as atividades para os 

canais do projeto "Ciência no Portugal Neves" permitiriam criar alternativas de 

aprendizagem em situações que envolvem divulgação científica. 
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A Pedagoga 1 considerou que "fazer vídeos sobre aulas passeio pode ser 

muito interessante, até porque o grupo de professores conhece pouco a Região 

Oceânica, a gente tem um grupo de pessoas que não são de Niterói. Eles podem se 

apropriar desse espaço. Se a gente filmar as aulas passeio, a gente tem uma visão 

da região e também uma visão da interação dos alunos com esse processo. Ver os 

nossos alunos nos espaço fora da Escola muda o modo como a gente olha para os 

meninos e para as meninas, porque a forma como eles estão em sala de aula e na 

Escola e como eles estão nas atividades fora da Escola são muito diferentes. Então 

a gente cria uma outra possibilidade de olhar e essa outra possibilidade nos permite 

um aprofundamento do diálogo que construímos com os alunos. Se a gente vai 

conseguir divulgar as aulas passeio para a comunidade, isso é um desafio que é 

preciso se colocar. Ainda tenho dúvidas se os vídeos estão sendo vistos como o 

potencial que eles possuem". 

 

Uma das biólogas, denominada aqui de Bióloga 1, que participou tanto da 

aula passeio no Mangue, quanto na Serra da Tiririca, fez o seguinte comentário no 

Facebook: "um pouquinho do trabalho que tento desenvolver com muito carinho! 

Agradeço demais a oportunidade de poder ensinar e muito mais que isso, aprender 

com essa galerinha do "Ciência no Portugal Neves". Em outro momento, ela citou: 

"bom demais fazer parte desse projeto, saber que cada aluno tem todas as 

possibilidades de seguir nossos exemplos, me dá muito mais motivação de trabalhar 

no ambiente natural". 

 

Outra bióloga, chamada de Bióloga 2, participante das atividades no 

Manguezal sinalizou através do Facebook: " Adorei participar também. No que eu 

puder somar é só falar". Ela ainda continuou: "ontem tive o prazer de fazer parte do 

projeto "Ciência no Portugal Neves", realizado pelos professores da Escola Portugal 

Neves com a parceria de condutores do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Nada 

melhor do que ter um Manguezal inteirinho pra gente como sala de aula, 

né? Gratidão!" 

 

As atividades desenvolvidas no Mangue e na Serra da Tiririca permitiriam 

que os estudantes vivessem experiências significativas para o processo de 

aprendizagem. Indica-se as aulas passeio como estratégias facilitadoras de ensino 
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para as disciplinas escolares. É um momento de troca, de aproximação entre as 

pessoas e de uma interação diferente da dinâmica do dia a dia da sala de aula. 

 

Dallabona e Schroeder (2013) consideram que a aula passeio possibilita às 

crianças vivenciarem na prática o que está sendo estudado. Os autores ainda citam 

que esta técnica permite a construção de conceitos científicos através de 

investigação científica, problematização e contato direto com a natureza. Sobre as 

aulas passeio, Lorenzetti e Delizoicov (2001) argumentam que os alunos estarão 

realizando observações diretas, contribuindo para a alfabetização científica, na 

medida em que permitem, de modo sistemático, mediar o uso dos conhecimentos 

para melhor compreender as situações reais. 

 

Utilizando-se os ideais da pedagogia Freinet, percebe-se que as atividades 

externas fornecem material fértil para que o pensamento crítico seja desenvolvido. 

Logo, as aulas passeio permitem que o estudante expresse-se de maneira mais 

livre, contribuindo para o processo de ensino/aprendizagem. 

 

Oliveira (1995) comenta que para Freinet a escola é prisão tanto para ele, 

como para seus alunos. Estes só pensam em “ir lá fora”, onde ficou a vida, o 

trabalho, as alegrias de suas famílias, o campo, os animais e os homens. Percebe-

se, desta maneira, a importância das atividades de campo para os estudantes. Para 

Costa (2006), a aula passeio tem o propósito de buscar motivações extracurriculares 

para o processo de aprendizagem. 

 

Realizar atividades de aulas passeio é permitir  contato com o mundo, é 

permitir que a Escola insira-se em um contexto de produção de conhecimento real. 

