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CRUZ, Lorena Nunes da. Interação Universidade-Escola através dos espaços 

museológicos: o pátio da ciência da UFG. 182 f. Dissertação. (Programa de 

pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática). UFG, maio de 2016.   

RESUMO  

Os espaços não formais, nos quais se procura ensinar conteúdos de ciências,  

por apresentar um grande potencial  ci entífico, educacional, cultural  e  

múltiplas possibilidades de comunicação, podem auxiliar neste processo, 

estimulando o interesse em discussões sobre o tema abordado . O presente 

trabalho teve como proposta entender de que forma um espaço museológico 

universitário, neste caso o Pátio da Ciência da Universidade Federal de Goiás , 

pode contribuir com a aprendizagem de conteúdos de C iências de alunos do 

Ensino Fundamental . Para a sua realização uti lizou -se como público alvo 

alunos do 9º ano de uma escola pertencente à Rede Municipal de Educação de 

Goiânia.  Como instrumentos de coleta de dado s,  foram util izados relatórios 

iniciais e finais, questionários, di ário de campo e entrevistas. Desta forma, 

com a análise de dados,  foram definidos três momentos, sendo eles:  dados dos 

relatórios iniciais, dados dos questionários/entrevistas e dados dos relatórios 

finais. Foi possível perceber a emergência de quatro categorias  a partir da 

análise dos relatórios iniciais , sendo elas: facilitadora de conteúdos, 

interdisciplinaridade, motivação e relação escola -espaço museológico .  No 

segundo momento (questionários e entrevistas), observou -se que a partir dos 

conteúdos conceituais, os alunos conseguiram estabelecer uma relação entre 

os conteúdos procedimentais e ati tudinais no  espaço não formal, surgindo 

duas subcategorias:  articulação professor/monitor e cuidados com o meio 

ambiente/saúde.  No terceiro momento (relatórios finais), os dados obtidos 

apenas reforçaram as categorias que emergiram  dos relatórios iniciais ,  

questionários e entrevistas , porém observou-se que estes se encontraram 

melhor elaborados,  quando comparados aleatoriamente  com o primeiro 

relatório produzido pelos alunos.  Pode-se observar que as categorias obtidas 

não se encontram de maneira isolad a e sim inter-relacionadas. Portanto, 

quando o professor se envolve nas atividades propostas,  no plane jamento em 

conjunto com os monitores  e equipe responsável pelo espaço , as 

possibilidades de aprendizagem aumentam. Assim, é intensificada a interação  

entre a Universidade e a Educação Básica, sem ocorrer a dominação por 

alguma das partes e sim uma sintonia  entre ambas, de forma que uma 

instituição consiga complementar a outra, respeitando as suas 

particularidades,  auxiliando os alunos  no seu processo de ensino e 

aprendizagem.  

  

 

Palavras chave :  Aprendizagem de Ciências, Espaços Não Formais, Pátio da 

Ciência da UFG, relação Universidade-Educação Básica.  

 

 

 

 

 

 



   

CRUZ, Lorena Nunes da. Interaction University-School through the museum 

spaces:  the courtyard of the science of UFG. 182 f. Dissertation. Postgraduate 

Program  in Education in Science and Mathematics.  UFG , May 2016.  

 

ABSTRACT  
The non-formal spaces in which seeks to teach science content, by presenting 

a great scientific potential, educational, cultural and multiple communication 

options, can assist in this process, stimulating interest in discussions on th e 

topic discussed. This work was proposed to understand how a university 

museum space, in this case the courtyard of the Science of the Federal 

University of Goiás, can contribute to the learning of elementary school 

students in science content. For its re alization was used as target students in 

9th grade at  a school belonging to the Municipal  Network of Education 

Goiânia. As data collection instruments,  initial and final reports were used, 

questionnaires, field diary and interviews. Thus, with the data ana lysis, we 

defined three stages,  namely: data from initial reports, data from 

questionnaires/interviews and data of the final reports. It was possible to see 

the emergence of four categories based on the analysis of the initial reports, 

namely: facilitating content,  interdisciplinary, motivation and relationship 

school-museum space. In the second phase (questionnaires and interviews), it  

was observed that from the conceptual content, students were able to establish 

a relationship between procedural  and att itudinal content in non-formal space, 

appearing two subcategories:  articulation teacher/monitor and care for the 

environment/Cheers.  In the third stage (final reports),  the data only 

reinforced the categories that  emerged from the initial reports, quest ionnaires 

and interviews, but it  was observed that these met better prepared when 

randomly compared with the first report  produced by the students. It can be 

observed that  the classes obtained are not in isolation but interrelated. So 

when the teacher engages in the activities proposed in the planning together 

with the monitors and staff responsible for the space, the learning 

opportunities increase.  Thus, it  is intensified interaction between the 

University and the Basic Education without occur domination by either party 

but a harmony between both, so that an institution can complement the other,  

respecting their part icularities, assisting students in their process teaching 

and learning.  

 

Keywords: Learning Sciences, Spaces Non-Formal,  Science Patio UFG ,  

Relationship University-Basic Education .  

 

 

 

 

 

 



   

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 01: Particularidades entre a escola e o museu .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quadro 02: Exemplo do conteúdo de ciências:  substancia s e misturas 

de acordo com o documento preliminar da BN CC.... . . . . . . . . . . . .  

Quadro 03: Comparação entre os PCN’s e a BNC C para o ensino de 

ciências no Ensino Fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quadro 04: Cronograma inicial  das visitas aos Espaços Museológicos 

da Universidade Federal  de Goiás. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quadro 05: Cronograma final das visitas aos Espaços Museológicos  da 

Universidade Federal de Goiás. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quadro 06: Categorias que emergiram a partir  das questões do 

questionário... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

38 

 

64 

 

66 

 

91 

 

92 

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 01: Visita escolar ao museu como prática educativa híbrida.. . . . . .  

Figura 02: Modelo da rede de relações do Museu de Ciências da 

Universidade Federal de Goiás. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 03: Pátio da Ciência  da UFG.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 04: Estandes Física para todos e Energia e Nanotecnologia.. . . . . . .  

Figura 05: Estande Luz e Partículas e Divertiq uímica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 06: Esquematização da Análise Text ual Discursiva. .. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 07:  Alunos no auditório do Pátio da Ciência e estande Física  

para todos. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 08: Alunos no Pátio da Ciência durante a dinâmica do cho que 

elétrico e no estande Luz e Partículas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 09: Primeira visita  planejada realizada no estande 

Divertiquímica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 10: Segunda visita planejada realizada no estande Energia e 

Nanotecnologia. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figura 11: Terceira visita  planejada realizada no estande Luz e 

Partículas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

71 

76 

77 

77 

84 

 

95 

 

95 

 

104 

 

107 

 

109 



   

LISTA DE ABREVIAÇÕES  

 

ABCMC –  Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências  

BNC –  Base Nacional Comum Curricular  

CAJ - Parque da Ciência Regional Jataí  

CCA –  Centro de Ciências Araraquara 

CCUFG –  Centro Cultural UFG 

CDCC –  Centro de Divulgação Científica e Cultural  

CEGRAF –  Centro Editorial e Gráfico da Universidade Federal de Goiás  

CNPQ –  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

CTS –  Ciência, tecnologia e  sociedade.  

EUA –  Estados Unidos da América  

IBECC –  Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura  

ICOM –  Comitê Internacional de Museus  

IPTSP –  Insti tuto de Patologia Tropical e Saúde Pública  

LDBN- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

LEMAT –  Laboratório de Educação Matemática  

MAST –  Museu de Astronomia e Ciências Afins  

M01, M02 e M03 –  Monitor 01, monitor 02 e monitor 03  

MC –  Museu de Ciências  

MEC –  Ministério da Educação e Cultura  

PCN’S –  Parâmetros Curriculares Nacionais  

PR –  Professor  

RI –  Relatório inicial  

RF –  Relatório final   

RME –  Rede Municipal  de Educação de Goiânia  

SME –  Secretaria Municipal de Educação de Goiânia  

UEG –  Universidade Estadual de Goiás  

UFG –  Universidade Federal  de Goiás  

UFRJ –  Universidade Federal  do Rio de Janeiro 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura  

USP –  Universidade de São Paulo  



   

APÊNDICES  

 

Apêndice 01–  Questionários aplicados aos alunos após as visitas planejadas 

ao Pátio da Ciência  

Apêndice 02–  Planos de aula das visi tas planejadas ao Pátio da Ciência 

Apêndice 03–  Texto aplicado na primeira visita planejada para construção de 

modelos de substâncias e misturas com massas de modelar  

Apêndice 04–  Termo de consentimento livre e esclarecido  

Apêndice 05 –  Transcrição das ent revistas realizadas com monitores do Pátio 

da Ciência e o com o professor de ciências das turmas  

 

 

ANEXO 

 

Anexo- Relação dos experimentos do Pátio da Ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SUMÁRIO  

LISTA DE QUADROS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

LISTA DE FIGURAS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

CAPÍTULO 1- INTERAÇÃO MUSEU-ESCOLA... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.1-  RELAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.2- ASPECTOS HISTÓRICOS RELACIONADOS AOS MUSEUS.. .. . . . . . . . .  

1.3 - O MUSEU COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.4- OS MUSEUS DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO NACIONAL... . . . . . . . . . . . .  

1.5- OS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS E SUA CONTRIBUIÇAO NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.6- CONTEÚDOS CONCEITUAIS, PROCEDIMENTAIS E 

ATITUDINAIS.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1.7- DOS PCN’S PARA A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

CAPÍTULO 2- ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.1- OBJETIVOS E MISSÃO DOS NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.2- O LOCUS DA PESQUISA: O PÁTIO DA CIÊNCIA DA UFG.... . . . . . . . . .  

2.2.1- Conteúdos gerais de Ciências do 9º ano que podem ser 

trabalhados no Pátio da Ciência... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   

CAPÍTULO 3- OS CAMINHOS DA PESQUISA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.1- OPÇÃO METODOLÓGICA: ANÁLISE TEXTUAL.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.1.1- Unitarização.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.1.2- Categorização.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

08 

 

09 

 

10 

 

14 

 

24 

28 

31 

37 

47 

 

51 

 

58 

 

62 

 

 

68 

 

72 

76 

 

79 

 

81 

83 

84 

85 



   

3.1.3- Produção do metatexto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.2- INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.2.1 –  Iniciando o percurso metodológico... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.2.2- Visita prévia do professor ao espaço Pátio da Ciência. . . . . . . . . . .  

3.2.3- Pré visita dos alunos ao Pátio da Ciência.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.2.4- Planejamento da primeira visita mediada  pelo professor de 

ciências no Pátio da Ciência da UFG.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

         3.2.5- Planejamento da segunda  e terceira visi ta mediada pelo 

professor de Ciências no Pátio  da Ciência da UFG . .. . . . . . . . . . . .  

3.3- VISITAS PLANEJADAS AO PÁTIO DA CIÊNCIA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.3.1- Primeira visita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.3.2- Segunda visita .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3.3.3- Terceira visita .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

CAPÍTULO 4-  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS... . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.1- PRIMEIRO MOMENTO: DADOS DOS RELATÓRIOS INICIAIS. ... . . .  

4.2- SEGUNDO MOMENTO: DADOS DOS QUESTIONÁRIOS  E 

ENTREVISTAS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.3- AS CATEGORIAS DE ANÁLISE... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.3.1- Categoria 1:  facilitador da aprendizagem dos conteúdos ... . . . . .  

4.3.2- Categoria 2:  interdisciplinaridade... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.3.3- Categoria 3:  motivação.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.3.4- Categoria 4:  relação escola-espaço museológico... . . . . . . . . . . . . . . . .  

4.4- TERCEIRO MOMENTO: DADOS DOS RELATÓRIOS FINAIS.. .. . . . . . .  

4.5- METATEXTO .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

REFERÊNCIAL BIBLIOGRÁFICO.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

APÊNDICES.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

ANEXO.........................................................................................................................181 

86 

87 

90 

93 

94 

 

98 

 

100 

103 

104 

106 

109 

 

113 

113 

 

117 

118 

119 

120 

122 

127 

129 

134 

 

147 

 

150 

 

158 

 

182 

 

 



 14 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Inicialmente apresento suscintamente a minha trajetória acadêmica até 

ingressar no programa do mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

da Universidade Federal de Goiás  (UFG), sendo enfatizada posteriormente a 

pergunta problema com os objetivos específi cos da pesquisa e ao final das  

considerações iniciais  será delimitada como foi realizada a sua metodologia  e 

a estruturação dos capítulos.  

Assim que conclui  o ensino médio, no ano 2000, prestei  o processo 

seletivo do vestibular para o curso de Ciências Biológicas em duas 

instituições de Ensino Superior (Universidade Federal  de Goiás e 

Universidade Estadual de Goiás). No primeiro processo seletivo não consegui 

ingressar na Universidade e no ano seguinte comecei um curso preparatório,  

pois tinha interesse em ser professora  da educação básica,  em especial  da 

disciplina de Ciências Biológicas, devido a afinidade que tinha por este 

campo de conhecimento, motivação e ao encantamento que me proporcionava.  

Portanto, coloquei como meta nos meus planos de estudos passar no próximo 

processo seletivo  para este curso  em uma universidade pública . Em 2002 

consegui ingressar no curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG).  

Foram quatro anos de graduação , no Campus da UEG de Anápolis, que 

representaram grande importância para a minha formação  acadêmica inicial .  

Apenas ao final do curso fiz o estágio em escolas da rede Estadual de Ensino , 

com a presença da professora de Prática de Ensino da Universidade e a 

professora titular da turma do Ensino Fundamental e Médio. Com esta 

experiência consegui me aproximar da atividade docente,  estando em contato 

com os alunos, planejando e ministrando as aulas da disciplina de Ciências e 

Biologia na educação básica da rede pública, observando um pouco da 

realidade desta rede de ensino . Após terminar a minha graduação, em 2005, 

comecei a lecionar para o Ensino Fundamental de algumas escolas da rede 

particular, onde permaneci como professora durante dois anos.  

No ano 2007 teve o concurso para professores efetivos de ciências da 

Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME), me inscrevi e consegui 
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ingressar no cargo pretendido de Profissional da Educação (PII,  professora de 

Ciências). Iniciei como professora efetiva da rede pública de ensino no ano  

2008, ministrando a disciplina de c iências para o ciclo III no período 

vespertino. 

Após trabalhar seis anos como professora de c iências da rede pública de 

ensino, me despertou o interesse em dar sequência na minha formação 

continuada, haja vista que a formação de um professor exige atribuições 

básicas que são necessárias para o exercício da profissão e seu 

desenvolvimento, envolvendo responsabilidade política, cultural e social  do 

ato pedagógico, que não se adquirem apenas na formação inicial.  

Para exercer esta profissão, algumas pessoas considera m que é 

necessário apenas ter um certo “dom e vocação”, porém esta co ncepção vem 

se transformando. Observamos que ao trabalhar com a educação oco rre um 

processo bem mais amplo, que envolve o conhecimento de conteúdos 

científicos, pedagógicos, curriculares,  dentre outros,  que com o passar do 

tempo se aperfeiçoam com a prática cotidiana (experiência) na insti tuição de 

ensino na qual fazemos parte, constituindo assim uma área de intervenção 

social .  

Nesse sentido, concordamos com as ideias de Marandino (2011) ,  

quando diz que o trabalho docente possui intencionalidade que objetiva a 

formação humana por meio de conteúdos e habilidades,  pensamentos e ação,  

implicando escolhas, valores e compromissos éticos com a sociedade. Para 

que isto ocorra, é necessária a introdução de objetivos relacionados com os 

conteúdos de natureza conceitual,  procedimental e atitudinal; transformação 

do saber científico em saber ensinado; seleção e organização dos conteúdos, 

de acordo com a realidade do aluno, fazendo que o mesmo participe da 

tomada de decisões e ações coletivas,  dentro da sociedade. Assim, para 

ensinar o professor necessita de um conjunto de conhecimentos e prátic as que 

vão além de sua especificidade.  

Com este pensamento, f iquei sabendo sobre o mestrado em Educação 

em Ciências e Matemática da UFG por meio de uma amiga que também 

leciona na Rede Municipal  de Ensino de Goiânia,  e que também era aluna do 

programa. Encontrando-me com ela esporadicamente,  me deu algumas 

informações sobre o mesmo, que gostava muito de participar  do mesmo e me 
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animou a fazer o processo seletivo no ano seguinte.  Após a nossa conversa me 

motivei para tentar ingressar no mestrado. 

Acessei o site e olhando as linhas de pesquisa, e quais os professores 

trabalhavam em cada uma, conheci o prof. Dr.  Juan Bernardino e  me 

interessei  muito por  sua l inha de espaços não formais .  Logo pensei em um 

projeto que trabalhasse este tema e agendei uma reunião com o professor para 

falar da proposta do meu projeto de pesquisa .  Assim que encontrei  com o 

professor,  comentei  um pouco sobre minha trajetória acadêmica, sobre a 

minha proposta e ele me sugeriu trabalhar com os espaços museológicos  da 

UFG e a sua relação com a educação básica. Achei ótima a ideia, solicitei  

algumas referências ao professor e comecei a estudar para escrever um 

projeto de pesquisa com este tema, para tentar ingressar no processo seletivo 

do mestrado em 2014.   

No segundo semestre do ano participei do processo seletivo, e sendo 

aprovada iniciei o  curso com muitas expectativas na minha formação 

continuada e nas contribuições que o mestrado poderia me proporcionar para 

o desenvolvimento da profissão docente .  Afastada da RME para 

aprimoramento, pude me dedicar integralmente ao programa . 

Como professora de ciências do ensino f undamental , percebi uma falta 

de interesse dos alunos,  principalmente porque não conseguem aproximar o 

que observam na sala de aula com a realidade do seu cotidiano. E les querem 

aprender ciências, mas não da maneira  como está sendo ensinada nas 

instituições de ensino formal, muitas vezes em salas de aulas insuficientes 

para atender as demandas e sem atratividade.  

