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O conhecimento científico não 
se resume ao contexto estrita

mente escolar. Essa afirmação – 
cada vez mais presente entre edu
cadores em ciências – e a compre
ensão do que é ciência figuram 
como elementos importantes na 
construção da cidadania de um 
povo, que recebe informações por 
meio dos espaços escolares e dos 
veículos de comunicação, como 
jornais, revistas, televisão e inter
net. Além desses, existem outros 
espaços dedicados a essa finalida
de? É nesse contexto que se situam 
os museus de ciência e tecnologia 
como promotores da ‘alfabetiza
ção’ científica. Esses museus têm 
sido objeto de diversas pesquisas, 
que abordam principalmente a im
portância de seu papel educacio
nal e a compreensão dos processos 
de ensinoaprendizagem que ali 
potencialmente ocorrem. 

Uma pesquisa realizada pelo 
governo federal em 2004, com base 
em dados do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica, 
indicou que a maioria dos estu
dantes brasileiros não lê livros, 
não frequenta teatros, cinemas ou 
museus e não percebe a existência 
de alternativas à escola, no que 
diz respeito a ciência e cultura. 
No mesmo ano, a pesquisa Perfil 
da Juventude Brasileira, realizada 
pela organização não governamen
tal Instituto Cidadania em 198 mu

nicípios constatou que, do total 
de jovens entrevistados (entre 15 
e 24 anos), 39% não iam ao cine
ma há mais de um ano e grande 
parte deles nunca tinha ido a um 
teatro (69%), a um museu (69%), 
a um show de rock (59%), a uma 
apresentação de dança moderna 
(80%), a um concerto de música 
erudita (92%), ou a um espetáculo 
de balé clássico (94%). 

Muito do que os professores – 
importantes mediadores na trans
missão da ciência e cultura siste
matizada – sabem, sentem e pen
sam, e a forma como atuam nas 
escolas, estão associados não ape
nas às experiências de escolariza
ção que eles têm, mas também à 
sua experiência de vida, às suas 
formas de inserção na sociedade 
atual e a seu relacionamento com 
os bens culturais. Nesse aspecto, 
a situação dos professores não é 
diferente da observada nos alu
nos. Um levantamento da Organi
zação das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), também de 2004, mos
trou que 45% dos nossos pro
fessores nunca foram, ou foram 
apenas uma vez, a um museu, e 
que grande parte nunca foi ao tea
tro (40%) ou ao cinema (25%). A 
realidade atual é evidenciada por 
nova pesquisa feita pela mesma 
instituição, esta com licenciandos 
(de várias disciplinas) e estudan

tes de pedagogia. O cinema foi a 
atividade de ‘consumo cultural’ 
mais citada (42,8%), seguido de 
apresentações musicais (23,3%) e 
teatrais (16,9%). Os museus não 
são citados nesse estudo, o que 
demonstra o distanciamento des
ses espaços científicoculturais da 
realidade educacional brasileira.

A museóloga Maria Célia Mou
ra Santos apontou um motivo para 
o distanciamento entre a escola e 
os museus: “o conceito de museu 
[em geral, não específicos aos de 
ciências], para a grande maioria de 
professores e alunos, ainda perma
nece como ‘um local onde se 
guardam coisas antigas’, sendo 
que o patrimônio cultural é com
preendido como algo que se esgo
ta no passado, cabendo aos sujei
tos sociais contemplálo de manei
ra passiva, sem nenhuma relação 
com a vida, no presente”.

Assim, cultura, patrimônio e 
tradição são produtos dissociados 
do cotidiano dos professores, 
preocupados em cumprir crono
gramas, e da vida dos estudantes, 
que não transpõem para suas vidas 
os conteúdos aprendidos em aula. 
Aparentemente, portanto, os mu
seus não constituem espaço perti
nente ao ensino. Ciência e cultura, 
porém, devem ser fatores funda
mentais na formação dos educa
dores e na escola em  todos os 
níveis de formação. Para que isso 
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seu de Astronomia (www.mast. 
br), a Casa da Ciência (www. 
casadaciencia.ufrj.br) e o Museu 
da Vida (www.museudavida. 
fiocruz.br); em Pernambuco, o Es
paço Ciência (www.espacociencia.
pe.gov.br); e, no Rio Grande do 
Sul, o Museu de Ciências e Tec
nologia (www.pucrs.br/mct/).