Neste sentido, para Seniciato e Cavassan (2004), as aulas de Ciências 

desenvolvidas em ambientes naturais têm sido apontadas como uma metodologia 

eficaz tanto por envolverem e motivarem crianças e jovens nas atividades 

educativas, quanto por constituírem um instrumento de superação da fragmentação 

do conhecimento. 

 

Durante a visita escolar ao Mangue, desenvolvida com o apoio de três 

biólogos da região, foi oferecida a participação dos estudantes do projeto "Ciência 
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no Portugal Neves" em uma atividade com um grupo de pesquisa sobre a temática 

"águas rasas" na região da Lagoa de Itaipu. Constata-se portanto, que ao sair dos 

muros da Escola, novas conexões e redes podem ser formadas, o que de fato é 

importante para a unidade escolar, mas também para os pesquisadores, pois estes 

ampliam o acesso à informação para a população local, aquela que deveria ser 

melhor informada sobre a produção científica que tem acontecido nas proximidades 

de suas casas.  

 

Além de estabelecer vínculos com outros pesquisadores da região, o projeto 

nas redes sociais digitais permitiu aproximação de alguns responsáveis com a 

Escola, interagindo com as atividades que os filhos estavam realizando. A mãe de 

um aluno, chamada de Usuário 3, comentou no Facebook: "Parabéns, professor! 

Parabéns para os alunos da turma 7A. No que eu puder ajudar, estou à disposição! 

Obrigada pelo trabalho com os nossos filhos". Este comentário de uma mãe é 

emblemático, mostrando que as tarefas diferenciadas podem sustentar laços entre a 

comunidade e a Escola, algo tão necessário no momento atual, onde a Escola 

pública sofre processo de precarização acelerada. A avó de um dos meninos da 

turma, denominada Usuário 4, sobre o projeto, disse: "Parabéns para os professores 

que estão incentivando as crianças nesse projeto e parabéns também para as 

crianças pelo empenho em todos os trabalhos!". 

 

Durante a etapa de entrevistas, os alunos foram questionados sobre o 

porquê escolheram participar do projeto "Ciência no Portugal Neves", já que as 

atividades não estavam relacionadas a nenhum critério de avaliação formal. Um 

aprendiz, nomeado de Aluno 18, afirmou que atividades deste tipo são legais e 

permitem que ele se expresse sobre Ciências. Ele ainda disse que "a Internet pode 

ser importante porque mostra as Ciências, assim como ele também pode se mostrar. 

Além do mais, fazer parte do projeto também é um momento de diversão na escola". 

A fala do Aluno 18 é muito interessante ao demonstrar que a motivação intrínseca 

ocorreu durante as atividades de gravações de vídeos. 

 

O Aluno 2 destacou que gosta de Ciências, por isso escolheu participar do 

projeto. Ele disse querer se expressar, agradar e espalhar Ciências. Segundo ele, 
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"através dos canais nas redes sociais digitais é possível mostrar a Ciência  de uma 

maneira mais divertida". 

 

Através da fala dos estudantes, evidencia-se que o projeto "Ciência no 

Portugal Neves" exerceu um papel motivador no processo de ensino/aprendizagem, 

pois muitos alunos sinalizaram que foi legal participar do projeto e que eles puderam 

se expressar. Desta maneira, a construção dos materiais para as redes sociais 

digitais possibilitou um papel de protagonismo aos aprendizes. 

 

O Aluno 3 disse que ficou a fim de participar porque a ideia parecia 

interessante e bem legal. Ele citou ainda que faltam canais para Ciências no 

YouTube e por isso o projeto "Ciência no Portugal Neves" é muito útil. 

 

É importante ressaltar que o número de canais e trabalhos desenvolvidos no 

YouTube e relacionados a Ciências da Natureza, tanto para o processo de 

ensino/aprendizagem, quanto para divulgação científica, tem aumentado nos últimos 

anos. Percebe - se que, em muitos destes canais, a Ciência é tratada como show. 

Sendo assim, o aspecto crítico que se espera, permanece ausente. De tal modo, 

não se pode negar, que estes canais possuem amplo alcance e contribuem para 

popularizar a Ciência, principalmente entre os mais jovens. 