 
[ . . . ]  A aprendizagem das Ciências pode e deve ser  também uma 

aventura potencial izadora do esp ír i to  cr í t ico no  sent ido mais  

profundo: a  aventura  que supõe  enfrentar  problemas abertos,  

par t icipar  na  tenta t iva de construção  de so luções. . .  a  aventura  em 

defini t ivo  de fazer  ciência.  O prob lema é que a  natureza da c iênc ia  

surge  disto rcida na  educação c ientí f ica ,  inc lusivamente,  na 

universi tár ia .  Apresenta a  necessidade de superar  visõe s 

deformadas e  empobrecidas  da ciência  e  t ecnologia [ . . . ]  

(CACHAPUZ,  2011,  pag.  28) .  

 

Assim, tendo em vista as dificuldades  que os alunos possuem no 

aprendizado de c iências,  pesquisas estão sendo realizadas  e sugerindo 

algumas alternativas metodológicas para a melhor ia deste ensino, objetivando 
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consolidar as relações entre os conteúdos conceituais , procedimentais e 

atitudinais, pois no ensino de ciências é importante a criação de si tuações que 

favoreçam a capacidade cognitiva no aluno,  onde este possa ter voz ativa e 

isso ocorre por meio de um processo contínuo,  com a compreensão de fatos, 

ações e conceitos fundamentais  (VASCONCELOS e SOUTO, 2003).  

Apesar de que o ensino formal oferecido pelas  escolas é de grande 

importância para a formação humana e científica do cidadão, porém em meio 

a várias mudanças de cunho econômico, tecnológico, científico e culturais,  

observa-se que ele não é suficiente para atender as expectativas que emergem 

de uma sociedade contemporânea, pois esta se encontra rodeada  de 

informações vindas de outros meios,  tais como: televisão, jornais, internet, 

revistas e de outras instituições que também estão preocupadas com a  

educação científica.  Percebe-se assim, o surgimento do ensino não formal ,  

como uma alternativa de proposta metodológica para complementar o ensino 

formal, que pode oferecer a oportunidade de  um aprendizado por meio  de um 

ambiente diferenciado, motivado r e com características próprias , 

diferenciadas da escola.  

Tendo em vista que a aprendizagem é permanente, ou seja,  que ocorre 

ao longo da vida  do cidadão e em todos os lugares , as questões que envolvem 

a educação científica em espaços não escolares  ganham relevância. Em 

especial os museus
1
 e centros de ciência,  considerados espaços não formais de 

educação em ciências, possuindo papel fundamental na divulgação do 

conhecimento científico e tecnológico (JACOBUCCI e JACOBUCCI, 2008).  

Assim, pesquisas realizadas sobre este tema ganham destaque e aumentam 

nacionalmente , enfocando aspectos de ensino e aprendizagem, interatividade, 

mediação dos monitores, público visitante,  divulgação científica, avaliação,  

formação de professores, entretenimento , dentre outros (PEREZ et al ,  1998; 

FALCÃO, 1999; MARANDINO, 2001;  YUNES, 2011; JACOBUCCI, 2012;).   

 A partir das visitas que são realizadas nestes espaços, os alunos são 

induzidos a buscarem novos conhecimentos pela  motivação que proporcionam, 

pois assim procuram caminhos para aprender mais sobre o que interessam, 

                                                 
1
 Museu: o  termo museu será ut i l izado nesta  disser tação  em perspec tiva contemporânea ,  

onde estas ins t i tuições não são vistas apenas como um depósito  de objetos para a  simples  

contemplação,  mas  s im como uma inst i tuição sócio -educat iva.  
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adquirindo autonomia, possibilitando a curiosidade e a contextualização
2
. 

Portanto, as metodologias de ensino que são baseadas apenas em conteúdos 

conceituais, com sua transmissão pelo professor  no ambiente escolar , não 

garantem a aprendizagem dos alunos, pois se percebe que a educação está 

presente em diversos lugares, sendo  um processo amplo e dinâmico .  

No meu cotidiano profissional,  ao lecionar a disciplina de c iências para 

os alunos do ensino fundamental , percebo que a educação formal se encontra 

em um universo fragmentado de conteúdos. Privilegia-se na maioria das vezes  

a memorização dos mesmos, seguindo um currículo e uma rotina de 

orientações presente no livro didático,  sendo este compartimentado,  

desconectado da real idade e interesse dos alunos, favorecendo  o conhecido 

ato de “decorar” fórmulas, leis,  datas, dentre outros. Não se estabelece  a 

ponte necessária com o cotidiano para despertar o interesse dos estudantes  

nos temas abordados em sala de aula .    

Aliado a este fator existe a disposição das salas de aula,  sendo um 

ambiente sem atratividade, com uma estrutura pré-estabelecida, onde os 

alunos se encontram dispostos em fila, com o professor a sua frente , tentando 

abordar o tema em aulas expositivas,  muitas vezes se comportando como uma 

figura autoritária, transmitindo conhecimentos sem estabelecer as relações e 

discussões sobre os temas abordados (ROSA, 2014).  

Segundo Morin (2003, pág. 89) “É preciso substituir um pensamento 

que isola e separa por um pensamento que di stingue e une. É preciso 

substi tuir um pensamento disjuntivo e redutor por um pensamento  complexo, 

no sentido originário do termo complexus :  o que é tecido junto”. A partir  

desta citação de Morin  (2003), percebe-se que a educação ainda se insere em 

um universo fragmentado de conteúdos e que necessita estabelecer pontes 

entre seus diversos temas abordados, para que os alunos compreendam o seu 

significado e estabeleça relações  entre eles,  despertando assim o seu interesse 

para o aprendizado.   

Diante dos fatos  mencionados anteriormente, uma das maiores 

motivações que obtive para realizar esta pesquisa , foi o fato de observar uma 

                                                 
2  

Contextua lização :  é  uma  forma de  abordar  o  conteúdo ou mesmo s i tuar  um fa to  no  tempo 

e no espaço,  do  universo em que está  envolvido.  Relac ionar  o  conhecimento à  sua 

ut i l idade no âmbito  social  (ROSA, 2014,  pag.  35) .  
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proposta metodológica  para o ensino de ciências,  de forma que chamasse a 

atenção do aluno e que os conteúdos abordados em sala de aula  estivessem 

relacionados com o seu cotidiano. Sendo assim, surgiu a oportunidade de 

utilizar um Espaço Museológico
3
 da UFG, o Pátio da Ciência,  sendo 

complementar ao conteúdo que estava sendo trabalhado  na escola e 

considerado como um “espaço de aprendizagem” ,  favorecendo o ensino de 

ciências e a divulgação científica.   

Devido à grande motivação e curiosidade que os  espaços não formais  

me despertam, eu sempre visitei os mesmos dentro da minha capital , ou em 

viagens realizadas a outros locais, onde  tive a oportunidade de conhecê-los. E 

para complementar esta motivação, durante  a minha prática docente  realizei  

com alunos de diversas escolas,  várias visitas a estes espaços, destacando-se 

entre eles: Planetário, Zoológico, Parques Ecológicos,  Cinemas, Museu 

Antropológico, Memorial do Cerrado e Parque Mutirama.  Assim, consegui 

observar a interação que estes espaços ofereciam entre os alunos,  objetos,  

monitores e professores.  

Estes espaços são ambientes diferenciados que me atraem , onde eu 

notava que os alunos se sentiam muito motivados. Portanto, quis ir mais além 

da perspectiva de “passeio” ,  de forma que se estabelecesse nestas visitas uma 

relação mais direta e intencional  do professor  nestes espaços,  não ficando este 

apenas como um ouvinte passivo ou um agente disciplinador, mas sim, que 

intermediasse os conteúdos  vistos em sala de aula , com suas possibilidades  

para a aprendizagem, assumindo o papel de protagonista da visita. Durante o 

curso da disciplina “Ensino de Ciências e Matemática em Espaços Não 

Formais” no mestrado, foi possível  conhecer mais  sobre este tema, pois tive a 

oportunidade de fazer  a leitura de vários  referenciais teóricos e práticas  sobre 

estes espaços e suas possibilidades para o ensino de ciências.  

Como mencionei anteriormente, devido ao fat o de estar em uma licença 

para aprimoramento, cursando integralmente o mestrado, não teve como eu 

realizar a pesquisa na escola  em que trabalhava, assumindo a sala de aula 

                                                 
3
 O termo “espaço museológico” será ut i l izado durante  este  trab alho devido a  

mul t ipl icidade de denominações  que possuem es tes espaços,  co m mui tos de les não  se  

autodenominando museus e  também por  levar  em consideração o documento Diagnóst ico 

Museológico (2014)  da UFG, que apresenta este  espaço como um lugar  de aprendiz agem e 

não apenas como um espaço de preservação do patr imônio e  cultura,  sendo ass im uma 

trajetór ia  de compreensão do termo adotado durante a  escr i ta  da disser tação.  
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como a professora regente das turm as de 9º ano do ensino fundamental.  

Portanto, desde o meu projeto inicial de pesquisa, eu sugeri ao meu orientador 

que a ação educativa (intervenção)  fosse realizada por um outro professor de 

ciências.  

Ao aceitar a sugestão,  propomos a trabalhar com um professor de 

ciências, o qual eu já conhecia havia a lgum tempo da própria  RME (ele 

também faz parte do quadro de professores efetivos de c iências do ciclo III).  

Realizamos juntos alguns  cursos de formação na área do ensino de c iências e 

desta forma, iniciamos uma amizade. Sempre tivemos um bom diálogo e em 

uma de nossas conversas , eu comentei com ele sobre a minha intenção de 

ingressar no mestrado e a possibil idade dele realizar uma pesquisa comigo, 

tendo a sua participação como o professor regente das turmas  do ensino 

fundamental .  

Assim que consegui ingres sar no programa do mestrado em Educação 

em Ciências e Matemática da UFG, eu confirmei com ele a sua resposta, 

reforçando se gostaria de participar da pesquisa que eu estava realizando. 

Expliquei novamente para ele todo o meu projeto de pesquisa, onde ele 

também se interessou bastante, dizendo  que gostaria muito de participar da 

mesma. Me relatou sobre a sua disponibilidade de horário,  pois quando a 

pesquisa foi realizada, ele lecionava no período matutino e noturno, tendo o 

vespertino disponível para possív eis encontros, para dialogarmos sobre a 

pesquisa a ser realizada.  

Com o apoio do professor, eu fiquei muito satisfeita, pois ele lecionava 

na turma em que seria aplicada a pesquisa (9º ano do ensino fundamental). 

Assim, ele marcou um dia para eu ir conhece r a escola, onde me apresentou à 

direção e coordenação da mesma, sendo muito bem recepcionada por ambas, 

ocorrendo desta forma o nosso primeiro encontro. Foi possível perceber a 

alegria das mesmas quando expliquei sobre a  pesquisa que seria realizada com 

a participação da escola. Elas me olharam muito felizes e disseram que “seria 

maravilhoso ter uma pesquisa como esta,  que envolvia os alunos, o professor 

e o Pátio da Ciência da UFG, na aprendizagem dos conteúdos de ciências”.   

Tendo a gestão escolar e o professor de ciências aceitado o convite, foi 

possível  iniciar a pesquisa com a participação dos alunos da escola Municipal  

Professora Elizabeth Martins Doles,  pois eles precisariam ser liberados no 
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horário de aula, para realizarem as visitas previstas ao Pá tio da Ciência da 

UFG. Esta escola se encontra localizada no Bairro Goiânia II, Go iânia –  GO, 

estando nas proximidades da UFG, onde facil itou o transporte destes alunos 

para acessar e desenvolver as atividades que foram propostas no espaço.  

Portanto, ao conhecer melhor os espaços não formais da UFG, consegui 

visualizar a possibilidade de  um trabalho em parceria  entre o professor, 

monitores e demais pessoas responsáveis por es tes espaços, de forma que 

ocorresse uma comunicação da ação pedagógica que seria desenvolvida. 

Considerando o tempo e o espaço ocupado pelos alunos, para  que os mesmos 

se apropriassem de alguns conhecimentos  ou produzissem novos, podendo 

resultar em algumas mudanças comportamentais em relação à preservação dos 

espaços, atitudes e socialização com os colegas e equipe destes locais.    

Neste sentido, a  educação não formal nos museus  e centros de ciências  

compreende uma das propostas de ensino que podem ser utilizadas no 

processo educativo, podendo favorecer o aprendizado dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais para a compreensão dos temas, 

desenvolvendo nos indivíduos a capacidade intelectual  para organizar,  

interpretar e compreender a realidade.  

Enquanto os conteúdos conceituais  são aqueles construídos pela 

humanidade no decorrer de sua história,  e estão relacionados aos conceitos ,  

fatos e princípios;  os conteúdos procedimentais  estão relacionados às 

técnicas, às estratégias, aos métodos e envolvem os processos de ensino e de 

aprendizagem, articulando a construção de uma estr atégia lógica para uma 

área específica de conhecimento ; e os conteúdos atitudinais  referem-se à 

formação de ati tudes e valores em relação ao conhecimento recebido, visando 

a intervenção do sujeito em sua realid ade (BARRIO, 2014).   

Considerando a grande importância da aprendizagem destes conteúdos  

relacionados entre si , a presente pesquisa enfatiza o aprendizado de ciências 

na educação básica, possuindo  a seguinte pergunta: “De  que forma um espaço 

museológico universitário , pode contribuir com a aprendizagem de Ciências 

de alunos do Ensino Fundamental?”.   

E para tentar responder esta pergunta , a pesquisa possui os seguintes 

objetivos específicos:   
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 Compreender o Pátio da Ciência  da UFG como espaço de 

aprendizagem  para os alunos, para o professor e para os monitores.           

 Descrever  o processo de aprendizagem dos conteúdos conceituais ,  

procedimentais e ati tudinais  de Ciências  para os alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental  por meio  de uma parceria entre  a Universidade e 

a Escola, envolvendo  o professor,  os monitores e a pesquisadora.  

A partir da problemática  vista anteriormente e dos objetivos 

específicos,  esta pesquisa  teve como proposta a uti lização de um espaço 

museológico da UFG: o Pátio da Ciência, tendo como perspectiva a 

aprendizagem de ciências,  evidenciando parceria da Universidade com a 

Educação Básica. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados  

relatórios iniciais e finais, questionários, entrevistas e um diário de campo, 

onde buscou-se desta forma coletar informações de uma realidade, par a uma 

posterior análise dos dados .  

Conhecer os problemas da comunidade é muito importante,  mas é 

preciso ir além “a pesquisa participante sempre reivindicou a imersão prática, 

mostrando que é necessário buscar enfrentar e resolver os seus problemas” 

(DEMO, 2004, pág. 17).  É nesta busca que nos apoiamos quando observamos 

os problemas no ambiente escolar ,  onde estamos inseridos.  

Esta pesquisa também se consti tui como colaborativa e exploratória.  

Colaborativa porque envolveu a colaboração de diversos sujeitos  durante a 

mesma, entre eles:  professores, alunos, monitores, pesquisadora, equipe 

administrativa, dentre outros . Envolvendo as duas instituições de ensino: 

Universidade e Escola.  

É uma pesquisa também considerada exploratória porque abordou as 

possibilidades que o espaço museológico  Pátio da Ciência , da UFG, poderia 

oferecer para o aprendizado,  de acordo com as suas instalações,  

equipamentos , materiais , monitores e experimentos para que fossem utilizadas 

pelo professor de ciências e sua turma de 9º ano do ensino fundamental .  Os 

dados obtidos foram analisados por meio  da análise textual discursiva 

proposta por Moraes e Galiazzi (2007),  sendo que esta análise se encontra 

detalhada na opção metodológica da pesquisa.   

A presente dissertação foi estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1 

aborda sobre a importância da interação entre o Museu e a escola ; bem como, 
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a relação entre a Universidade e a E scola;  o histórico dos museus e centros de 

ciências; a importância dos espaços museológicos no ensino de ciência s; os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais  e as relações entre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e a Base Nacional Comum  

Curricular (BNCC). O capítulo 2 descreve sobre os espaços museológicos  da 

UFG, seus objetivos e os conteúdos que podem ser trabalhados nos mesmos , 

pelos professores de ciências , e o lócus da pesquisa: o Pátio da Ciência da 

UFG.  

O Capítulo 3 apresenta a opção metodológica  da Análise textual, os 

caminhos trilhados na pesquisa, os instrumentos de coleta de dados usado s e o 

planejamento da pesquisa. No capítulo 4  apresentam-se a análise dos dados 

obtidos,  das categorias que emergiram e a produção do metatexto .  

Nas considerações finais, se encontram as reflexões do trabalho a partir  

da análise dos dados obtidos e sugestões para o processo de ensino e 

aprendizagem nos espaços não formais.  Nas referências bibliográficas,  

podemos encontrar umas que fazem parte do texto escrito, e outras que fazem 

parte da construção do meu pensamento e que são fundamentais para a minha 

formação. Por último estão os apêndices do material produzido e um anexo.  
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CAPÍTULO 1- INTERAÇÃO MUSEU-ESCOLA  

 

 

Estudos sobre a relação museu -escola situam-se no quadro mais amplo 

das reflexões sobre o papel educativo dos museus, suas especifi cidades e 

potencialidades.  As relações existentes entre estas duas instituições não é um 

fenômeno recente e essa aproximação tem crescido na medida em que se 

amplia o processo de democratização do acesso à cultura (DUTRA, 2012).  

Ao ser considerado um espaço cultural, o museu pode promover a 

comunicação e a divulgação científica, por meio de suas atividades propostas, 

favorecendo a autonomia dos seus visitantes. Os projetos educativos que o 

envolvem devem promover uma mediação que favoreça e estimule o diálo go 

entre ele e a escola,  resultando em uma experiência diferenciada 

(MARANDINO, 2001).  Ao mesmo tempo,  “A colaboração entre os museus e 

as escolas proporciona o enriquecimento das experiências dos alunos,  e o 

aumento do seu gosto pela ciência, o que, certa mente, terá repercussões na 

sua preparação científica” (CHAGAS, 1993, pag.11).   

Ao longo da última década do século XX, os museus se consolidaram 

como espaços de difusão cultural, possuindo uma cultura institucional 

própria,  enquanto a escola se consolidou  como uma insti tuição capaz de 

tornar acessível à população os conhecimentos produzidos e acumulados 

historicamente pela humanidade, sendo, portanto, a escolarização vista como 

elemento fundamental no projeto civilizatório (DUTRA, 2012).  

Desde o início do século XXI, as escolas e os museus vêm sofrendo 

transformações em seus papéis e funções sociais,  reinventando as práticas 

educativas e estabelecendo novas parcerias. Estas insti tuições possuem 

universos próprios e são considerados espaços sociais de vivên cia educativa.  