Todos nós temos curiosidade a 
ser explorada, mas para aproveitar 
esse potencial é imprescindível a 
participação comprometida dos 
órgãos responsáveis, das escolas e 
de professores capacitados a es
capar do lugarcomum do modelo 
educacional, além de nossa par
ticipação ativa como cidadãos 
curiosos e comprometidos com o 
conhecimento. Como afirmou o 
professor de história antiga Clau
dio Umpierre Carlan, da Univer
sidade Federal de Alfenas (MG), 
“os museus, o patrimônio, como 
instituições públicas, não podem 
ficar com as portas fechadas para 
a população. Devem guardar seus 
acervos, não escondêlos”. n

se torne realidade, é necessário 
que não sejamos mais receptores 
passivos no processo de aprendi
zagem: o debate de ideias e con
ceitos e a reavaliação de nossas 
pre concepções, às vezes incorre
tas, pouco fundamentadas ou 
apenas não organizadas.

Museus têm como finalidade 
adquirir, conservar, investigar, 
difundir, expor e valorizar os 
testemunhos materiais do homem 
e de seu entorno, para educação 
e deleite da sociedade. Assim, 
ofertam não apenas exposições ou 
espaço para depósito de objetos e 
coleções, mas também se prestam 
à divulgação, auxiliando as pes
soas na construção do conheci
mento. Permitem que professores 
e alunos saiam da rotina do giz e 
da lousa, estimulando seus visi
tantes a observar e analisar seu 
próprio meio e as informações 
que recebem dos diversos meios 
de comunicação. 

Além disso, os museus cientí
ficos devem desempenhar várias 
funções sociais: da investigação à 
difusão da cultura científica, da 
preservação do patrimônio à 
conscientização para a preserva
ção ambiental, do estímulo a vo
cações à formação de especialis
tas. Com materiais e propostas 
atualizados e democráticos, con
tribuem para a alfabetização e a 
atualização científicotecnológica 
do público em geral, não só de 
educadores e estudantes. Nesse 
ponto, pesquisa e divulgação 
científica encontramse e estabe
lecem pontes de interação que 
favorecem a construção do conhe
cimento.

Visitas a museus de ciências 
ajudam a tornar conceitos teóri
cos mais acessíveis à percepção e 
a desenvolver posicionamentos 
críticos e fundamentados diante 
de questões científicas, éticas e 
culturais. Esse é o objetivo de 
novas propostas e práticas de 
ensino de ciências, flexíveis e 
interativas, que têm apresentado 

resultados significativos, anali
sados em artigos científicos. O 
contato com a ciência nos mu seus 
é capaz de despertar o prazer pe  
lo conhecimento e pelo aprendi
zado de forma marcante e efetiva, 
es pecialmente quando esse con
tato inclui questionamentos ade
quados e orientações para a bus  
ca de possíveis explicações e para 
a elaboração de hipóteses, além  
de debates sobre temas vinculados 
ao cotidiano dos estudantes.

Um aspecto importante para  
a obtenção desses resultados é a 
or ganização dos museus para que 
consigam envolver os visitantes 
em suas atividades. Estudos apon
tam que um museu deve definir 
os conteúdos que oferece confor
me a realidade local ou regional, 
envolvendo ainda questões atuais 
que exijam reflexão da sociedade. 
Além da exposição dos resultados 
científicos, é interessante mostrar 
a figura do cientista, sua atividade, 
seus problemas e suas perspecti
vas, reforçando a visão de que a 
ciência é um produto social e de 
que o cientista é um agente na 
sociedade e não uma ‘entidade’ 
isolada em laboratórios e experi
mentos mirabolantes. Algumas 
instituições brasileiras já conse
guem atuar como centros de edu
cação não formal em ciên cias, e 
entre elas estão, em São Paulo, a 
Estação Ciência (www.eciencia.
usp.br); no Rio de Janeiro, o Mu
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O Catavento 
Cultural  
e Educacional, 
em São Paulo 
(SP), é um  
dos museus 
brasileiros  
de ciência  
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