 

Esperava-se, no início do projeto, que os estudantes optassem por vídeos 

relacionados à "Ciência show", mas a diversidade de temas e abordagens mostrou-

se surpreendente. Considera-se que os alunos, de  modo geral, estavam muito 

conscientes da importância de divulgar Ciências através das redes sociais digitais, 

bem como conectados a situações que envolvem problemáticas locais, como 

dengue e conjuntivite - assuntos que não são encontrados na maioria dos canais 

que discutem Ciência. Para além de uma "Ciência show", as aulas passeio e os 

vídeos no Manguezal e na "Serra da Tiririca" trouxeram para o cotidiano da Escola 

uma produção científica rica, com significado e capaz de sensibilizar os estudantes. 

 

Outros alunos manifestaram o porquê não participaram do projeto 

desenvolvido na Escola. Um dos estudantes, Aluno 13, disse não gostar de 

Ciências, por isso não teve interesse nenhum para se envolver nesta atividade. Mais 
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dois estudantes, Aluna 14 e Aluno 20, afirmaram que pela falta de interesse não 

quiseram participar deste processo.  

 

Outro aprendiz, Aluno 8, disse que ele é muito tímido e tem vergonha de 

aparecer na gravação dos vídeos, mas que acha a ideia legal. Sobre este estudante, 

pontua-se que mesmo não participando diretamente, acompanhava as gravações 

dos vídeos, inclusive sugeria melhorias para  as atividades dos canais. Mesmo desta 

maneira o estudante beneficiou-se ao interagir com outros aprendizes durante as 

etapas de gravações de vídeos. 

 

A participação de meninos no projeto "Ciência no Portugal Neves" foi mais 

ativa que o envolvimento das meninas. Eles mostraram-se mais engajados, tanto em 

relação ao número de participantes total, quanto com as contribuições para novas 

ideias nos canais. Algumas aprendizes, Aluna 12 e Aluna 16, afirmaram até mesmo 

que as mães não as deixavam participar, enquanto uma outra estudante, a Aluna 17, 

concluiu que o canal tinha muito mais a ver com meninos do que meninas, por isso 

elas participavam menos. Mesmo não sendo o foco principal desta pesquisa, através 

da fala da Aluna 17, evidencia-se a ideia de que a Ciência é vista como uma 

produção de caráter mais masculino que feminino. Existe, claramente em nossa 

sociedade, uma visão de certas atividades mais próximas ao que se considera para 

meninas, enquanto outras reservam proximidade ao mundo masculino, dentre estas  

o "fazer científico".   

 

Estudo desenvolvido por Zeta (2003) indicou que há um aumento na 

porcentagem de mulheres em carreiras científicas, mas este número está longe do 

ideal. O Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (2015) demonstrou, 

em matéria publicada no Estadão23 que as meninas brasileiras tiveram desempenho 

menor que os meninos em Ciências e Matemática. O estudo também mostrou que 

os meninos demonstraram maior interesse em carreiras relacionadas à Física e a 

Química, enquanto as meninas à área de Saúde. 

 

 

                                                           
23

  Informações disponíveis em http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,meninas-tem-

desempenho-menor-do-que-o-dos-meninos-em-ciencias-e-matematica,10000092762 
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É importante pontuar que a maior participação de meninos no projeto pode 

ser algo específico deste grupo escolar, pois os garotos demonstraram mais 

interesse pela disciplina de Ciências, até mesmo nas atividades corriqueiras da 

disciplina na Escola. Assim, o desenvolvimento de atividades semelhantes ao 

projeto "Ciência no Portugal Neves" podem contemplar resultados diferentes do que 

foi observado para esta comunidade escolar específica. 

 

Apesar de alguns poucos apontamentos citando que as redes sociais digitais 

não são espaços apropriados para o debate científico, já que alguns estudantes 

consideraram que estes ambientes virtuais são usados para momentos de diversão 

e que Ciência é algo muito sério; outros estudantes sinalizaram que não gostam de 

Ciência e que apesar de participarem do projeto (pelo simples fato de poderem 

gravar vídeos), nada mudou em relação ao que pensavam sobre a produção 

científica. Segundo alguns aprendizes, nem mesmo o contato externo com pessoas 

que produzem conhecimento foi suficiente para que a visão sobre ciência e o fazer 

científico alterassem-se. Portanto, deve-se levar em conta que um grupo escolar 

existe com suas diferenças, interesses pessoais, de tal modo que o pensamento 

humano é diverso e assim deve ser.  