Assim, ao ser promovido o deslocamento
4
 do universo escolar para o universo 

museal, encontram-se impregnadas algumas diferenças culturais, onde ocorre 

não apenas um deslocamento de espaço, mas também um deslocamento de 

                                                 
4
 Segundo  DUTRA (2012) ,  este  des locamento  não é  apenas  espacia l ,  com a mudança de  

ambiente ,  mas também como um deslocamento  de referênc ias culturais de um universo  

conhecido  (a  escola)  para outro  universo (o  museu) ,  que se encerra  elementos quase 

sempre desconhecidos do público  esco lar .  
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referências culturais,  sendo a visita compreendida como intercultural ,  

observando-se a especificidade de cada um dos universos (DUTRA, 2012).  

Portanto, “ao entrarem em contato, alguns elementos do universo 

cultural de cada uma das instituições são evidenciados e muitas possibi lidades 

cognitivas são postas em movimento” (DUTRA, 2012, pag. 174). A 

mobilização destes elementos, podem se constituir em possibilidades de 

trocas, com um novo espaço e tempo de aprendizagem, compondo uma 

experiência educativa si tuada em um entre -lugar
5
,  podendo ser ofertada na 

formação dos alunos.  

 

Figura 01 - Visita escolar ao museu como prática educativa híbrida .  

 
Fonte: Dutra (2012, pag.66)  

                                                 
5
 A ideia de entre - lugar  é  aqui  tomada de emprést imo para pensar  o  processo de  

soc ial ização produzido na ar t iculação de di ferenças culturais entre  os museus e  as esco las,  

por  meio da vis i ta  esco lar  ao museu.  (Dutra,  2012,  pag.  32) .  
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Devido ao fato de ser uma prática educativa hibrida
6
 (figura 01),  a 

visita escolar ao museu é capaz de potencia lizar e favorecer os processos de 

aprendizagem da cultura, envolvendo dois espaços educativos distintos que 

apresentam trajetórias anteriores e ao entrarem em contato para uma prática 

educativa,  se constituem na possibilidade do intercâmbio de experiências  e 

conhecimentos. Assim “compreender o processo educativo na articulação 

entre museus e as escolas é tentar entender possibilidades educativas 

intercambiadas no momento da visita escolar” (DUTRA, 2012, pág. 33).  

A partir do que foi exposto acima, compreend e-se que o museu observa 

“na parceria com a escola uma estratégia vigorosa na democratização de suas 

ações” (DUTRA, 2012, pag. 38). Neste processo, ao ser considerado um canal 

de ação educativa da sociedade, muitas instituições possuem em seus 

programas educativos ações direcionadas ao público escolar,  como: cursos,  

visitas monitoradas, oficinas,  material didático para empréstimo, 

conferências, estágios de formação e investimento na formação de 

professores.  

Dutra (2012, pag. 40) enfatiza que os museus no contexto brasileiro,  

visam o aprofundamento da sua função social , pois “se mostram cada vez 

mais interessados no estreitamento dos laços com o público escolar, seja na 

melhoria da programação específica para o atendimento aos escolares, seja no 

aprofundamento da relação com as escolas em extramuros”. Desta forma, 

estudos sobre a relação entre museu-escola tornam-se cada vez mais 

relevantes.  

Segundo Rosa (2014), estes espaços possibilitam a 

interdisciplinaridade
7
,  estimulando a aprendizagem por meio da curiosi dade e 

motivação, favorecendo assim, a ampliação cultural dos estudantes.  Cazell i et 

al  (1998 pag. 10) em sua pesquisa realizada com professores do ensino 

fundamental, relata que a maioria dos mesmos ao desenvolver uma ação 

educativa em espaços museológicos, o consideram como uma alternativa de 

                                                 
6
 De acordo co m DUTRA (2012) ,  es ta  prát ica híbr ida re f le te  como es tes universos  

produtores de cul turas p róprias se ar t iculam no espaço tempo da visi ta  e  produzem novas 

experiências  educat ivas.  
7
 Interdisc ipl inar idade:  É um termo uti l izado para caracter izar  a  colaboração existente  

entre  d iscip linas d iversas ou entre  se tores heterogêneos de uma mesma  ciênc ia (Exemplo :  

Psico logia e  seus d i ferentes  setores :  Personalidade,  Desenvolvimento Social  etc . ) .  

Caracter iza -se por  uma intensa rec iproc idade  nas trocas,  v isando um enr iquec imento  

mútuo (FAZENDA, 1979,  pag.41)  
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prática pedagógica, sendo um local “mais concreto que o livro;  estimulador de 

questionamentos e de saber; complementador da aprendizagem, comprovador 

do que é visto teoricamente na escola, desestruturador pela presen ça do 

objeto; libertador e vivo; facilitador de vivências; e de interatividade”. Desta 

forma, observa-se a importância da complementaridade destes espaços com 

suas possibilidades de aprendizado juntamente a instituição formal de ensino.  

De acordo com Perez  et al  (1998), o espaço museológico apresenta 

possibilidades que oferecem experiências para a aprendizagem e socialização, 

possuindo uma identidade própria que o diferencia dos outros lugares.  

Segundo estes autores, no ambiente escolar observam -se três característ icas 

básicas,  sendo elas: a educação formal; a avaliação classificatória e a 

promoção para séries seguintes, sendo que nenhuma destas características  

compartilha com a relação entre o espaço museológico e o público escolar, 

pois tanto a escola como o museu possuem característ icas que são próprias,  

específicas de cada um e sua mutua relação é enriquecedora para ambos.  

Dutra (2012) também relata em sua pesquisa que os professores 

percebem o museu como um espaço que apresenta uma multiplicidade de 

potencialidades educativas, destacando-se entre elas: preservação, 

informação, encantamento, engajamento, acolhimento, produção do 

conhecimento, visualização dos objetos, aprendizagem da cultura,  

aproximação com aspectos da memória coletiva, propiciam o lazer ,  

relacionam diferentes campos do saber e podem promover a conscientização. 

Os professores pesquisados consideraram a visita a um espaço museológico 

como uma forma de expansão das possibilidades educativas e experiências 

sensoriais,  sendo o mesmo um lugar de múltiplas experiências e 

aprendizagens.  

Segundo Marandino (2000), a Universidade e as Escolas  sempre 

estiveram de alguma forma relacionadas,  sendo suas ações frequentes. Assim, 

no Brasil , surgem programas educacionais a part ir de parcerias, sendo 

agrupados em: programas de atendimento às visitas escolares; programa de 

formação de professores e programa de produção material para empréstimo. 

Percebe-se que estas parcerias auxiliam muito o contato das duas instituições,  

favorecendo o processo educativo de ambas.  
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1.1-  RELAÇÃO UNIVERSIDADE-ESCOLA 

 

Segundo Marandino et al  (2011) observa-se a complexidade da tarefa de 

ensinar a disciplina de c iências na educação básica, pois este ensino envolve 

processos de seleção, organização e transformação dos conhecimentos vi ndos 

das Ciências Biológicas.  E,  

 

Se,  nesses processos ,  optamos preferencia lmente por  conteúdos e  

métodos acadêmicos,  podemos pr ivi legiar  um ensino que  valor iza 

apenas a  acuidade dos conhecimentos de  re ferênc ia,  em detr imento 

da importânc ia destes  para o  desenvolvimento cogni t ivo dos  

es tudantes  e/ou para a  vida prá t ica.  Se,  de modo d is t into ,  nos 

afastamos demasiadamente do universo acadêmico,  corremos o r i sco 

de descarac ter izar  os conhecimentos que pretendemos social izar ,  a  

ta l  ponto de de ixar  de ensinar  a s  Ciências  Bio lógicas .  Entre es tes  

dois  extremos,  vamos cotidianamente  const ruindo as nossas ações  

pedagógicas,  ora valor izando final idades  de caráter  mais  

acadêmico,  ora pr ior izando final idades de cará ter  mais pedagógico  

e/ou ut i l i tár io  (MARANDINO e t  al ,  pag.  88,  2011) .  

  

A partir desta citação percebe-se que o ensino dos conhecimentos 

científicos aos estudantes  não é uma tarefa simples , haja vista que estes  e a 

tecnologia estão presentes  no cotidiano da sociedade. Nesse sentido, vários 

educadores (FALCÃO, 1999; GOUVÊA et al ,  2001; QUEIROZ et al ,  2002; 

RIBEIRO, 2005; GRUSMAN e SIQUEIRA, 2007; ROCHA e TERAN, 2010),  

compreendem que as escolas não são os únicos espaços educativos para a 

aprendizagem de conceitos  científicos, pois elas sozinhas não conseguem 

atender às expectativas  de uma sociedade contemporânea, que  apresenta 

grande volume de informações científicas  e tecnológicas vindas de diversos 

meios.  

Observa-se também que a maioria das pessoas  não conseguem concluir 

seus estudos escolares , devido à múltiplos fatores, sendo importante 

considerar outras formas de aprendizado a lém desta insti tuição. Assim, as 

mudanças cientificas, econômicas, tecnológicas e sociais tem exigido uma 

responsabilidade na definição do papel escolar e sua atuação, pois a escola 

sozinha não é capaz de transmitir todo o conhecimento científico acumulado 

socialmente e historicamente pela humanidade (RIBEIRO, 2005; ROCHA e 

TERAN, 2010).  
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A Universidade e a Escola são consideradas espaços formadores e de 

aprendizagem, de tal  forma que as  relações entre estas duas instituições pode 

apresentar características formativas tanto dos docentes quanto dos alunos.  

Deste modo deve ser construída uma ponte que objetiva a união destas duas 

instituições ao ensinar a disciplina de ciências.   

 É muito importante que a educação científica se inicie na infância e 

continue por toda a vida, sendo permanente,  surgindo outras instituições 

preocupadas com a sua compreensão pelos  cidadãos. Ultimamente tem 

crescido e são distintos os ambientes  e meios que podem auxiliar a escola na 

educação científica, produzindo o conhecimento  (FALCÃO, 1999; 

COUTINHO - SILVA, et al  2005), entre eles destacam-se a televisão, 

internet, os jornais, o rádio, e também os centros de ciências vinculados às 

universidades.  

Segundo Ribeiro (2005), os professores ainda são pouco informados 

sobre o potencial destes centros de ciências  para o ensino e aprendizagem, 

pois falta compreensão sobre seus objetivos, sobre a importância da 

preparação de uma visita e avaliação das atividades que são d esenvolvidas 

nestes espaços, porém, percebe -se que quando são bem planejadas oferecem 

bons resultados.  

Stocklmayer (2002) sugere para uma sociedade contemporânea  a 

existência de algumas alternativas metodológicas  para o ensino de ciências. 

Entre estas alternativas, ela observa a importância  das parcerias entre as 

universidades e os centros de ci ências, onde são propostos  projetos voltados 

para a educação básica, com programas que tem sido desenvolvidos  de forma 

a estabelecer uma relação de “movimento bidirecional” ,  ocorrendo interação  

entre a universidade e a sociedade. Na educação básica os conteúdos 

desenvolvidos podem ser complementados e enriquecidos  nestes espaços,  

enquanto os alunos da graduação são favorecidos com aulas m ais dinâmicas e 

os pesquisadores podem divulgar os resultados das suas pesquisas para a 

sociedade em geral .  

A partir das considerações anteriores ,  é possível observar que é 

importante a interação entre as universidades e os centros de ciências,  haja 

vista que estes estão  abertos aos públicos visitantes e,  entre eles se destaca o 

público escolar. A universidade é vista enquanto espaço de produção d e 
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conhecimentos pedagógicos em todos os níveis , seja na educação formal  ou 

mesmo na não formal. Se constituindo um campo aberto, no qual a formação 

de seus profissionais se baseia no  tripé: ensino, pesquisa e extensão . 

Visualiza-se assim a necessidade de sua interação com a Educação Básica ,  

num “movimento bidirecional”  entre ambas, dando suporte para as diferentes 

áreas de ensino.  

Nesta perspect iva, Lisniowski (2012) afirma que, a produção de 

conhecimentos por meio da pesquisa na pós-graduação também se constitui 

como um papel fundamental da interação das universidades com a sociedade. 

Porém, esta autora ressalta que existe o risco da relação de parceria com a 

educação básica ser deixada em segundo plano, assim como a parceria com a 

graduação, sendo que é esta a responsável pela formação dos docentes da 

educação básica. Portanto,  pode-se perceber ainda um distanciamento entre 

estas duas instituições: Universidade e a Escola .  

Na universidade, a pesquisa possui lugar de destaque , muitas vezes 

conferindo status  e poder a esta instituição como produtora de saber frente à 

escola, porém esta também produz importantes saberes (SILVA, 2012). 

Assim, na pesquisa educacional , ainda ocorre a separação entre o mundo dos 

professores pesquisadores  da educação básica e o mundo dos pesquisadores 

acadêmicos da Universidade (ZEICHNER, 1998).  

O professor da educação básica ao trabalhar com o ensino  está sujeito a 

um entendimento equivocado de que  o mesmo seja apenas um reprodutor dos 

conhecimentos produzidos na universidade, hierarquizando a relação 

universidade-escola básica,  através da distinção entre professor universitário 

e professor da educação básica e separação  entre as duas categorias 

profissionais, onde o poder vai diminuindo quando se troca a atividade de 

pesquisa pela atividade de ensino (SILVA, 2012).  Esta hierarquia não deve 

existir , pois a escola fornece alunos para o ensino superior  e dele recebe seus 

professores, mas ainda não se estabelece uma cooperação  profícua entre estas 

duas instituições , pois no relacionamento entre ambas  ocorrem reclamações 

sobre a formação que é realizada em cada uma (MENEZES, 2012) .  

Lisniowski (2012) destaca ainda que diante da crise existente na escola 

pública, a universidade luta para encontrar alternativas para a democratização 

e acesso à uma educação de qualidade, onde um dos desafios é propor a  
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colaboração entre a universidade e a escola pública,  buscando uma maior 

integração entre os programas de pós graduação e a rede pública de educação.   

Esta autora menciona que nas discussões que ocorreram no Fórum 

Políticas Públicas de Educação –  Universidade e Educação Básica: polít ica e 

articulações possíveis ,  realizado na Faculdade de Educação da Universidade 

de Brasília,  em 2012, foram destacados alguns desafios para promover a 

integração da universidade com a educação básica, entre eles:  o 

protagonismo da universidade na formação inicial e continuada ; articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão nos cursos de licenciatura voltados para a 

formação e valorização profissional dos professores; a criação de redes de 

colaboração entre as pesquisas acadêmicas e saberes produzido nas escolas, 

promovendo sua integração e elaboração de polí ticas e programas nacionais 

que estimulem a parceria entre os sistemas de ensino.  

Percebe-se, portanto,  que a parceria entre a Universidade e  a Educação 

Básica se faz necessária, porém algumas vezes é distanciada, como ocorre na 

pesquisa educacional. Esta  pesquisa busca aproximar estas duas instituições  

de ensino, numa perspectiva de “movimento bidirecional”  entre ambas, 

observando o compromisso da Universidade com a Educação Básica,  em um 

processo de colaboração, evitando a “dominação” acadêmica, proporcionando 

diálogos, por meio da utilização de um espaço museológico como espaço 

interativo para a aprendizagem dos conteúdos conceituais,  procedimentais e 

atitudinais, obtidos por meio da relação entre as duas instituições de ensino: a 

escola (alunos do 9ª ano do Ensino Fundamental) e a UFG. 

 

1.2–  ASPECTOS HISTÓRICOS RELACIONADOS AOS “MUSEUS”  

 

O termo Museu possui origem latina que surgiu de “Museum”, que 

deriva do grego “Mouseion” ,  traduzido ao nosso idioma como ‘templo das 

Musas’ ,  referência ao templo dedicado às nove filhas de Zeus com 

Mnemosine, a deusa da memória (FALCÃO, 2009).  

De acordo com Valente (2003, pag.21), “estudar o desenvolvimento 

desta instituição é observar como ocorreu o processo de abertura das grandes 

coleções ao público”.  Esta citação expressa que a emergência dos museus em 

nossa sociedade apresenta relação com a prática remota do colecionamento.  
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No entanto, atualmente os museus não são mais vistos apenas como um local 

empoeirado, onde se encontram coisas velhas , util izados para a pesquisa e 

contemplação dos objetos como eram no passado
8
.  São considerados 

instituições de caráter permanente que propiciam um ambiente diferenciado 

ao seu público, procurando despertar o prazer e a curiosidade de quem o 

frequenta, com possibilidades de aprendiz agem, de acordo com seu interesse 

nos objetos e nas diversas atividades propostas nas exposições,  enfatizando -se 

assim, o seu compromisso social e educacional.  

Em uma reunião ocorrida em Paris, no ano 1947, os museólogos criaram  

um órgão que tinha como finalidade a promoção e o desenvolvimento dos 

museus em todo o mundo , sendo este o Comitê Internacional de Museus 

(ICOM). Assim, foi  definido o termo “museu”  como: “Instituição permanente 

que conserva e apresenta coleções de objetos de caráter cultural  ou ci entífico 

com finalidades de es tudo, educação e deleite”  (PEREZ et al ,  1998, pag. 16).  

Esta definição se constituiu um ponto de referência para a polí tica 

museológica de diversos países  na década dos anos cinquenta  e atualmente, a 

definição que prevalece é a acordada também pelo ICOM e os novos 

Estatutos, redatados em 1974 (artigo 3).  O museu se concebe como uma:  

 

“Inst i tuição permanente,  sem f ins  lucra t ivos,  a  serviço  da soc iedade  

e de seu desenvolvimento,  aber to  ao público,  que adquire ,  conserva ,  

invest iga ,  comunica  e  exibe para f ina lidades de  estudo,  de educação 

e de delei te ,  tes temunhos mater i a is do homem e  seu meio” (PEREZ  

et  al ,  1998,  pag.17) .  

 

Segundo Falcão, o Comitê Internacional dos Museus  (ICOM), além das 

instituições já designadas como “museus”, também considera  incluídas nesta 

terminologia:  

Os sí t ios e  monumentos  na turais,  arqueológicos  e  etnográf icos;  o s 

sí t ios e  monumentos  histór icos de cará ter  museológico,  que  

adquirem, conservam e di fundem a prova mater ial  dos povos e  de  

seu entorno ;  a s ins t i tuições que  conservam coleções e  exibem 

exemplares vivos  de vegeta is  e  animais,  co mo jardins  zoológi cos,  

botânicos ,  aquáticos e  viveir os ;  os cent ros de ciência e  planetár ios;  

as  galer ias  de  exposição  não comercia is;  os  inst i tutos de  

conservação  e ga ler ias de exposição,  que dependam de b ibl iotecas e  

centros arquivíst icos ;  os parques na tura is ;  as organizações  

internac ionais,  nacionais ,  regionais e  loca is de museus;  o s 

                                                 
8
 Para conhecer  mais sobre a  Histór ia  e  Trajetór ia  dos Museus leia:  POMIAN (1989 );  

VALENTE (2003);  NASCIMENTO (2005) ;  GRUSMAN e SIQUEIRA (2007) ;  

MARANDINO et  a l  (2011 );  CARVALHO e FERREIRA (2014 ) .  
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ministér ios ou as adminis trações sem f ins lucrat ivos que real izam 

pesquisas  relac ionadas à  museologia ;  os centros culturais e  demais  

entidades que faci l i tem a conservação e  a  cont inuação de bens  

patr imonia is,  mater iais  ou imater ia is  e  qualquer  outra ins t i tuição  

que  reúna  algumas ou todas as caracter í st icas  do museu,  ou que  

ofereça aos museus e  ao s profissionais de museus os meios para  

real izar  pesquisas em campos da Museologia ,  da Educação ou da  

Formação.  (FALCÃO, 2009)  

  

Jacobucci (2008) observa que em outros países, é bem clara a separação 

entre as nomenclaturas “centro de ciências”  e “museus de ciências”. Segundo 

a autora estes últimos apenas possuem coleções destinadas à pesquisa 

científica e para contemplação, distante  do público visitante, onde este não 

participa ativamente, podendo apenas observar passivamente  como são 

realizadas nos laboratórios algumas pesquisas cientificas.  Em contraposição , 

a autora menciona que os centros de ciências util izam suas coleções para fins 

didáticos,  favorecendo a popularização da ciência. Ela d estaca que no Brasil  

estes espaços são tratados de forma similar, e mbora seu histórico de 

divulgação científica seja diferenciado.  

Percebe-se, portanto, que são vários os  locais que podem ser incluídos 

nesta definição de museus de acordo com o ICOM, Perez et al  (1998) 

consideram muito importante esta  inclusão, pois aumenta consideravelmente o 

número de instituições museológicas  que se permitem classificar como 

centros museológicos, não sendo necessariamente os que abrigam coleções de 

objetos, mas também os que cumprem out ras funções. Para o ICOM, os 

museus são considerados importantes  instituições culturais, que podem 

favorecer o desenvolvimento,  cooperação e paz entre os povos . 

Em sua definição se encontram enumeradas as principais funções que 

esta instituição deve ter com a sociedade e Perez et al  (1998), menciona cinco 

destas funções consideradas  fundamentais em qualquer t ipo de espaço 

museológico, sendo elas: colecionar,  conservar, inves tigar, exibir e 

educar/deleitar .  

As coleções de objetos originaram, posteriormente , os museus de 

História Natural  e de Ciências. Sendo muito heterogêneos os materiais 

relativos ao conhecimento do ser humano e seu meio , faz-se necessário uma 

seleção prévia dos mesmos ao construir e manter uma coleção em um museu.  

A conservação também é uma função muito importante dos museus, pois o 
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mesmo é depositário de um patrimônio que deve  ser salvaguardado para poder 

ser transmitido a futuras gerações  da sociedade. 

Investigar se constitui em uma função importante  que os museus 

modernos devem apresentar para serem considerados como centro de 

investigação e de prática sociocultural,  devendo ser empregados todos os 

meios e instrumentos que proporcionam esta técnica, tais como: bibliotecas, 

laboratórios e informática,  necessários para o museu divulgar  sua função 

cultural,  com o público interessado em reali zar estudos e  as investigações que 

necessitam.  

A função educativa dos museus tem sido bastante  destacada neste  

século. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura  

(UNESCO) e o ICOM tem tratado em profundidade algum as reuniões que 

discutem sobre a sua importância pedagógica e cultural, sendo este papel  

abordado no “Seminário do Rio”, realizado em 1958 ,  ocorrendo assim, um 

redirecionamento de suas atividades , sendo que iniciativas  realizadas , tais 

como: Conferência de Grenoble (1971) , a mesa redonda do Chile (1972), entre 

outras discutiram sobre como atender melhor  o público visitante e  enfatizaram 

também questões relativas ao seu papel cultural , comunicacional  e 

educacional (VALENTE, 2003). Com a declaração de Caracas, ocorrida em 

1992, o museu se reafirmou como meio de comunicação:  

  

Ao lado de seu evidente compromisso com a preservação,  o  

museu deve ser  pensado e rea l izado como um canal  de  

comunicação,  capaz  de transformar  o  objeto  testemunho em objeto  

diálogo,  permi t indo a  comunicação  do  que é preservado.  Às antigas  

responsab il idades  de co letar ,  es tudar ,  guardar  o  patr imônio ,  out ras 

exigências se impuseram (BRUNO, 1998,  p .  08  –  09) .  

 

A 20ª Assembleia Geral  do ICOM, realizada em Barcelona, na Espanha, 

em 2001, aprimorou a definição de museu, reforçando mais uma vez o seu 

caráter sócio educativo (ROSA, 2014).  É interessante observar que es tas 

reuniões ocorrem anualmente e não esporadicamente, onde são tratados 

diversos assuntos relacionados aos aspectos educativo s dos museus.  

Conforme Perez et al (1998), nos últimos anos estamos convivendo com 

uma forte renovação e apl icação da ciência museológica.  Assim, surgem 

novos museus, universalizando seus princípios e objetivos,  assegurando os 
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métodos que se conhecem em nome de uma nova museologia.  Este termo se 

refere a todo movimento que conseguiu  retirar o tradicional conceito de  algo 

“velho e poeirento” ,  buscando um museu diferenciado caracterizado por uma 

nova linguagem, expressão, dinamicidade, abertura ao público e participação 

sociocultural.  

As funções t radicionais  de conservar ,  expor  e  invest igar ,  centradas  

nas coleções,  a tualmente se di r igem ao público que frequenta os 

museus.  A comunicação ,  a  di fusão,  o  caráter  educat ivo e o  sentido  

lúd ico devem formar par te  do que tem que ser  a  essência e  o  ul t imo 

sentido do museu.  Sem es tas,  o  museu de ixa de  cumpr ir  sua função 

pr imordial  que aponta ao encontro d ire to  com o  públ ico (PERE Z, e t  

a l ,  pag.  14,  1998) .  

 

Com estas novas perspectivas , é necessário que se aproveite as 

possibilidades proporcionadas pelo avanço científico e tecnológico para atrair 

um público cada vez mais amplo e diversificado . Em suas exposições, os 

museus devem estar atentos à forma de apresentar seu conteúdo, sendo que o 

próprio ambiente, a contextualização dos objetos,  temas e iluminação são 

elementos que podem afetar seu processo d e comunicação. Assim, as 

propostas que contemplam a criatividade, imaginação,  criticidade,  

originalidade e fantasia possuem boa aceitação pelo público (PEREZ, et al  

1998).  

Considerando a interatividade com o público de forma dinâmica, um 

dos últimos estágios dos museus de ciências ,  são os chamados “centros 

interativos”  ou “centros de ciências”  (Science Centers),  pois preocupam-se 

com a apresentação e explicação por meio  da interatividade, ao invés apenas 

da contemplação de objetos de importância histórica,  visando uma 

comunicação ativa com o visitante, possibilitando o aprendizado . Assim, 

assumem função educativa, utilizando -se técnicas participativas, ao invés de 

se organizarem apenas em função dos objeto s de valor (CHAGAS, 1993; 

FALCÃO, 1999, ROSA, 2014).  

 

Podemos ident i ficar  nos  museus de ciências ,  um amplo espectro de 

t ipos de  intera t ividade ,  que vão  desde o  mero ac ionamento de  

botões que desencadeiam o funcionamento de aparatos,  painé is que  

propõem perguntas  e  respostas ,  emi t indo luzes  e  sons,  até  si tuações  

nas quais o  vis i tante pode es tabe lecer  um “diálogo” co m o modelo,  

na  medida em que  é o  usuár io  que  detém um cer to  controle sobre os  

parâmetros que permi tam mudanças no compor tamento no modelo  

exposto .  Para ações di ferentes há respostas di ferentes que podem 
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levar  a  indagações do interesse do vis i tante ,  mui tas vezes de forma 

não  imaginada pe los  idealizadores das  exposições (FALCÃO, 1999,  

pag.  40) .  

 

Com as mudanças científicas e tecnológicas,  observa -se na sociedade 

contemporânea que o interesse e curiosidade pela ciência aumentou (ROSA, 

2014),  e que estes centros  de ciências são ambientes  que podem aproximar a 

população dos conceitos científicos , podendo assim favorecer o processo de 

ensino e aprendizagem, de forma interativa e motivadora.   

Frank Oppenheimer foi um dos idealizadores dos centros de ciências  

que observou novas possibilidades na área educacional  com a divulgação das  

Ciências,  através de  “fazer ciência com as próprias mãos”.  Em 1969 ele 

inaugurou o Exploratorium,  em São Francisco (EUA), onde foi possível  

explorar o mundo com os sentidos humanos e neste mesmo ano também foi 

construído o Ontário Science Center ,  no Canadá, sendo considerados os 

primeiros museus interativos , atraindo várias  pessoas e contribuindo para a 

comunicação, educação, divulgação cultural e científica (ROSA, 2014).  

Portanto, ao contrário da museologia tradicional em que era proibido 

tocar nas exposições,  onde o público era passivo, hoje os jovens  são 

convidados a participar interativamente com os objetos das  coleções.  No 

ambiente escolar , segundo Rocha e Téran (2010), estes espaços são 

observados pelo professor como uma forma de dinamizar as suas aulas, 

estimulando assim, os estudantes para novas aprendizagens.   

Neste século XXI, os Museus de Ciências, segundo Carvalho e Ferreira 

(2014, pag. 207) “têm como funções apresentar discursos sobre a Ciência das 

mais variadas formas, entreter, conservar e expor objetos, além de serem 

espaços privilegiados para a preservação da memória  cultural  da sociedade. E 

quem sabe, por meio disso tudo, produzir algum aprendizado”.  

Portanto, possuindo na sociedade uma função social e educativa,  os 

museus e centros de ciência dispõem de várias atividades científicas 

educativas, que visam estimular o interesse de cada público visitante, em 

especial o público escolar . Entre estas ações  se destacam: exposições  

temporárias, permanentes e  itinerantes;  palestras;  organização de cursos e 

conferências;  relações com as escolas para realizar projetos em conjunto, 

simpósios,  dentre outros.  Perez, et al  (1998), destacam três aspectos 
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educativos dos centros de ciências: como lugar de aprendizagem ;  como 

veículo de comunicação e como espaço de socialização . Nesta pesquisa o 

espaço museológico, Pátio da Ciência , da UFG é destacado como lugar de 

aprendizagem para o ensino de ciências , enfocando assim a relação espaço 

museológico-escola.  

 

1.3- O MUSEU COMO LUGAR DE APRENDIZAGEM  

 

No contexto brasileiro, estudos relacionados à uti lização dos museus 

como espaços educativos têm sido enfatizados ultimamente (SILVA E 

MORAES, 2010). No século XX, os museus não sobreviviam sem as escolas e 

para se manterem se adequavam a elas, com as finalidades, métodos e práticas 

do ensino regular (DUTRA, 2012).  Nessa linha de pensamento  não se deve 

valorizar demais os currículos escolares e seus procedimentos para não 

ocorrer a escolarização dos museus.  Os museus e centros de ciências possuem 

grande potencial para ir além da complemen tação do ensino escolar, por meio  

de estratégias diferenciadas daquelas utilizados pela escola, destacando -se 

desta forma os aspectos afetivos da aprendizagem e a participação 

questionadora, proporcionando assim, entusiasmo e interesse na aprendizagem 

do ensino de ciências. Lopes (1991, pag. 451 -452), destaca que:  

 

“A proposta educat iva  dos museus é  di ferente da proposta da 

esco la.  Tomando por  base a  observação dos objetos e  centrando -se  

ne la,  valendo -se fundamenta lmente da l inguagem visua l  e  não  na  

l inguagem verba l ,  escr i ta  na esco la,  os museus organizam suas 

visões de mundo sobre  aspec tos cientí f icos,  a r t í st icos,  histó r icos,  

sem a mesma ordem sequencia l  da esco la,  sem seus esquemas de  

urgência de aprendizado ,  de prazos r ígidos l igados à  planejamentos 

mui tas vezes burocrá t icos,  podendo poss ibi l i tar  que as pessoas,  por  

sua esco lha,  entrem em contato  co m le i turas da real idade mui tas  

vezes di ferentes ou nem mesmo ve iculadas pe la esco la”.  

 

Percebe-se a partir desta citação, que estes locais possuem 

característ icas próprias,  não sendo interessante para o aprendizado de c iências 

a escolarização do espaço museológico.  

Alguns autores tem procurado diferenciar  em seus trabalhos,  as escolas 

e os espaços museológicos,  enfatizando as particularidades de cada um  destes 

espaços. Entre eles Allard et al  (1996), propõem diferenças segundo seu 
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objeto de estudo, sua relação com o público, a natureza das atividades 

propostas, a forma de apresentar os conteúdos, o tempo e a p eriodicidade das 

ações.  

 

Quadro 01 –  Part icularidades entre escola e museu  

ESCOLA MUSEU 

Objeto:  instruir  e educar Objeto:  recolher,  conservar,  estudar e expor  os 

testemunhos materiais  

Cliente cativo e estável  Cliente l ivre e  passageiro  

Cliente estruturado em função da 

idade ou da formação 

Todos os grupos de idade sem dist inção de 

formação 

Possui um programa que lhe é 

imposto, pode fazer diferentes 

interpretações, mas é f iel  a ele  

Possui exposições próprias ou i t inerantes e 

realiza suas atividades pedagógicas em função 

de sua coleção.  

Concebida para atividades em 

grupos (classe)  

Concebido para atividades geralmente 

individuais ou de pequenos grupos  

Tempo: 1 ano  Tempo: 1h ou 2h  

Atividade fundada no l ivro e na 

palavra  

Atividade fundada no projeto  

Fonte:  ALLARD et  a l  (1996)  apud MARANDINO (2000 pag.  202)  

  

Este quadro apresenta algumas características que são  próprias e 

especificas de cada uma dessas instituições , de acordo com a sua dinâmica ,  

organização e estruturação. 

Para Almeida (1997) a metodologia mais apropriada para a 

aprendizagem em museus e centros de ciências  é aquela proposta pela 

Educação Patrimonial
9
,  pois proporciona ao educando uma experiência que 

pode favorecer a aprendizagem, com ganhos cognitivos e afetivos, 

aproveitando e respeitando a especificidade do espaço museológico –  a 

cultura material .  

Cazell i (1992) enfatiza que para não ocorrer a escolarização dos 

museus,  a mediação deve ser “provocadora” ,  estimulando os alunos a fazerem 

                                                 
9
 Educação Patr imonia l:  É uma incorporação  nac ional  do termo inglês  Heritage  Education,  

sendo definida  como o  "ensino cent rado nos bens cul tura is ,  com metodologia  que toma 

es tes bens como ponto de par t ida para desenvolver  a  tarefa pedagógica ;  que considera os  

bens cul turais como fonte pr imária  de ensino” (Almeida,  1997; Mar tins,  2006) .  
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questionamentos e considerações  sobre os diversos temas abordados .  Assim, 

para que as visitas escolares aproveitem o seu potencial educativo é muito 

importante que os professores conheçam as particularidades deste local , pois 

apesar de serem semelhantes, se diferenciam por meio  de atividades baseadas 

em metodologias e finalidades próprias .  

A partir da década de 90, Cazelli et al  (2003) enfatizam que os estudos 

sobre a aprendizagem em espaços museológicos ganharam relevância . Assim, 

investigações sobre a natureza do p rocesso de aprendizagem, sobre padrões de 

interação social , monitorias,  avaliação, formação de professores ,  dentre 

outros demonstraram o avanço de pesquisas r elacionadas à temática da 

aprendizagem nesta área.  

Em 1996 foi promulgada a  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) n° 9.394/96 que foi  a primeira lei educacional que fornece 

um conceito de educação que engloba, além do processo de escolari zação 

formal, os processos formativos que ocorrem em outros espaços  (PRÍNCIPE E 

DIAMENTE, 2011)  estabelecendo no seu art igo 1° que:  

 

 “A educação abrange os processos format ivos que se  desenvolvem 

na  vida  fami l iar ,  na  convivência humana,  no trabalho,  nas 

ins t i tuições de ensino  e pesquisa ,  nos movimentos soc iais e  

organizações da  sociedade civi l  e  nas manifes tações  cul tura is”.  

 

Observa-se, portanto, que a educação é um processo amplo e também 

está presente em diversos espaços coletivos, sem a exclusividade escolar. 

Uma das formas de ampliar a cultura e  promover a divulgação científica  é a 

aproximação entre  a educação formal e não formal,  na qual os museus e 

centros de ciências  conseguem esta parceria por meio  do diálogo com as 

escolas.  

A partir do exposto acima, observamos que os museus assumem cada 

vez mais a sua dimensão social e educativa, sendo considerados espaços de 

educação não formal (CHAGAS, 1993; FALCÃO, 1999; SOARES, 2003; 

MARANDINO, 2005; MARANDINO, 2008;  JACOBUCCI e JACOBUCCI, 

2008; SILVA, 2009).    

Segundo Perez et al  (1998) as visi tas escolares aos museus e centros de 

ciências podem promover uma aprendizagem de forma diferenciada, muitas 
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vezes com ludicidade e dinamismo para despertar a curiosidade, a partir  da 

interação com os objetos,  proporcionando ricas trocas entre as diversas  

pessoas envolvidas.  