 

Por outro lado, muitos daqueles que se engajaram em todo processo de 

produção dos materiais para as redes sociais digitais demonstraram que esta 

experiência foi única e muito enriquecedora. Percebe-se que a visão de Ciência, 

restrita inicialmente ao aspectos biológicos, ampliou-se com muitos vídeos relativos 

ao conhecimento químico. Desta maneira, é possível considerar que parte dos 

estudantes, que participaram ativamente do processo, ampliaram o conhecimento 

sobre Ciência, bem como sobre a função dos cientistas, demonstrados através das 

entrevistas. 

 

Com o passar dos meses, os estudantes mostraram-se mais confiantes e 

motivados para gravarem os vídeos. Com roteiros mais estruturados e pesquisas 

mais detalhadas, afirma-se que a estratégia dos vídeos, não só foi útil para 

comunicação com a comunidade escolar em uma proposta de divulgação científica, 

mas também mostrou-se uma experiência enriquecedora do ponto de vista da 

aprendizagem.  
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Fala-se aqui de uma aprendizagem de conteúdos formais de ensino, mas 

também de conteúdos não formais. A Escola pode e deve mostrar aos meninos e 

meninas suas habilidades. Gravar, editar, elaborar um roteiro foram situações reais 

com as quais as crianças tiveram contato e que levarão, enquanto experiência, para 

toda a vida. Portanto, projetos como "Ciência no Portugal Neves", mesmo diante das 

dificuldades enfrentadas nas Escolas Públicas, com suas estruturas precárias, sem 

salas de informática e muito menos Internet rápida, colaboram para atividade de 

protagonismo dos estudantes. 

 

Antes de encerrar a etapa das discussões, é preciso comentar sobre o 

produto desenvolvido para este trabalho acadêmico. Durante as reflexões, pensou-

se sobre qual produto representaria o percurso e o desenvolvimento de atividades 

com os estudantes: os vídeos por eles gravados ou a página no Facebook - a rede 

social que se mostrou mais dinâmica? 

 

Os vídeos foram os recursos utilizados para a comunicação com a 

comunidade escolar. Todo conteúdo foi pensado pelos próprios estudantes, 

mostrando uma diversidade de material produzido. Ressalta-se que os alunos 

organizavam os roteiros, gravavam os vídeos e editavam os materiais audiovisuais. 

O professor atuou como mediador das situações que se desenrolam antes, durante 

e após a produção dos materiais. 

 

Os vídeos foram disponibilizados no Facebook para que a comunidade 

pudesse se apropriar dos audiovisuais gerados nas atividades dentro e fora do 

espaço escolar. Faz-se necessário pontuar que esta página, com o passar dos 

meses, mostrou-se eficiente sob outros aspectos. Vários responsáveis sinalizaram o 

interesse em “acompanhar”, através do Facebook, outras situações vividas pelos 

estudantes na unidade escolar. 

 

Demonstra-se, de tal maneira, que o Facebook, enquanto ambiente virtual 

popular e dinâmico, ampliou aquilo que se tinha pensado inicialmente. O espaço 

dedicado para postagem de vídeos de divulgação científica, produzido pelos 

estudantes de uma turma de sétimo ano de escolaridade, ganhou novos contornos. 
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A partir de um interesse coletivo, a página passou a postar fotos de atividades 

realizadas na Escola, criação de eventos sobre aulas passeio e elaboração de quizz. 

 

Ao se pensar na necessidade das Escolas do nosso tempo, enquanto 

espaços coletivos e de tomada de decisões em conjunto, para construir um espaço 

mais democrático, participativo e interativo, toma-se como produto desta Dissertação 

a página no Facebook. Este ambiente virtual mostrou que a Escola é uma estrutura 

dinâmica, formada por diferentes atores que possuem diferentes demandas, mas 

empenhados em tornar este lugar mais acolhedor e mais integrado ao mundo real. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aos leitores desta Dissertação, é preciso considerar os diferentes aspectos e 

os diversos atores envolvidos no processo de divulgação científica. Sabe-se que 

este campo de produção de conhecimento é vasto e com uma dinâmica complexa e 

peculiar. Os estudos relacionados ao projeto "Ciência no Portugal Neves" podem 

contribuir para o diálogo em torno da produção de materiais para divulgação 

científica no espaço escolar, de maneira que os estudantes assumam o 

protagonismo em situações motivadoras. 