 

“Os museus est imulam a imaginação,  o  poder  de observação e  

enr iquecem o pensamento.  Est imulam o apreço por  out ras cul turas,  

out ras épocas,  outras fo rmas de ver  o  mundo,  a  vida dos  animais e  

as plantas ,  a  natureza e  seus fenômenos,  a  ciênc ia e  a  tecnologia,  

e tc . . .  (PEREZ et  a l ,  pag.  24 e 25,  1998)”.  

 

 Percebe-se a partir  desta citação que os espaços museológico s são 

locais de descoberta e encantamentos (JACOBUCCI, 2008).  

Cazell i (1992) discute que muitas vezes nas visitas escolares a estes 

espaços as expectativas dos alunos e professores são diferentes das p ropostas 

pela equipe do museu. Em sua pesquisa realizada no  Museu de Astronomia e 

Ciências Afins (MAST), foi observado que durante a s visitas a este espaço, o 

professor geralmente assumia uma postura passiva, não questionadora, pois 

apenas observava a atuação de monitores e não buscava estabelecer relações 

dos conteúdos vistos no MAST com aqueles que estavam sendo trabalhados 

em sala de aula: “A maioria não prioriza espaço, e não seleciona , por 

exemplo, nos laboratórios, módulos que pudessem ser mais bem explorados,  

para atender aos conteúdos que estivessem sendo abordados na escola”  

(CAZELLI, 1992, pag. 126) . Sendo que esta pouca relação coincide com  a 

atitude dos professores,  pois  “grande parte dos professores mantém postura de 

observação, sem inferir e sem fazer menção aos conteúdos estudados na 

escola” (CAZELLI, 1992, pag. 137) .  

Ribeiro (2005, pag. 154) aborda em sua pesquisa o potencial dos 

museus e centros de ciências como ambientes de aprendizagem, assim faz 

entrevistas com os monitores sobre participação dos professores e sua 

interação com os alunos durante as visitas à três  centros de ciências 

interativos portugueses, sendo eles o Pavilhão do C onhecimento, o 

Visionarium e o Vila de Conde. Estes monitores relatam  sobre os professores  

que “a maior parte não ajuda na visita, somente acompanham e tomam conta 

dos alunos”,  acrescentando que “quando os professores participam na visita 

esta tem outra qualidade” .   
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Nesta pesquisa também foram entrevistados os responsáveis pelos 

serviços educativos dos centros de ciências portugueses  sobre esta pouca 

participação dos professores nas atividades,  onde os mesmos comentam que 

“a maior parte dos professores, quando chegam aos referidos espaços, 

entregam os seus alunos aos cuidados dos monitores e limitam -se a 

acompanhar a visita como um mero visitante, muitas vezes, tão curioso quanto 

os discentes”  (Ribeiro, 2005, pag. 125).  

Nas conclusões de sua pesquisa , também foi observado pelos monitores  

que acompanham os alunos nos  centros de ciências interativos portugueses 

que “a maior parte dos professores não prepara as visitas nem tão pouco 

acompanha os alunos durante o tempo da visita .  Apesar dos estímulos e 

apoios que são disponibilizados aos professores  para que preparem a visita de 

estudo dos seus alunos”  (Ribeiro, 2005, pag. 169).  Desta forma se justificam 

mencionando que os professores deveriam responsabilizar -se mais pelas 

visitas para que os objetivos fossem alcançados com sucesso.  

Também em uma pesquisa realizada por Silva (2009) , observou-se as 

interações sociais ocorridas no Centro de Ciências de Araraquara (CCA) em 

São Paulo. Entre algumas delas estavam as relações entre aluno visitante -

professor visitante e monitor-professor visitante, sendo estas relatadas pela 

autora como as interações  sociais menos frequente. Em relação à interação 

aluno visitante-professor visitante, observou-se na maioria das  vezes que o 

professor se mantinha neutro, longe do grupo ou se  comportava como alguém 

que estava tomando conta dos alunos durante a visita,  ou seja, se preocupando 

com o seu aspecto disciplinar.  

Nesta mesma pesquisa foi  observado que a interação monitor -professor 

visitante,  foi a interação que ocorreu com menor freq uência:  

 

 “Essa é  a  interação que ocorre com menos frequência ,  segundo os  

monitores.  Apesar  de toda vis i ta  escolar  moni torada ao Centro de  

Ciências contarem com a presença de,  no mínimo,  um professor  

acompanhando  a turma de estudantes vis i tantes,  a  interaç ão entre  os  

ind ivíduos,  monito r  e  p rofessor ,  não é mui to  frequente ”  (SILVA, 

2009,  pag.  78 )  

  

Também foi observada a ausência de alguns professores na turma de 

alunos visitantes, principalmente por  imaginar que sua presença poderia  
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interferir de maneira negativa no comportamento dos alunos , deixando-os 

intimidados ou por não terem interesse pelas atividades propostas.  Em alguns 

casos ocorreram “conflitos”  (não declarados) entre o papel desempenhado 

pelo monitor e pelo professor, havendo uma disputa de poder de quem sabe 

mais (SILVA, 2009). Segundo esta autora, muitas vezes falta a compreensão 

por parte dos monitores para uma parceria com os  professores, pois notou-se 

“a dificuldade dos monitores em pensar outras formas de mediação e também 

de outras pessoas, como por exemplo os professores visi tantes, mediarem as 

exposições”  (SILVA, 2009, pag. 86).  

Observam-se diversas falas dos monitores nesta pesquisa que 

confirmam esta situação, porém Silva (2009)  deixa claro que se outras 

pessoas também forem bem preparadas,  podem desempenhar a função de 

mediadores, enfatizando inclusive a importância da sua atuação pelos  

professores:  

 

“No caso dos professores visi tantes,  mediar  ou auxi l iar  na mediação  

das exposições,  se r ia  uma exper iênc ia mui to  enriquecedora  

pensando  no processo  de ensino aprendizagem e  nas  re lações  que se  

es tabe lecem entre os centros de ciências e  as esco las.  Pensar  a  

mediação nos espaços  de educação não -formal de um modo 

singular ,  tendo o monito r  como único indivíduo capac itado para tal ,  

é  reduzir  as  potencial idades  de aprendizado ,  de  interações  entre  os  

ind ivíduos,  de enr iquecimento cultural ,  de trocas  e  

compart i lhamento de conhecimentos” (Silva ,  2009,  pag.  86) .  

 

Diante destas pesquisas realizadas nestes centros de ciências,  observa -

se um distanciamento entre os professores, alunos e monitores que visem o 

aprendizado dos conhecimentos científicos .  

É importante observar que para os professores é um desafio ultrapassar  

os muros da escola e se lançar em um terreno que possuem pouco 

conhecimento.  Na maioria das vezes,  o professor em uma visita escolar a um 

espaço museológico se encontra isolado,  se limitando à condição de 

acompanhante, ou simples visitante como o aluno porque ele não vivenciou 

este momento. O museu para ele é considerado um espaço diferenciado, um 

outro local, pois na sua formação inicial ele não conviveu com esta realidade , 

que é diferente da sala de aula. Assim , este caráter lacunar na sua formação 

inicial e também na formação continuada, com a ausência de disciplinas 
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cursadas que estudam os museus e relacionam estas duas instituições,  leva a 

um distanciamento das mesmas (DUTRA, 2012).  

Observa-se que a parceria entre ambas é a maior riqueza ,  devido a 

tamanha complexidade de cada espaço, já é bom quando o professor leva os 

alunos para o espaço e com a responsabilidade assumida , sendo ele um elo 

fundamental nesta relação, é ótimo, pois irá minimizar esta distância ,  

trazendo novas possibilidades para o aprendizado  dos alunos.  

Nesta pesquisa presenciou-se uma interação direta entre os monitores e 

o professor da disciplina de ciências do 9º ano do Ensino Fundamental  da 

escola municipal Professora Dalísia Eliz abeth Martins Doles, onde buscou-se 

uma parceria de ambos para facilitar a  aprendizagem dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais  pelos alunos do 9º ano do ensino 

fundamental .  

Para que as visi tas aos espaços museológicos  aumentem as  

possibilidades de aprendizagem, é interessante que ela seja  planejada pelos 

professores, pois sem este preparo a visita poderá se transformar apenas em  

um “passeio não intencional” ,  onde estas possibilidades poderão ser 

reduzidas. Durante a visita,  se o professor for o mediador do conhecimento, o  

“protagonista” ,  ele terá condições de estabelecer as relações  entre a escola e 

os espaços museológicos,  por meio de uma conexão com os conteúdos que 

poderão ser trabalhados nestes locais , de acordo com o seu planejamento  

prévio, levando em consideração a realidade  escolar.   

Portanto, as  atividades realizadas nos espaços museológicos podem 

complementar os conteúdos escolares de forma efetiva, ao serem 

desenvolvidas ações educativas entre o professor  e a equipe responsável por 

estes locais. Estas atividades devem explorar as possibilidades de aprendizado 

que o espaço oferece. Assim, deve existir  um diálogo estabelecendo relações, 

compartilhando quando possível a seleçã o de temas, objetivos , propostas e 

roteiros educativos (PEREIRA, et al  2007).   

Pereira et al (2007), Gil e Lourenço (1999) sugerem  algumas ações 

planejadas na relação espaço museológico -escola antes da visita, durante a 

visita e depois da visita . Deixam claro que as sugestões são como “pontos de 

inspiração”  e não como “modelos ou roteiros”  a serem seguidos, pois também 

existem outras possibilidades para o professor levar os  alunos a um ambiente 
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não escolar, sem este planejamento , devido a sua experiência e conhecimento 

do local,  sem haver portanto,  uma necessidade prévia de preparo das aulas.   

Na perspectiva do presente trabalho, tendo em vista a sua abordagem 

sobre os conteúdos conceituais,  procedimentai s e atitudinais,  para a análise de 

dados,  foi importante planejar ações  de acordo com o antes, durante e depois 

da visita, como sugerem  Pereira et al  (2007);  Gil e Lourenço (1999):   

 Antes da visita  é importante ser realizadas  atividades de preparação 

prévia, tendo por objetivo a motivação dos alunos no espaço, para 

compreender e interpretar o tema que será abordado. É  interessante que o 

professor conheça seus aspectos históricos,  características,  sua função 

social ,  exposições, atividades,  pesquisa e difusão . Este procedimento pode 

ser realizado visitando os espaços  pessoalmente ou em outras fontes 

como: a internet , em sites on line. “Esta preparação prévia muitas vezes 

passa pela visita ao local , por parte dos professores, para um possível  

conhecimento do espaço a visitar e uma seleção dos módulos que 

interessam particularmente à(s) sua(s) turma(s), de acordo com os 

objetivos que se pretende atingir” (RIBEIRO, 2005, pag.110).  

Na pesquisa realizada por Ribeiro (2005) foram feitas algumas 

entrevistas com os responsáveis pelo serviço educativo dos centros de 

ciências portugueses: Visionarium, Pavilh ão do Conhecimento e Vila do 

Conde, onde os mesmos relatam com lamentações que os docentes não os 

procuram, com a frequência desejável, pois os cursos de preparação pr évia e 

entrada são gratuitos  nestes espaços. Observam assim, que durante as visi tas 

não existe esta preparação, mesmo o espaço oferecendo estas oportunidades, 

pois o próprio professor geralmente encaminha o aluno para que o monitor 

seja o esclarecedor de suas dúvidas.  Isso ocorre na maioria das vezes, devido 

à pouca disponibilidade de horário do professor, pois geralmente sua carga 

horária é extensa,  não ocorrendo esta disponibilidade de tempo para a 

preparação prévia da visita.  

Portanto, ao  perceber suas potencialidades educativas,  as equipes  

escolares e do espaço museológico  precisam trocar experiências e propostas , 

sentindo as possibilidades de diálogo e de aprendi zagem que possam ocorrer ,  

formando um acordo bilateral onde serão elaborados os objetivos a serem 

alcançados.  
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Segundo Silva e Carneiro (2006, pag. 10) é muito importante que o 

professor faça uma visita prévia ao espaço para conhecer melhor o mesmo e 

suas possibilidades, para que não ocorra algumas surpresas, evitando que o 

inusitado fique no mesmo nível dos alunos .  “Por mais incomum que possa se 

caracterizar esta visi ta, ela não deve ao menos para o responsável pela sala de 

aula, ser revestida por algo totalmente novo ou assustador”.  Diante desta 

citação observa-se a importância de se conhecer o e spaço antes que ocorra 

uma atividade pedagógica direcionada.  

 Durante a visita é interessante que tanto a equipe escolar quanto a do 

espaço museológico propiciem um clima agradável , que seja feito um 

momento de acolhida de forma harmoniosa , com a recepção e 

informações, em um ambiente descontraído e no qual predisponha à 

compreensão histórica e à livre e dialogada reflexão por parte dos alunos.  

Segundo Marandino et al (2008), é necessário que o professor selecio ne o 

conteúdo que deve ser abordado no espaço , tendo em vista o programa 

escolar estabelecido e as possibilidades do ambiente , sendo interessante 

que os alunos circulem livremente  no espaço, se apropriando dos 

conteúdos disponíveis .  

Os mediadores ao acompanharem os estudantes  devem manter posturas 

que favoreçam a oportunidade de uma mediação provocadora  (CAZELLI,  

1992), com a formulação de questionamentos e hipóteses. É importante 

utilizar o espaço museológico com todos os seus recursos de aprendizagem, 

sendo eles: objetos, fotos, vídeos, textos e painéis, oportunizando assim aos 

estudantes a emergência de suas  percepções como sujeitos.  

 Depois da visita é interessante que os docentes construam sínteses com os  

dados coletados dos  alunos, organizando as informações que foram 

ressaltadas, os aspectos posit ivos e negativos, comentários sobre os 

conteúdos abordados durante a visita  e sua linguagem. É importante que 

os professores retomem aos objetivos iniciais , avaliando os aspectos que 

podem ser corrigidos  e melhorados. A equipe do espaço  ao avaliar a 

visita, pode entender melhor o perfil dos visitantes,  dos docentes e os 

limites e possibilidades de uma ação compartilhada.  Portanto, nesta fase 

será consolidada a experiência da visita, observando as relações 
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curriculares necessárias ao discutir as tarefas real izadas ou não, 

esclarecendo alguns pontos.  

Aos educadores do espaço museológico  existe o desafio de manter as 

escolas atualizadas sobre o seu horário de funcion amento, agendamento e 

sobre a questão da formação de professores p ara ação educativa, 

compreendendo desta forma, que pode contar com a escola como parceir a e 

instituição na qual o espaço museológico  compartilha suas propostas, roteiros 

e aprendizagens.  

Como foi mencionado anteriormente,  esta é uma das possibilidades que 

o professor pode dispor para utilizar o espaço museológico, ao realizar o 

planejamento antes,  durante e depois .  Alguns professores não possuem esta 

disponibil idade de tempo e horário,  porém para a realização desta pesquisa , o 

professor de ciências efetivo das turmas de 9º ano do ensino fundamental ,  

estava muito empenhado com o desenvolvimento da mesma, tendo uma boa 

disponibil idade tempo, com o período vesperti no livre para dialogar e  

elaborar as atividades que seriam aplicadas no espaço, além da escola (gestão 

e coordenação)  também ter oferecido a liberação do mesmo durante o seu 

horário de trabalho, para o planejamento das atividades que foram propostas 

no Pátio da Ciência antes, durante e depois  da visita.  

Griffin (1998) menciona que as visitas a espaços museológicos podem 

oferecer possibilidades para uma aprendizagem de forma natural e autônoma 

pelo aluno, onde o mesmo é guiado pelo seu  interesse pessoal e curiosidade,  

obtendo ganhos e praticando processos de investigação científica,  porém 

ressalta a importância do planejamento para estas visi tas , pois caso contrário,  

“levar os alunos a um museu sem uma clara finalidade compartilhada, sem 

que o aluno tenha o domínio da  aprendizagem e uma meta a alcançar com a 

informação obtida,  as visitas escolares podem ser um desperd ício de tempo e 

dinheiro investido” (Griffin,  1998, pag. 661).  

A partir do que foi observado anteriormente, fica evidente  que a relação 

entre as duas instituições pode ser muito profícua se  os professores e os 

educadores de espaços museológicos  estabelecerem uma comunicação efetiva 

e articularem suas atividades  de forma sincronizada, com expectativas 

convergentes (ALMEIDA, 1997; MARTINS, 2006; CAZELLI, 1992). Desta 

forma, ocorre uma complementaridade aos espaços formais de aprendizagem, 
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promovendo uma aprendizagem social do conhecimento, pelo fato do mesmo 

não ser uma sala de aula e possuir suas particularidades .  

 

1.4 - OS MUSEUS DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO NACIONAL  

 

As instituições museológicas brasileiras  do século XIX estiveram 

relacionadas com a pesquisa científica , antecederam às universidades e 

institucionalizaram assim, algumas áreas do conhecimento , sendo relevante 

para o estudo das Ciências Naturais ,  contribuindo para o crescimento 

científico por meio  de pesquisas efetuadas . No histórico de suas ações 

educativas, envolvem desde ações locais , até estratégias mais abrangentes 

como as institucionais e polít icas, sendo considerado  campo bastante amplo. 

Atualmente, 60% dos Museus e Centros de Ciências do Brasil pertencem à  

universidades  (MACHADO, 2005; FALCÃO, 2009; ROSA, 2014;).  

A criação do Museu Real foi considerada o primeiro marco oficial do 

surgimento dos museus no Brasil , sendo  composto das antigas coleções da 

Casa dos Pássaros e de doações realizadas pelo príncipe D. João (gravuras,  

artefatos
10

 indígenas,  minérios, entre outros) expostos como Gabinetes de  

Curiosidades, sem rigor científico e organização nas suas coleções iniciais 

(MATTOS e MATTOS, 2010).  O Museu Real,  recebeu posteriormente o nome  

de Museu Imperial  e em 1818, a denominação de Museu Nacional, abrindo 

suas portas ao público, com coleções que eram expostas em grande 

quantidade .  O século XIX ficou assim conhecido como a “era dos museus 

brasileiros”, com a criação  do Museu Nacional (1808), Museu Paraense 

Emílio Goeld (1866) e Museu Paulista (1894) (MACHADO, 2005).  

Portanto, os museus nacionais  surgiram como grandes vitrines,  expondo 

em suas coleções as riquezas do país,  principalmente  com a vinda da família 

real ao Brasil  (JACOBUCCI, 2008), sendo embasados inicialmente  nos 

objetivos dos museus europeus, preocupados com as suas coleções e 

pesquisas, contemplando o prestigio social de alguns grupos.   