 

De tal modo, ainda é preciso considerar que é necessário tempo para 

realizar a divulgação científica em contextos mais amplos. Popularizar a Ciência na 

Escola e para a comunidade escolar exige esforços duradouros e uma mudança de 

olhar dos próprios professores sobre diferentes formas de gerar conhecimento no 

ambiente escolar. Portanto, os resultados que foram apresentados até aqui são úteis 

para as discussões que envolvam o protagonismo dos estudantes como atores de 

divulgação científica nas redes sociais digitais. Vale ressaltar que as questões 

levantadas até aqui não são definitivas, mas refletem um dado momento e uma 

comunidade escolar específica.  

 

As gravações de vídeos contribuíram para envolver a maioria dos 

estudantes participantes do projeto com o conhecimento científico, o que faz refletir 

sobre a aquisição de conhecimento durante o processo de aprendizagem dos 

mesmos. Ainda se faz necessário apontar que estes materiais audiovisuais 

permitiram que pesquisadores locais comentassem, de forma breve, sobre as 

atividades que são desenvolvidas na proximidade da Escola. A comunidade escolar 

acessou este material, mas não se pode afirmar que isto gerou um diálogo entre 

produtor e receptor do conhecimento. Pode se afirmar que ocorreram visualizações 

destes materiais e comentários relativos à importância dos estudantes estarem em 

contato com esta produção de conhecimento local. 

 

É preciso pontuar que dado o tamanho da comunidade escolar esperava-se 

maior interação através de comentários, likes ou outras manifestações. Por outro 

lado, deve ser levado em consideração que na Escola em que o trabalho foi 
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desenvolvido apenas um professor fazia uso das redes sociais digitais, de maneira 

que se precisa de mais tempo para a apropriação destas ferramentas, de forma 

natural, por todos os envolvidos na dinâmica escolar. 

 

Considerando ainda que os jovens desta geração são nativos digitais, 

integrados aos ambientes virtuais, a maneira como se dá a comunicação nesses 

espaços é diferente. Deve-se considerar também que, anteriormente, parcela 

significativa dos estudantes não se informava sobre assuntos relacionados às 

Ciências. Portanto, a produção científica é uma realidade distante de muitas 

pessoas da comunidade escolar. Mesmo assim, o projeto permitiu que novas 

informações circulassem, mostrando que é possível realizar propostas de divulgação 

científica a partir da Escola.  

 

Pode-se afirmar que a Escola tem papel relevante neste processo de 

popularização científica, pois ela é uma referência para os estudantes. Sabe-se que 

muitos alunos só terão acesso a Museus de Ciências ou a informações sobre 

produção de conhecimento científico através da Escola. Deste modo, o projeto 

"Ciência no Portugal Neves" apresentou relevância cultural e social para muitas 

pessoas da comunidade escolar. 

 

 Através de atividades com esse fim, pode-se alterar a dinâmica da sala de 

aula, mostrando aos estudantes outras oportunidades que envolvam a produção 

científica. Além disso, a depender dos propósitos, o aluno pode ser protagonista de 

sua própria aprendizagem, de tal maneira que ensino e divulgação científica estejam 

intrinsecamente ligados. 

 

É interessante sinalizar que os vídeos das "aulas passeio no Mangue e na 

Serra da Tiririca" geraram mais comentários que os outros materiais produzidos 

pelos estudantes. Sendo assim, a exibição de conteúdo da realidade local produziu 

maior empatia dos usuários do canal, mostrando que a aproximação entre pesquisa 

local e comunidade escolar, através de vídeos, é uma possibilidade real a ser 

considerada para o cotidiano escolar. 
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As propostas de divulgação científica na Escola, a partir de vídeos, podem 

trazer resultados significativos para o debate sobre o tema. Vídeos apostam no 

lúdico, relacionam diferentes sentidos, e ao se utilizar uma linguagem acessível 

podem promover uma transposição didática e comunicar a ciência para um público 

maior. 