 

                                                 
10

 Arte fa to  é  um objeto  que  não existe  de  fa to ,  sendo projetado especia lmente para a  

exposição,  nos museus de c iênc ias,  subst i tui  o  concei to  c ientí f ico ou o d isposit ivo técnico,  

considerado di f íc i l  ou mesmo impossíve l  de ser  apresentado (NASCIMENTO E 

VENTURA, pág.  134) .  
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Nossos pr imeiros museus nasceram co mo obr igação copiada de  

museus europeus ,  sem o  menor equacionamento aos nossos anse ios.  

Durante todo o século  XIX, vão surgir  em  vár ias cap itais  de 

províncias os Museus enc ic lopédicos,  mui to  mais preocupados na 

acumulação de co leções e  nas pesquisas rea l izadas por  “homens 

sáb ios”,  do que na comunicação e no diálogo com a população  

(MORO, 1980,  pag.  4 -6,  apud MATTOS e  MATTOS,  pag.  38,  2010) .  

  

Em 1950, houve a criação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciên cia 

e Cultura (IBECC), vinculado à Universidade de São Paulo  (USP), que 

montava kits portáteis e aparatos de  baixo custo, estimulando a curiosidade 

nos jovens, motivação e interesse pela ciência , favorecendo desta forma, o 

estabelecimento de relações entre a educação formal e não formal . Este 

ofereceu também cursos,  reformulações no currículo e produziu equipamentos 

para as universidades (CAZELLI et al ,  2003).  Na década de 1960, houve 

grande ênfase na implementação dos museu s e centros de ciência no Brasil ,  

por meio da ampliação da divulgação científica e do ensino de c iências.  

Na década de 1970, os museus durante o regime militar foram  utilizados 

como locais de veiculação de discursos oficiais, porém nesta época também 

surgem discussões propostas pela UNESCO e ICOM com a perspectiva de 

conceber o museu como insti tuição de desenvolvimento social. Seguindo as 

iniciativas internacionais,  principalmente as norte-americanas,  são 

introduzidos os museus de ciências e tecnologia, que promoviam a interação 

direta entre o público e a exposição,  a partir de aparatos interativos,  passando 

do paradigma histórico  ao paradigma educativo ,  estimulando assim a 

participação dos visitantes, ocorrendo uma preocupação com a alfabetização  

e divulgação científica da sociedade (FALCÃO, 1999; MACHADO, 2005; 

ROSA, 2014).  

A década de 1980 foi  marcante para a história dos museus de ciências 

no país, em relação ao seu aspecto educativo (ROCHA e TERAN, 2010) .  

Assim, foi inaugurado a maioria dos museus com propósitos de  insti tuição de 

comunicação, ensino e divulgação  cultural, voltadas a um público amplo e  

diversificado (GOUVEA, et al  2001). Surge nesta década no Rio de Janeiro o 

Espaço Ciência Viva e o Museu de As tronomia e Ciências Afins  (MAST/RJ); 

a casa da Ciência (UFRJ/RJ), em São Paulo;  o Centro de Divulgação 

Cientifica e Cultural  (CDCC), a Estação Ciência (USP/SP)  e o Museu 

Dinâmico de Ciências de Campinas. Muitas destas in stituições eram voltadas 
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ao público escolar, sendo considerados como centros de educação não formal 

em ciências  (CAZELLI, et al ,  2003; MACHADO, 2005; MARANDINO et al ,  

2008).  

Os propósitos dos museus  nesta época estavam voltados ao 

desenvolvimento científico e tecnológico com o objetivo de am pliar a cultura 

cientifica da sociedade.  Observa-se assim, a aproximação do público escolar  

nestes espaços  que são abertos  à popularização da ciência,  por meio  de 

exposições,  cursos , oficinas, seminários  e outras atrações para a aproximação 

com o conhecimento científico (JACOBUCCI, 2008).   

A partir da década de 90, a educação não formal ganhou destaque, 

devido à mudanças que ocorreram na economia, p olít ica,  sociedade e trabalho. 

Alguns acontecimentos contribuíram para este destaque, entre eles a 

Conferência Mundial de Educação para todos,  realizada em 1990, na 

Tailândia, pois esta possibilitou a elaboração de dois documentos: Declaração 

Mundial  sobre Educação para todos e plano de ação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem. Assim, estes doc umentos ampliaram o 

campo da educação para outras dimensões além da esco la formal, ganhando 

relevância a  educação não formal (PRÍNCIPE e DIAMENTE, 2011).   

Devido à importância da divulgação científica em uma sociedade 

contemporânea, que apresenta consideráveis avanços científ icos e 

tecnológicos, ocorre nesta década uma demanda pela criação de novos museus 

de ciência, envolvendo financiamentos governamenta is. Assim, em 1998, foi  

criada a Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências  (ABCMC), 

apontando para a definição de uma nova organização  destas insti tuições .  

Portanto, o ensino de ciências  encontra nos espaços museológicos  de caráter 

mais dinâmico e educacional , um meio para a divulgação científica  

(CAZELLI, et al ,  2003).  

No século XXI estes espaços conciliam temas contemporâneos  que eram 

vistos separados, tais  como: a ciência,  a técnica, a história e arte . Portanto, é 

proposta a construção de um museu interativo capaz de discutir os 

conhecimentos junto ao público,  de acordo com seu interesse,  de forma que 

este não seja apenas um receptor desse  conhecimento, mas também um ser 

ativo e construtor dos mesmos , sendo crítico e autônomo, ampliando assim a 

cultura científica, sendo um espaço aberto de e ncontros e trocas de 
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informações (NASCIMENTO e VENTURA, 2001; NASCIMENTO, 2005). São 

considerados por Marandino (2005 ) como espaços educacionais , pois além da 

diversão, estes espaços propõem programas que favorecem a produção de 

novos saberes e a sua socialização.  

No Brasil ,  a expressão “educação não formal” surge na tentativa buscar  

além da escola soluções a novos anseios pretendidos pela estrutura formal de 

educação. A educação não formal possui como objetivo complementar a 

educação escolar , compondo uma estrutura educativa conjunta com a 

educação informal que se processa ao longo da vida,  sendo permanente e vista 

de maneira integradora. Atualmente existe uma ampla literatura nacional que 

aborda sobre a importância dos locais destinados ao ensino não formal ao 

complementar o ensino de ciências, tais como: museus e centros de ciências,  

planetários,  zoológicos, entre outros, sendo  relevantes as contribuições destes 

espaços para a ampliação do conhecimento  científico, por meio da motivação 

que podem despertar  nos públicos, em especial , o escolar (MARTINS, 2009).  

Várias pesquisas vêm sendo realizadas sobre o tema e diversos estudos 

analisam os benefícios da complementação dos conteúdos abordados  em sala 

de aula com o que pode ser oferecido pelos espaços não formais de 

aprendizagem, dentre os autores podemos citar  Vazquez e Sarramona (1998),  

Marandino (2000), Valente (2001), Queiroz  et al  (2002), Cazelli et al (2003),  

Ribeiro (2005), Gohn (2006),  Guimarães  e Vasconcelos (2006), Martins 

(2006), Gruzman e Siqueira (2007), Rocha e Teran (2010),  Teran e Shimada 

(2014). Estas pesquisas indicam uma convergência para um espaço  rico em 

possibilidades que podem favorecer o ensino de ciências , incentivando os 

professores a utilizá-los de forma interativa e  dinâmica para enriquecer os 

conteúdos propostos ,  estimulando os alunos  a aproximar-se da ciência e seus 

conceitos científicos (MARTINS, 2009).   

Segundo Marandino et al  (2011), as iniciativas voltadas para a 

educação não formal no Brasil,  têm criado associações, elaboração de 

políticas públicas,  financiamento de programas de popularização da ciência , 

reflexões e divulgação em eventos científicos, reconhecendo desta forma  que 

a educação também ocorre fora do ambiente escolar.  Portanto, ao considerar  a 

aprendizagem um processo permanente,  é necessário relações mais profundas 

e produtivas entre os professores e alunos, que possibil ite visualizar que este 
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processo ultrapassa  os l imites da sala de aula, ampliando assim as 

possibilidades para a construção de uma sociedade cientificamente melhor. 

Com uma educação mais integrada, os professores podem proporcionar  aos 

estudantes um aprendizado mais atrativo e dinâmico  (ROSA, 2014).  

 

1.5- OS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS E SUA CONTRIBUIÇÃO NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS  

     

A disciplina escolar Ciências Físicas e Naturais surgiu oficialmente no 

ensino secundário brasileiro nos anos 1930 , durante a Reforma Francisco  

Campo (MARANDINO et al ,  2011),  estabelecendo desta forma no currículo o 

aprendizado dos conceitos científicos . Cachapuz (2011) defende que este 

aprendizado deve contribuir  para formar cidadãos conscientes dos problemas 

globais, tornando-os sujeitos ativos participando na tomada de decisões 

adequadas em torno de problemas sócio científicos e tecnológicos cada vez 

mais complexos. Esta participação  é considerada positiva, pois apli ca-se o 

princípio da precaução, evitando assim a aplicação antecipada  e imediata das 

inovações científicas desconhecendo as consequências a médio e longo prazo, 

prevenindo riscos posteriores para a população e  ao meio ambiente.  

Observa-se que a falta de interesse pelos alunos no aprendizado destes 

conhecimentos científicos é grande, pesquisas se referem a este tema 

indicando que muitas vezes ocorre abstração e dogmatismo ao apresentar o 

ensino fragmentado nas disciplinas que envolvem estes conceitos, pois não 

trazem o aluno para a realidade do seu cotidiano.  

Desta forma, a ciência não pode ser considerada uma atividade que 

possui como resultados uma verdade absoluta , pronta e acabada e sim se 

apresentar como parte de uma educação geral para todos os futuros cidadãos e 

não apenas para os futuros cientistas,  onde se enfatiza os princípios, teorias e 

conceitos em Química, Física e Biologia,  pois assim apenas estará 

contribuindo para diminuir  o interesse e a dedicação dos jovens  pela ciência.  

A educação científica tem por objetivo auxiliar a população a tomar 

consciência das relações entre ciência e sociedade, permitindo que esta 

participe na tomada de decisões, considerando a ciência como parte da 

cultura. Os conceitos científicos devem superar o reducionismo conceitual,  
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apresentando o ensino de ciências como uma atividade próxima da 

investigação cientifica, integrando aspectos conceituais, procedimentais  e 

atitudinais  (CACHAPUZ, 2011).  

Os museus e centros de ciências possuem um acervo de coleções que 

são muito utilizadas  para pesquisa e na produção de novos conhecimentos , 

proporcionam o acesso à tecnologia , estimulando a curiosidade dos 

estudantes, sendo instituições que podem favorecer ao aprendizado de 

ciências (TÉRAN e SHIMADA, 2014).  Porém, é importante observar  o local  

que será visi tado e  como o conteúdo a ser trabalhado nele  será vinculado, de 

forma a não fazer a escolarização do mesmo, assim estes ambientes poderão 

ser util izados na complementação do t rabalho escolar , de forma que não supra 

apenas as deficiências da escola, mas que  amplie as possibilidades 

educacionais  de ambas as insti tuições, considerando a importância dos 

aspectos afetivos, emocionais e sensoriais  dos estudantes (LOPES, 1991; 

VALENTE et al ,  2008; FALCÃO, 2009 ).   

Rocha e Teran (2010)  deixam claro que é grande o leque de 

possibilidades que os espaços museológicos  podem oferecer às escolas para o 

aprendizado no ensino de ciências, sendo um grande recurso que deve ser 

oferecido às mesmas, independente das dificuldades que enfrentam para a sua 

realização. Assim, os espaços museológicos com suas possibilidades de 

comunicação, pesquisa e de estimulação de debates, possuem grande potencial  

científico e cultural , que pode ser utilizado pela comunidade escolar para 

facili tar o aprendizado de conceitos científicos .  

Conforme Perez et al  (1998), os centros de ciência possuem objetivos e 

atividades que tem como finalidade a aproximação entre ciência e o visi tante 

por meio da interatividade e motivação,  permitindo assim melhor 

compreensão dos fenômenos que ocorrem na natur eza.  

As décadas de 80 e 90 foram ricas em investigações  e estudos sobre a 

aprendizagem nos museus e centros de ciências, sendo vários os aspectos 

analisados,  surgindo  alguns questionamentos que receberam maior atenção 

por parte dos pesquisadores ,  entre eles (PEREZ et al  1998):  
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   Se aprende nos museus? O que se aprende?  

 

Esta é uma pergunta muito frequente entre alguns autores 

(WELLINGTON, 1990; PEREZ et al ,  1998; COSTA, 2005). Os museus de 

forma geral  sempre foram considerados como locais de aprendizagem,  sendo 

uma instituição permanente , onde os visitantes enriquecem os seus 

conhecimentos, vivências e experiências . Diversas experiências são 

disponibil izadas e realizadas nestes espaços, sendo estas consideradas 

interativas e apenas a parte visível do “iceberg
”
 

11
da comunicação cientifica, 

pois estes centros oferecem outras atividades como: demonstrações, teatros,  

cursos, oficinas,  sessões de planetário, meios áudio –  visuais e informações 

complementares, proporcionando entretenimento e facilitando o processo  

educativo (PEREZ et al ,  1998).  

Segundo Wellington (1990), os professores asseguram que os centros de 

ciências contribuem para a educação cientifica, sendo  positivos para o 

aprendizado de ciências , envolvendo conteúdos: conceituais, procedimentais e 

atitudinais, apresentando uma maior contribuição nos domínios procedimental  

e atitudinal. Este autor produziu um vídeo  no verão de 1989, no Reino Unido 

com o ti tulo: Hands on Science: It’s fun but do they learn? ,  no qual 

examinava diferentes perspectivas dos cen tros de ciências interativos a partir  

de entrevistas a diversas pessoas  visitantes, onde concluiu que estes centros , 

forneciam contribuições para a educação cient ífica. Também foram 

observados por ele alguns centros de ciências do Reino Unido, mais 

detalhadamente, por meio de entrevistas as  pessoas que os visi tavam ou 

trabalhavam nos mesmos, avaliando  o grau de compromisso para a 

aprendizagem dos conteúdos conceituais que se alcançava nas exposições,  

notando que este aprendizado estava relacionado com a da idade e os 

conhecimentos prévios  adquiridos pelas pessoas .   

Os conteúdos conceituais se relacionam segundo o autor com a área 

cognitiva, que envolve o conhecimento e a compreensão de fatos, princípios e 

teorias. Destaca que esta área pode ser vista a gros so modo como 

conhecimento ‘de que’, conhecimento  de ‘como’ e conhecimento  do ‘por que’, 

                                                 
11

  Iceberg:  são blocos  de ge lo que  flutuam pelos oceanos,  des locando -se ao serem 

impel idos pe la força das  correntes mar í t imas,  possuindo d imensões por  vezes gigantescas.  
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assim enfatiza que os centros de ciências interativos, contribuem quase 

exclusivamente de forma direta para o conhecimento “de que” ,  em sua forma 

prática no cotidiano das pessoas e raramente contribuem  para o conhecimento 

de “como” e “porque” o fenômeno ocorre, ao menos que o centro interativo 

possua um excelente monitor .   

O autor destaca a importância do efeito indireto dos centros de ciências  

para a aprendizagem por favorecer a memória a longo prazo , após dias, meses 

ou anos. Os conteúdos procedimentais também são mencionados  por 

contribuir positivamente para o desenvolvimento de habilidades 

manipulativas, coordenação motora , visão e outros sentidos, presentes nos 

centros interativos . Segundo este autor,  a área ati tudinal e afetiva  talvez seja 

a que possui maior influência, trazendo uma maior contribuição , pois envolve 

o desenvolvimento da criatividade, motivação, in teresse e o desejo de 

aprender, onde as atividades ofer ecidas pelos centros de ciências geralmente 

envolvem entusiasmo, adrenalina e interesse, contribuindo para o 

aprofundamento da compreensão sobre ciências.  Portanto, os centros de 

ciências interativos ao lado de jornais, revistas, televisão , rádio e museus  

desempenham importante papel na  ampliação da educação cientifica.  

 

  Como é o processo de aprendizagem?  

 

Perez et al  (1998) enfatiza que os conhecimentos prévios são 

fundamentais para que ocorra o processo de aprendizagem, pois os estudantes 

ao observarem os fenômenos naturais, já possuem uma estrutura conceitual já 

formada ou em formação.  

Exibições interativas nos centros de ciências  são importantes para 

identificá-los e a partir da exploração dos objeto s, tentar explicá-los e 

ampliar os conhecimentos sobre o mesmo. A interatividade possui grande 

importância na aprendizagem, segundo  Willians (1991) apud  Perez et al  

(1998) a partir de vários trabalhos de investigação com  entrevistas realizadas 

a visi tantes em um museu de Londres chegou as seguintes conclusões : A 

interatividade intensifica a memória; possibilita futuras relações  e conexões 

entre conceitos, com a incorporação de novos conhecimentos ; possibilita a 

integração das ideias  e sua reordenação dentro do seu próprio esquema 
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cognitivo e ajuda a desenvolver atitudes positivas em relação à  ciência.   

Segundo Perez et al (1998), a investigação de Willians (1991)  observa que os 

módulos interativos não garantem a aprendizagem, mas oferece m 

oportunidades para que a mesma ocorra.  

 

  Alguns fatores podem influenciar a aprendizagem? 

 

Estudos mostram diferentes fatores que podem influenciar na 

aprendizagem realizada nos centros de ciências. Assim, entre estes fatores 

tem-se destacado: a importância da preparação da visita, o t ipo de material  

didático que se oferece para  a compreensão dos fenômenos, o papel dos 

monitores e a relação dos conteúdos do museu com o currículo escolar.  

A preparação da visita  influencia muito na aprendizagem, assim, os 

professores devem conhecer o espaço previamente , procurando conversar com 

os responsáveis pelo  serviço pedagógico da exposição , pois eles possuem um 

conhecimento melhor dos conteúdos que poderão ser abordados, auxiliando 

com estratégias que podem favorecer  o alcance dos objet ivos propostos.  Nesta 

troca o professor pode ampliar e diversificar os propósitos da visita, levando 

em consideração o aprendizado de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais  (KOPTCKE, 2003; COSTA, 2005; PEREIRA, et al ,  2007).  