 

 Considera-se ainda que redes sociais digitais podem ser utilizadas como 

ferramentas na aproximação da Escola com a comunidade escolar. Ao mostrar o 

protagonismo dos estudantes em diferentes situações, valoriza-se a produção 

destes e dá-se a possibilidade dos responsáveis interagirem de formas diferentes 

com a unidade escolar, pois o contato, na maioria das vezes, ocorria apenas nas 

reuniões de responsáveis e através do que era trabalhado com os estudantes em 

livro didático e caderno escolar.  

 

Neste contexto, observou-se que o Facebook mostrou-se mais eficiente, pois 

foi nesta rede social que o número de interações e de envolvimento entre as 

pessoas deu-se de maneira mais intensa. Os dados sugerem que a dinâmica do 

Facebook, ao permitir vídeos, mas também fotos, memes, bem como criar eventos 

facilitou a comunicação entre os membros da comunidade escolar. Vale ressaltar 

que o YouTube, visto como ferramenta inicial mais útil pelos estudantes, passou a 

ter menos relevância com o desenvolvimento das atividades.  

 

O projeto "Ciência no Portugal Neves" contribuiu para divulgar a "Casa da 

Descoberta" entre os membros da comunidade escolar, mostrando que existe um 

espaço na própria cidade destinado a desenvolver atividades públicas para 

aproximar a Ciência do cotidiano. Para além disso, a visita ao Centro de Divulgação 

de Ciências ampliou o olhar da maioria dos estudantes sobre o conhecimento 

científico, pois eles passaram a considerar que, além da Biologia (o eixo de Ciências 

da Natureza mais citado e mais conhecido por eles), existe a produção de conteúdos 

relacionados à Química e à Física.  

 

Durante a gravação dos vídeos um aluno comentou: "visitar a 'Casa da 

Descoberta' ampliou o que eu pensava sobre Ciências. A Biologia é uma das partes 

básicas das Ciências que estudava na Escola, mas tem muita coisa que pode ser 
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legal com a Química e a Física. Indo a um lugar como a 'Casa da Descoberta', eu 

percebi que a Ciência está em tudo. Tá na casa, no fogão, tá na cozinha, tem reação 

química acontecendo em vários locais". 

 

As aulas passeio, tanto na "Casa da Descoberta", quanto na região de 

Manguezal e em trilhas da Serra da Tiririca, foram consideradas como técnicas 

interessantes de aprendizagem pelos estudantes, sendo facilitadoras para ensinar o 

conteúdo das Ciências. Estas atividades tem um caráter lúdico e dinâmico. Elas 

permitiram também maior interação entre os estudantes, mas também deles com o 

professor, estreitando laços no espaço escolar. 

 

Além disso, as aulas passeio permitiram que os estudantes obtivessem 

informações sobre a produção científica local. Portanto, as atividades lúdicas que 

foram realizadas nas aulas passeio facilitaram o processo de aprendizagem a partir 

de um contexto de divulgação científica. Logo, aprendizagem e divulgação científica 

aproximam-se na dinâmica escolar. O aluno aprende quando o cientista divulga seu 

trabalho in loco. O aluno aprende para gravar vídeos enquanto divulga Ciência. 

 

Os aprendizes, ao gravarem vídeos das aulas passeio no Mangue e da 

Serra da Tiririca, ajudaram outros alunos e membros da comunidade escolar a  

conhecer estes espaços. Os estudantes contribuíram para ampliar o conhecimento 

dos moradores locais sobre a Região Oceânica. 

 

Todos os estudantes envolvidos na gravação de vídeos e nas atividades de 

aulas passeio informaram que esses materiais, ao serem postados nas redes sociais 

digitais ampliam o acesso à informação, pois segundo os alunos as pessoas 

precisam deste conhecimento. De acordo com os aprendizes, a partir do momento 

que os vídeos estão nas redes sociais digitais podem favorecer a comunicação entre 

pessoas de diferentes regiões, promovendo conexões. Apesar de não ter sido 

observado nenhuma troca de interação entre pessoas que não pertenciam à 

comunidade escolar, os alunos sinalizaram que páginas no Facebook podem atuar 

como redes de conhecimento sobre algum assunto. 
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Todos os entrevistados informaram que as pesquisas locais, tanto a que 

está sendo realizada no Mangue, quanto a que foi conduzida na Serra da Tiririca, 

são importantes para a comunidade local. Segundo eles, conhecer esta produção é 

importante para que as pessoas tomem estes espaços como áreas fundamentais de 

preservação e entendam que elas mesmas podem causar impactos ambientais. 