Em uma pesquisa realizada por Ribeiro (2005) com três centros de 

ciências interativos portugueses, ao questionar os professores se a preparação 

da visita aos centros facilita a aprendizagem de alguns fenômenos, eles foram 

unânimes em responder ao questionário que reconhecem a preparação de uma 

visita prévia como um fator que fac ilita a aprendizagem. Porém, como foi  

observado pelos responsáveis pelos serviços educativos e monitores destes 

centros,  esta prática não ocorre, pois os professores não buscam conhecer o 

local previamente antes de se fazer a visita e  nem planejam suas atividades.  

Mesmo estes centros de ciências disponibilizando  estas oportunidades, com a 

oferta de entrada gratuita para a preparação da visita juntam ente aos 

monitores,  os professores não buscam por estes serviços.  

 Alguns museus oferecem material  didático para facilitar o trabalho dos  

professores,  tais como o Exploratorium ,  de São Francisco e o Cité de Sciences  

de Paris,  este edita cadernos que sugerem experimentos e outras atividades 
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para serem realizadas antes, durante e depois da visita. Perez et al (1998) 

menciona estes dois centros de ciências  internacionais  que oferecem materiais 

didático para o seu público, mas atualmente existe uma grande quantidade  

destes espaços que oferecem algum tipo de  material didático, inclusive 

nacionalmente.  

Entre estes espaços museológicos podemos citar alguns  que encontram-

se descritos no livro “Centro e Museus de Ciência no Brasil  2015” ,  estando 

presente as informações inclusive do espaço museológico “Pátio da Ciência”, 

no qual foi realizado a presente pesquisa (ABCMC, 2015).  

Alguns autores (PEREZ et al ,  1998; MARTINS, 2006, MARANDINO et 

al,  2008) concluem em seus estudos  que os monitores podem ser um poderoso 

instrumento para chamar a atenção do visitante nos módulos da exposição e 

iniciar o primeiro passo no processo de aprendizagem, fazendo a aproximação 

entre os mesmos e o visitante, aumentando  assim o interesse e aproveitamento 

da visita.  

Segundo Jacobucci (2010) a monitoria é um aspecto importante que 

deve ser observado nos centros de divulgação cientifica e representa u ma 

estratégia complementar de mediação com o público, porém, a autora 

menciona que existem poucos estudos que abordam a relação  entre monitores-

professores-público visitante.   

Na maioria das vezes é observada que apenas uma minoria dos 

professores se envolve nas atividades propostas (CAZELLI, 1992; ALMEIDA, 

1995; RIBEIRO, 2005; MARTINS, 2006; SILVA, 2009), ajudando o monitor 

em aspectos da exposição ou auxiliando os estudantes na compreensão do que 

é dito pelo monitor .  Assim, poucas investigações têm analis ado o papel do 

professor no planejamento  e acompanhamento da visi ta que é feita ao  espaço 

museológico, demonstrando que os professores na maioria das vezes não 

estabelecem relações entre a experiência da visita ao espaço  e o currículo 

escolar (CAZELLI et al ,  1997; MARTINS, 2006; SOARES e SILVA, 2008).    

Em visitas escolares, Costa (2005)  e Yunes (2011) discorrem que os 

monitores devem interagir  mais com os professores. Assim, em uma visita 

planejada com objetivos a serem alcançados,  os monitores devem auxil iar o 

professor a preparar e executar a visita , pois eles constituem um grande 

auxílio a todo o grupo escolar , devendo estar  envolvido nas atividades 
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propostas, mas o “protagonista”  é o professor, pois este conhece me lhor a sua 

turma, seus anseios,  sabe o que as exposições podem oferecer  para os seus 

alunos, podendo explorá-la de forma mais significativa em relação  aos 

objetivos propostos.   

Segundo Perez et al  (1998), os museus de ciências proporcionam a  

aprendizagem tanto na área cognitiva , como psicomotora e afetiva, estando 

estas três dimensões  presente em currículos escolares  de vários países .  A 

apresentação do conteúdo por meio  de módulos interativos na maioria das 

vezes é atraente para os estudantes,  est imulando uma maior aprendizagem, 

constituindo os centros de ciências , um apoio para os professores.  Desta 

forma, é interessante que se leve em consideração  o currículo escolar, mesmo 

tendo dificuldade em alguns  conceitos para serem apresentados de forma 

atrativa, dinâmica e interativa.  

Ainda conforme Jacobucci (2010) os professores que visitam os espaços 

não formais de ensino, adquirem maior bagagem científica cultural e com isso 

podem estimular seus alunos, seja por meio  das aulas ou de suas histórias:  

 

São inúmeras as possib i l idades de perpe tuar  as  viv ências que teve  

em um espaço não -formal de Educação.  O professor  que passa por  

uma vivência única em um local  de divulgação cient í f ico -cultural  

t raz  para  a  escola não apenas  recordações.  Traz na bagagem 

aspectos importantes para sua própria  formação  e para  a  formação  

de seus  alunos (Jacobucci ,  2010,  pag.439) .                                                                                                   

 

É perceptível  que com uma mediação bem planejada realizada pelo 

professor da turma, pelo monitor dos espaços museológicos,  ou por ambos,  

podem ser estabelecidas  algumas relações entre os conteúdos abordados 

nestes espaços e o cotidiano dos alunos,  motivando-os. Portanto, ocorrem 

possibilidades de que as visitas realizadas nestes ambientes podem favorecer  

e potencializar a aprendizagem, abordando vários conteúdos interligados,  

contextualizados e não fragmentados, para alcançar  os objetivos propostos, 

constituindo-se assim em uma atividade que pode propiciar a formação do 

aluno, monitor e do próprio professor das turmas.  
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1.6–  CONTEÚDOS CONCEITUAIS, PROCEDIMENTAIS E 

ATITUDINAIS 

 

Segundo Barrio (2014) o conteúdo é o conjunto de conhecimentos,  

habilidades, atitudes, comportamentos e estudos relacionados aos objetivos 

educacionais, organizados e estruturados curri cular e pedagogicamente, 

visando a sua utilização e aplicação. Desta forma, existem os conteúdos 

específicos  que correspondem a conceitos, leis, teorias,  procedimentos,  

métodos e técnicas específicas das diferentes áreas do conhecimento, ou seja, 

o conhecimento socialmente e historicamente produzido. Existem também os 

conteúdos não específicos ,  que envolvem habilidades, atitudes e valores,  

hábitos de estudo que levam à busca e processamento de informações, que 

possam dar sentido ao conhecimento científico.   

A escola é considerada um espaço cultural e de socialização que possui 

o ambiente da sala de aula como um espaço privilegiado para trabalhar todos 

os conteúdos (específicos e não específicos) de forma integrada. A seleção 

destes conteúdos pela equipe escolar deve levar em conta sua importância 

social e sua contribuição para o desenvol vimento intelectual do aluno , 

possuindo uma perspectiva mais ampla,  envolvendo além  dos conteúdos de 

natureza conceitual,  os de natureza procedimental e atitudinal.  

Assim, o professor deve observar que o ensino de ciências naturais não 

se resume em definições científicas conceituais, propostas pelos livros  

didáticos (ROCHA e TERAN, 2010), na maioria das vezes longe da 

compreensão e cotidiano dos alunos. Portanto, da mesma forma  que os 

conceitos são conteúdos para o planejamento, os procedimentos e atitudes 

também devem estar presente durante o mesmo.  Segundo Coll e Valls (2000, 

pag. 15) “considerar os procedimentos e as atitudes, os valores e as norm as 

como conteúdos  no mesmo nível que fatos e conceitos, requer chamar a 

atenção sobre o fato de que podem e devem ser objeto de ensino e 

aprendizagem na escola”.   

Na sociedade contemporânea, a escola  aborda uma ciência que seja 

contextualizada, que garanta uma vaga no ensino superior de qualidade, 

porém que também se preocupe com a formação de um cidadão consciente,  
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crí tico e autônomo, promovendo assim, a partir da formação humana, uma 

sociedade mais justa e igualitária  (SOARES, 2003).  

Portanto, os conteúdos podem ser agrupados em três  categorias:   

 

 Conteúdos Conceituais :  Os conteúdos de natureza conceitual envolvem a 

abordagem de conceitos, leis, fatos e princípios, referem -se à construção 

ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, ideias e 

imagens que permitem representar a realidade.  “Trata-se de alguns 

conhecimentos com os quais dizemos ou declaramos coisas (das coisas, 

das pessoas, da natureza, dos números, dos grupos sociais, dos objetos, 

dos símbolos,  do passado, etc.” (COLL E VALLS, 2000, pag. 91).  

São construídos historicamente pela humanidade, sendo abstratos, pois 

exigem compreensão, reflexão e análise para que permita desenvolver as 

capacidades básicas e necessárias do estudante, com as quais apreende e 

ressignifica o real,  dando sentido ao que ocorre no seu cotidiano. Estes 

conteúdos possibilitam interpretações para desencadear novos conceitos 

relacionados entre si , sendo que a construção destes é um processo dinâmico, 

pois não existe uma verdade absoluta e os significados são modificados 

quando se estabelece  relações com outros conceitos, levando em consideração 

o contexto histórico, econômico, cultural  e político, ampliando desta forma o 

processo de aprendizagem (BARRIO, 2014).  

Inicialmente o professor ensina este conteúdo teoricamente,  

relacionando-o com a realidade do estudante para torna -lo mais significativo, 

fazendo com que ele traga os seus conhecimentos prévios. Assim ele 

desenvolve a sua capacidade cognitiva, pois apenas com as aulas conteudistas,  

expositivas e memorísticas que privilegiam a audição e m detrimento da fala,  

esta necessidade não é atendida e alcançada, pois informações sem relações 

com o cotidiano dos estudantes não traz significados aos mesmos.  

Compreender os conceitos, requer uma aproximação das tarefas de 

aprendizagem com uma determinada atitude, sendo que esta traduz -se em 

envolver-se em certo tipo de procedimento de aprendizagem, tais como: 

comparar, relacionar conceitos, representar os conceitos por meio de um 

esquema ou mapa conceitual, den tre outros (COLL E VALLS, 2000).  Para 

Coll e Valls (2000, pag. 15), “a construção do conhecimento na escola exige, 



 60 

 

com frequência –  ou, na verdade, quase sempre –  uma ajuda pedagógica do 

professor,  e isso tanto quando se trata da aprendizagem de fatos e conceitos , 

como da aprendizagem de valores, a ti tudes e normas”. Com esta citação é  

possível perceber a necessidade  da integração destas três áreas de conteúdos, 

sendo importante que durante  o planejamento,  o professor desenvolva 

atividades que se permitam trabalhar  de forma inter-relacionada.  

 

 Conteúdos Procedimentais:  estes conteúdos estão relacionados aos 

métodos, às técnicas e às estratégias. Coll e Valls (2000) enfatizam que 

mesmo não estando expresso em épocas anteriores por escrito em 

programas escolares,  não significa que não ocorria a sua apre ndizagem, 

pois estes são um conjunto de ações que ao serem realizadas de forma 

ordenada e sistemática, permitem alcançar uma determinada meta. Assim, 

fazem referência às ações para solucionar problemas, alcançar objetos, 

satisfazer propósitos e para obter novas aprendizagens.  

Estes autores apresentam um conjunto de verbos que são denominados 

por eles de “verbos procedimentais”. Entre eles estão: Construir, manejar,  

aplicar, usar, coletar, observar, experimentar, elaborar, simular, demonstrar,  

avaliar, planejar, representar,  identificar, analisar, entre outros.  

Os conteúdos procedimentais possibilitam aos estudantes a construção 

de instrumentos para analisar os resultados obtidos, colocando em ação 

processos para atingir os objetivos pretendidos. Complement am a informação 

teórica, ou seja, o conteúdo  conceitual. A partir  da aprendizagem de 

procedimentos, procura-se garantir uma inserção da estrutura cognitiva dos 

alunos,  com significados mais amplos que em conjunto com outros conteúdos 

(atitudinais e conceituais) resulta em uma melhora na capacidade de aprender 

(COLL E VALLS, 2010).  

Portanto, o aprendizado de conteúdos procedimentais está diretamente 

relacionado aos conteúdos conceituais, pois expressam um “saber fazer”,  

“saber agir de maneira eficaz”,  que envolve tomar decisões e realizar ações de 

forma ordenada para atingir um det erminado objetivo.  Com a aprendizagem 

dos procedimentos procura-se garantir uma rede de significado mais ampla na 

estrutura cognoscitiva dos alunos,  assim sua aprendizagem significará ao 
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mesmo tempo, a revisão, a modificação e o seu enriquecimento  (COLL E 

VALLS, 2000).  

 

 Conteúdos Atitudinais: O aprendizado de conteúdos atitudinais, incluem 

normas, valores e atitudes que permeiam todo o conhecimento escolar, 

visando a intervenção do sujeito em sua realidade. É a relação do ser com 

o mundo, este conteúdo é desenvolvido na prática e no uso contínuo, vai 

além das exigências comportamentais, estando ligados na relação 

sociedade-indivíduo-sociedade, seguindo as normas que são estabelecidas 

historicamente, culturalmente e socialmente.  Segundo Coll  e Valls (2000, 

pag. 121), na linguagem coloquial o termo atitude é util izado “para 

indicar que uma pessoa pode ter pensamentos e sentimentos  diante de 

coisas ou pessoas das quais gosta ou não, que a  atraem ou não, 

produzindo- lhe confiança ou desconfiança, etc”.   

As atitudes podem ser consideradas conteúdos concretos de ensino, pois 

favorecem os processos cognitivos e afetivos,  conduzindo a uma 

aprendizagem significativa socialmente, onde favoreça o c onvívio dos 

indivíduos em grupos, a cooperação, a so lidariedade, respeito e a ética 

(BARRIO, 2014).  

É imprescindível que a equipe escolar adote uma posição crí tica em 

relação aos valores que a escola transmite, por meio de atitudes cotidianas,  

requerendo posicionamento claro e consciente sobre o que ela ensina,  

podendo ocorrer a part ir  das intenções do projeto educativo, de forma que se 

possa adequar e selecionar os conteúdos básicos e necessários. As atitudes 

são complexas, pois envolvem como componentes da sua formação, tanto a 

cognição (conhecimentos e crenças), quanto os afetos (sentimentos) e as 

condutas (ações). Procedimentos e atitudes estão presentes no cotidiano 

escolar, porém algumas vezes não estão explicitados e nem são tratados de 

maneira consciente.  Desta forma, não podem ser desconsiderados como 

conteúdos a serem trabalhados (COLL E VALLS, 2000).  

 Para que os conteúdos da aprendizagem não sejam apenas aqueles de 

natureza conceitual,  mas também os que envolvem a aprendizagem de 

procedimentos e atitudes, os diferentes conteúdos escolares não podem estar 

separados e sim integrados no processo de ensino e aprendizagem.  
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 Conforme Dellors (1996),  o sistema educacional formal privilegia o 

acesso à conhecimentos historicamente acumulado pela sociedade e m 

detrimento de outras formas de aprendizagem, enquanto a educação carece de 

ser vista como um todo. Para este autor devido à grande quantidade de 

informações é necessário explorar as situações para se atualizar e aprofundar 

nas mesmas, devendo a educação se organizar em torno de quatro 

aprendizagens que serão consideradas os pilares do conhecimento ao longo da 

vida.  

Portanto os conteúdos podem ser ligados a estes pilares, quando 

envolvem Aprender a conhecer, para adquirir compreensão, estando  

articulado com o saber, enquanto conteúdo conceitual, que precisa se 

transformar em aprender a fazer (saber fazer, agir no meio) pelos 

procedimentos e isto de tal forma que possibilite aprender a viver juntos e 

aprender a ser, socializando suas atividades para se relacionar com o mundo, 

enquanto conteúdo atitudinal.  

 Para Coll e Valls (2010, pag.93) “aprender de maneira significativa,  

profunda e completa nos centros escolares significa poder desfrutar, ao 

mesmo tempo, da perspectiva declarativa dos conhecimentos,  da pe rspectiva 

procedimental e da atitudinal”. Portanto, dialogar estes conteúdos da 

educação formal com o espaço museológico da UFG, permite colocar o 

estudante diante de uma realidade não fragmentada, que objetive despertar 

para a compreensão do mundo natural  em que vive em sociedade, favorecendo 

o seu crescimento educativo.  

 

1.7 –  DOS PCN’S PARA A BASE NACIONAL COMUM  CURRICULAR  

 

A proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC), atualmente 

em discussão/elaboração,  apresenta os conteúdos como conhecimentos  

fundamentais que os estudantes devem ter acesso para que seus direitos à 

aprendizagem e ao desenvolvimento sejam assegurados, constituindo a base 

comum do currículo das escolas brasileiras. Juntament e com estes 

conhecimentos, deve ser acrescentada  a parte diversificada, sendo construída 

em diálogo e de acordo com a realidade de cada escola.  
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Neste item, considerando que este trabalho foi desenvolvido a partir  

dos conteúdos constantes nos PCN’s, e está em curso sua mudança para as 

BNCC, apresentamos uma possível translação entre estes dois conjuntos de 

referência para o ensino na Educação Básica. Ou seja, é possível mudar o 

foco da pesquisa,  mesmo que haja a mudança dos PCN’s para as BNCC.  

O documento preliminar da  BNCC está organizado em quatro áreas de 

conhecimento: Linguagens, Matemática,  Ciências Humanas e Ciências da 

Natureza. A área de Ciências da Natureza visa superar a fragmentação, 

contextualizando  desta forma os conhecimentos, pois “os componentes 

curriculares devem possibilitar a construção de uma base de conhecimentos 

contextualizada, envolvendo a discussão de temas como energia,  saúde, 

ambiente, tecnologia, educação para o consumo, sustentabilidade, entre 

outros” (pag. 160). De acordo com esta citação, exige-se uma integração entre 

os conhecimentos abordados nas diversas áreas.  

Neste documento também é proposto a organização dos conhecimentos 

em quatro eixos estruturadores : Conhecimento Conceitual ; Contextualização 

histórica, social  e cultural;  Processos e práticas de investigação e Linguagens.  