 

No que tange a divulgação científica, projetos como "Ciência no Portugal 

Neves" desmistificam certas concepções existentes na população em geral, tanto 

em relação à figura do cientista, quanto para aproximar a Ciência e as pesquisas 

locais das pessoas, de modo que elas percebem a dinâmica do conhecimento 

científico. 

 

A maioria dos estudantes informou que a percepção de Ciências e do papel 

do cientista sofreu alteração com o desenvolvimento das atividades. De modo geral, 

o projeto contribuiu para que os alunos percebessem que se produz conhecimento 

na região e que a Ciência não é algo que está distante. Da mesma maneira, os 

estudantes sinalizaram que os cientistas são pessoas comuns, que podem realizar 

atividades em diferentes ambientes, desmistificando a figura do cientista como 

aquele que só trabalha em laboratórios e que estão sempre distantes do cotidiano 

da população. 

 

Ao sair para além dos muros da Escola, observou-se que novos laços de 

interação e comunicação com pesquisadores podem acontecer, demonstrando que 

existe demanda e interesse em realizar divulgação de projetos científicos que 

acontecem na Região Oceânica de Niterói, mais precisamente aqueles relacionados 

aos ecossistemas. 

 

Popularizar a ciência é favorecer a construção de um país mais justo e mais 

inclusivo ao permitir que a informação circule e que as pessoas possam se apropriar 

deste conhecimento. Espera-se que, neste processo, a população torne-se mais 

crítica em relação ao conhecimento científico e exerça sua cidadania de fato. Assim 

sendo, acredita-se que o projeto "Ciência no Portugal Neves" colaborou para que 

futuramente muitas destas crianças tornem-se mais críticas em relação ao fazer 

científico. 
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Constata-se, através de dados qualitativos, que o projeto "Ciência no 

Portugal Neves" auxiliou a aprendizagem dos estudantes de maneira lúdica, pois 

através da gravação dos vídeos os alunos realizaram pesquisas, aprenderam com 

os colegas dos grupos e melhoraram a maneira de expressar-se. Da mesma forma, 

os canais nas redes sociais digitais puderam aproximar a comunidade escolar de 

pesquisas da região, ampliando o acesso à informação através de vídeos de curta 

duração. A fala de um responsável é simbólica ao relatar o sentimento de um dos 

alunos: "meu filho está muito feliz!" 

 

Por fim, as redes sociais digitais oferecem recursos para dinamizar a 

divulgação científica, ao permitir comunicação rápida, interação e compartilhamento 

de informações. Aliar espaço escolar, redes sociais digitais e vídeos parece viável 

para que os estudantes atuem como divulgadores científicos e a Escola seja um 

espaço de multiplicação do saber. 
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APÊNDICE I 

Questionário sobre o uso de Internet e ferramentas digitais 

 

1 - Você usa celular, tablet, computador ou outra ferramenta digital?   

(  ) sim          (  ) não 

 

2 - Você tem acesso à Internet em casa?   (  ) sim   (  ) não 

 

3 - Você tem acesso à Internet com que frequência? 

 

(  ) todo dia    (  ) quase todo dia     (  ) quase nunca     (   ) nunca 

 

4 - É possível aprender Ciências através de vídeos? 

(  ) sim    (   ) não 

 

5 - Canais de Ciências nas redes sociais (Blogs, Facebook ou YouTube) podem 

contribuir para divulgação científica? 

(   ) sim   (   ) não 

 

6 - Você busca informações sobre Ciências ou divulgação científica em que lugares? 

 

7 - O que você sabe sobre cientistas e o trabalho deles?  

 

8 - Você conhece algum cientista brasileiro? 

 

9 - Você conhece alguma pesquisa científica na região? 

 

 