Observa-se a cada dia que passa, a importância do desenvolvimento 

científico e tecnológico na sociedade contemporânea “ o ensino de Ciências da 

Natureza tem compromisso com uma formação que prepare o estudante para 

interagir na sociedade e que atue em ambiente s diversos, considerando uma 

dimensão planetária,  promovendo uma compreensão sobre o conhecimento 

científico”  (BNCC, pág. 159). No ensino fundamental, os questionamentos 

dos estudantes sobre o ensino de c iências podem ser  mais complexos e 

abrangentes,  devido a vivência nos processos de investigação e de 

apropriação das linguagens, assim, à medida que se aproxima a sua conclusão, 

os estudantes terão condições de estabelecer relações entre Ciên cia,  

Tecnologia e Sociedade.  

 Segundo o documento preliminar da BNCC, os objetivos gerais da área 

de Ciências da Natureza do Ensino Fundamenta l  estabelecem relações com os  

conteúdos conceituai s, procedimentais e atitudinai s propostos nos PCN’s .  Os 

conhecimentos abordados estão relacionados a diversos campos científicos: 

Ciências da Terra,  Biologia,  Física e Química. Assim, a apresentação de 

conceitos, princípios ou teorias nestes campos visam  a formação integral e 
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possibilitam à criança as suas primeiras explicações sobre o mundo físico e 

social , direcionados por conhecim entos das Ciências da Natureza.   

Na BNCC, o ensino de ciências deve ser contextualizado 

historicamente, socialmente e culturalmente,  onde os conhecimentos ganham 

sentido para os estudantes, aplicando-os no seu cotidiano, de acordo com a 

sua realidade, contribuindo para compreender,  explicar e inte rvir no mundo 

em que vivem. Assim, propõe-se uma organização a partir de 06 unidades do 

conhecimento ,  para a organização de objetivos de aprendizagem, que trazem 

os conteúdos e vivências para o ensino de c iências. Estas unidades são as 

seguintes: U1 (Matéria, substâncias e processos), U2 (Ambiente, recursos e 

responsabilidades), U3 (Bem estar e saúde),  U4 (Terra,  constituição e 

Movimento), U5 (Vida, constituição e reprodução) e U6 (Sentido, percepções 

e interações) .  

Os conteúdos de c iências que foram trabalhados na primeira aula 

planejada no espaço Pátio da Ciência , com os alunos do 9º ano do ensino 

fundamental,  encontram-se destacado na Unidade de conhecimento U1 

(Materiais, Substâncias e Processos ), nos eixo estruturadores “Conhecimento 

conceitual”  e “processos e práticas de investigação” ,  como segue o quadro 

02 abaixo, exemplo retirado do documento, onde se estabelecem os objetivos 

de aprendizagem. 

 

Quadro 02 –  Exemplo do conteúdo de Ciências: Substâncias e Misturas de 

acordo com o documento preliminar da BNCC  

Componente Curricular –  Ciências  

Unidades de Conhecimento -7º Ano 

Unidade de conhecimento U1 –  Materiais, substâncias e processos  

Eixos  

estruturadores  

Objetivos de 

aprendizagem 

Exemplos 

 

E1- Conhecimento 

conceitual  

 

- Estabelecer diferenças 

entre substância e 

mistura de substâncias,  

identificando materiais 

formados por uma ou por 

mais substâncias e 

reconhecendo a 

- Elaboração de hipóteses a 

respeito da composição de 

materiais que fazem parte do 

cotidiano: se são 

constituídos por uma ou 

mais de uma substância. 

Reconhecimento de que a 

maioria dos materiais 

produzidos é composta por 
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importância social 

destes materiais.  

.  

 

 

 

 

 

 

-Identificar 

transformações que 

ocorrem com materiais 

importantes no dia-a-dia 

das pessoas  

várias substâncias e da 

utilização de substâncias e 

misturas em certos 

processos industriais.  

-Identificação da combustão 

como fonte de energia 

utilizada para variados fins.  

Compreensão de processos 

industriais que envolvem 

minérios, metais e 

substâncias, com uso de 

fontes térmicas baseadas em 

combustão; e de processos 

caseiros de produção de 

sabão, comparados com 

industrias.  

 

E3- Processos e 

práticas de 

investigação  

 

- Investigar, realizando 

experimentos, métodos 

físicos de separação 

empregados no cotidiano 

e no sistema produtivo.  

 

- Levantamento de 

informações sobre processos 

de separação de importância 

industrial,  social,  

ressaltando possíveis 

problemas ambientais e de 

biossegurança associados.  

Busca de informação sobre a 

obtenção do sal de cozinha 

nas salinas,  realizando 

experimentalmente a 

evaporação de uma amostra 

de água do mar e a 

recristalização dos sais 

obtidos. Busca de 

informação sobre o processo 

de filtração utilizados no 

tratamento da água (filtros 

domésticos, filtros em uma 

ETA), construção de filtros 

e realizar experimentalmente 

a filtração de água de rios 

ou lagos.  
Fonte:  Documento prel iminar  à  BNC C, pag.  185  e 186.  

 

O conteúdo de física que foi abordado na segunda aula planejada do 9º 

ano do ensino fundamental (Energia e suas tr ansformações),  de acordo com 

este documento preliminar, se encontra destacado no componente curricular 

Física, na unidade de conhecimento 2  (U2) –  Energia em sistemas e processos 

naturais e ecológicos ,  cujo eixo estruturador é a contextualização histórica,  

social e cultural. Também é destacado na unidade de conhecimento 3(U3) - 
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Eletromagnetismo em sistemas e processos naturais e tecnológicos,  cujo eixo 

estruturador são os processos e práticas de investigação .  

A terceira aula planejada do 9º ano do ensino f undamental , que também 

abordou conteúdos de física (Ondas e luz), encontra -se destacada na unidade 

de conhecimento (U4) –  Comunicação e informação em sistemas e processos 

naturais e tecnológicos, cujo eixo estruturador é o conhecimento conceitual.  

 Desta forma, como foi destacado no quadro e parágrafos acima, uma das 

mudanças significativas  da BNCC, que ocorre em relação aos PCN’s é a 

periodicidade de conteúdos, pois eles são abordados em séries diferentes, mas 

não deixam de ser trabalhados na grade curricul ar.  

 A partir da leitura deste documento preliminar da BNC C e dos PCN’s ,  

foi elaborado um quadro comparativo ent re eles,  conforme segue abaixo:  

 

Quadro 03 –  Comparação entre os PCN’s e a  BNCC para o Ensino de Ciências no 

Ensino Fundamental  

Documentos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s)  

Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) 

 

 

Áreas de 

conhecimento  

 

Áreas :  

 

Língua Portuguesa, 

Matemática,  

Ciências Naturais,  

História,  

Geografia,  

Arte,  

Educação Física e  

Língua Estrangeira  

Áreas:  

 Linguagens  (Língua 

Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna,  Arte 

e Educação Física);  

 Matemática ;   

 Ciências da Natureza 

(Biologia, Física e 

Química);  

 Ciências Humanas 

(História, Geografia e 

Ensino Religioso, 

Sociologia e Filosofia).  

 

 

Conteúdos 

 

Apresentados em quatro 

eixos temáticos:  

 

Terra e Universo;  

Vida e Ambiente;  

Ser Humano e Saúde; 

Tecnologia e Sociedade.  

 

 

 

Apresentados em unidades  

de conhecimento  

- Ciências :  U1 (Materiais,  

substâncias e processos); U2 

(Ambientes,  recursos e 

responsabilidades);  U3 (Bem 

estar e saúde); U4 (Terra, 

constituição e movimento);  

U5 (Vida, constituição e 

reprodução); U6 (Sentidos, 

percepções e interações)  

 Temáticos :  Estruturadores :  
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Eixos   

Terra e Universo;  

Vida e Ambiente;   

Ser Humano e Saúde; 

Tecnologia e Sociedade.  

Conhecimento conceitual; 

Contextualização histórica, 

social  e cultural;  

Processos e práticas de 

investigação;  

Linguagens.  

 

 

 

Temas 

 

 

Ligados aos eixos 

temáticos estão os temas 

transversais :  meio 

ambiente, saúde, ética, 

pluralidade cultural e 

trabalho e consumo.  

Integradores  

Ligados às unidades de 

conhecimento de cada 

componente curricular, que 

perpassam os objetivos de 

aprendizagem dos diversos 

componentes curriculares, 

sendo eles:  Consumo e 

educação financeira;  ética; 

direitos humanos e cidadania; 

sustentabil idade; tecnologias 

digitais;  culturas africanas e 

indígenas.  

Conteúdos 

Conceituais, 

Procedimentais 

e Atitudinais  

Presente nos eixos 

temáticos e temas 

transversais.  

Presente nos eixos 

estruturadores das unidades 

de conhecimento e nos temas 

integradores.  

 

 

 

 

Objetivos 

Gerais  de 

Ciências para 

o Ensino 

Fundamental  

Ciências Naturais  

(Pág. 33) 

 

- Compreender a natureza 

como um todo dinâmico 

e o ser humano, em 

sociedade, como agente 

de transformações do 

mundo em que vive  . . . ;  

- compreender a Ciência 

como um processo de 

produção de 

conhecimento e uma 

atividade humana, 

histórica, associada a 

aspectos de ordem 

social , econômica, 

política e cultural;  

- Identificar relações 

entre conhecimento 

científico,  produção de 

tecnologia e condições 

de vida,  no mundo de 

hoje e em sua evolução 

histórica, . . . ;  

- Compreender a saúde 

pessoal, social e 

Ciências da Natureza (Física, 

Química e Biologia)   

(Pag. 166):  

- Realizar uma leitura de 

mundo apoiada em 

conhecimentos das Ciências 

da Natureza;  

- Desenvolver o interesse,  o 

gosto e a curiosidade pelo 

conhecimento científico;  

- Compreender questões 

relacionadas a si próprio/a e 

às suas relações com a 

sociedade e o ambiente a 

partir de conhecimentos 

relacionados às Ciências da 

Natureza;  

- Desenvolver a autonomia 

intelectual,  contribuindo 

para o processo de 

alfabetização e letramento;  

- Apropriar-se de 

conhecimentos das Ciências 

da Natureza como 

instrumento de leitura do  

mundo;  

- Identificar e compreender 
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ambiental  como bens 

individuais e coletivos 

.. .;  

- Formular questões,  

diagnosticar e propor 

soluções para problemas 

reais a partir  de 

elementos das Ciências 

Naturais ;  

- Saber utilizar conceitos 

científicos básicos, 

associados a energia,  

matéria, transformação, 

espaço, tempo, sistema, 

equilíbrio e vida;  

- Saber combinar leituras,  

observações, 

experimentações .. .;  

- Valorizar o trabalho em 

grupo. 

aplicações e implicações da 

ciência e da tecnologia na 

sociedade e no ambiente;  

- Buscar e fazer uso de 

informações,  de 

procedimentos de 

investigação com vistas a 

propor soluções para 

problemas que envolvem 

conhecimentos  científicos;  

- Utilizar-se de 

conhecimentos das Ciências 

da Natureza para emitir 

julgamentos e tomar 

posições a respeito de 

situações e problemas de 

interesse pessoal e social 

relativos às interações da 

ciência na sociedade;  

- Desenvolver senso crí tico e 

autonomia intelectual no 

enfrentamento de problemas 

que envolvam 

conhecimentos das Ciências 

da Natureza e na busca de 

soluções visando a 

transformações socia is e à 

construção da cidadania.  

 

Interdiscipli-

naridade 

O documento enfatiza a 

abordagem das disciplinas 

científicas de modo inter-

relacionado, buscando 

superar a fragmentação 

dos conteúdos dentro da 

área de Ciências Naturais.  

O termo não é mencionado no 

documento, mas enfatiza-se 

no documento preliminar , o 

ensino das disciplinas 

integradas entre si.  

Contextualiza- 

ção 

Histórica, Social , 

cultural.  

Histórica, social e cultural  

(maior ênfase)  
Fonte:  Autor ia  própr ia  

 

Os dados que estão presente no quadro comparativo a nterior foram 

retirados dos respectivos documentos,  nos quais se observou que existem 

alguns aspectos que são trabalhados de forma semelhante  em ambos.  

De acordo com o quadro, observa-se que as áreas do conhecimento na 

BNCC, passam a ser quatro: Ciências da Natureza, Ciências Humanas,  

Matemática e Linguagens. Este documento preliminar justifi ca a organização 

nestas quatro áreas de conhecimento, com seus componentes curriculares,  
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visando superar a fragmentação na abordagem do conhecimento escolar por 

meio da integração e contextualização desses conhecimentos.  

Os conteúdos nos PCN’s se encontram  nos eixos temáticos e nos temas 

transversais, enquanto que na BNCC, se encontrem nos eixos estruturadores ,  

unidades de conhecimento  e temas integradores. Os conteúdos  conceituais ,  

procedimentais e atitudinais presente nos eixos temáticos  dos PCN’s, 

dialogam com os eixos estruturadores  da BNCC, pois estes estão relacionados 

ao conhecimento conceitual (envolve conceitos), linguagens, práticas 

investigativas (envolve procedimentos) e contextualização histórica, social e 

cultural (envolve atitudes e valores).  

Os objetivos de ambos documentos são vistos de forma inter-

relacionada. As disciplinas são trabalhadas integradas,  visando superar a 

fragmentação por meio da interdisciplinaridade, pois apesar deste termo não 

ser utilizado no documento preliminar a BNCC, é enfatizado que as mesmas 

sejam abordadas em conjunto , de forma integrada.  

  Conclui-se também que um dos itens que se chama a atenção para o 

novo documento da BNCC é a contextualização, pois esta é enfatizada em sua 

dimensão social,  histórica e cultural , estando presente em praticamente todas 

as Unidades de Conhecimento das diversas áreas  e seus componentes 

curriculares.  
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CAPÍTULO 2- ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

 

 

 Os espaços museológicos da UFG estão apresentados em um documento 

denominado “diagnóstico museológico”, o qual foi resultado do trabalho 

desenvolvido pela equipe envolvida no projeto do Museu de Ciências  da UFG. 

Sua construção foi iniciada em 2000 e retomada em 2011, com a constituição 

de uma Comissão responsável pela sua  criação. O projeto inicial de um espaço 

destinado à popularização das ciências e ações educativas foi ampl iado para a 

constituição de um espaço de socialização do conhecimento por meio de rede 

integrada de ações, operando como território de interação entr e a universidade 

e a sociedade.  

 Ao longo de sua realização foram definidas a missão, os objet ivos do 

Museu de Ciências da UFG e a ideia de operação a partir  de uma rede de 

relações entre os núcleos museológicos da Universidade. Um espaço que 

pudesse ser tanto um catalisador das ações de salvaguarda e comunicação já 

realizadas e ao mesmo tempo, fosse um propositor de novas ações, levando 

em consideração o patrimônio científico, tecnológico, humanístico e soci al  

existentes na UFG e em seu entorno.  

Foram realizados levantamentos feitos por oito grupos
12

 de trabalho 

(GT’s) subsidiando o diagnóstico que buscou relacionar as potencialidades 

dos acervos e espaços de comunicação e educação científica existente  e as 

propostas de interlocuções da rede de museus. O ma ior objetivo do 

Diagnóstico Museológico é o de identificar as possibil idades de consti tuição 

do Museu de Ciências, com ênfase nas interlocuções possíveis e desejadas da 

rede de núcleos museológicos  (VIAL et al  2014).  

 A partir  do desenvolvimento da ideia d e que o Museu de Ciências, mais 

do que uma nova instituição, seria a estruturação de uma rede de espaços 

museais já existentes, passou a ser representado pelos seguintes núcleos 

                                                 
12

 Oi to  grupos  de trabalho:  GT Técnico Adminis trat ivo;  GT Curador ia ;  GT Educaçã o;  GT 

Salvaguarda;  GT Formação; GT Acessib il idade;  GT Arqui te tura e  GT Comunicação Visua l .  
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museológicos:  Museu Antropológico; Centro Cultural UFG; Pátio da Ciência;  

Unidade de Conservação: Herbário; Unidade de Conservação: Bosque Auguste 

Saint-Hilaire; Unidade de Conservação: Reserva Biológica Prof. Ângelo 

Rizzo; Museu Comunitário de Ciências Morfológicas Professor Arlindo 

Coelho; Laboratório de Educação Matemática –  LEMAT ;Planetário; Parque 

da Ciência “Binômino da Costa Lima” regional Jataí  –  CAJ; Centro Editorial 

e Gráfico da UFG –  CEGRAF; Museu Viver a Engenharia;  Laboratório de 

Informática; Instituto de Patologia Tropical e Saúde Publica –  IPTSP; Museu 

Histórico da Medicina e Media Lab. Todos estes espaços museológicos estão 

representados na f igura 2 (VIAL et al ,  2014).  

 

Figura 2 –  Modelo da rede de relações do MC-UFG 

 

Fonte:  Via l ,  et  a l  pag.10  
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2.1–  OBJETIVOS E MISSÃO DOS NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

A seguir foram identificados os objetivos e missão dos núcleos 

museológicos da UFG de acordo com o documento denominado de 

Diagnóstico Museológico (2014).  

 

A-  Unidade: Museu Antropológico  

 

Segundo o seu Regimento Interno, é uma instituição sem fi ns lucrativos, 

aberta ao público, que se destina à coleta, documentação, conservação e 

comunicação do seu acervo através das ações educativo -culturais. Define-se 

como um Centro de Pesquisa, Documentação, Conservação, Comunicação e 

Divulgação, promovendo o desenvolvimento de ações multidisciplinares por 

meio de programas, projetos, atividades expositivas didático -pedagógicas e 

culturais.  

Possui caráter dinâmico e pedagógico e busca estimular principalmente sua 

função educativa. O acervo do museu é composto p or objetos arqueológicos, 

de cultura indígena e da cultura popular.  

 

B-  Unidade: Centro Cultural UFG (CCUFG)  

 

O CCUFG é um espaço voltado para a cultura. Compromissado com a 

promoção e a difusão da produção cultural, é articulador da conexão entre 

produtores,  Universidade e sociedade, operando uma política de 

democratização dos bens culturais. Concentra a gestão de projetos culturais 

em dois núcleos: artes visuais e artes cênicas.  

 

C-  Unidade: Unidade de Conservação: Herbário  

 

Tem por objetivo o acondicionamento de plantas especialmente 

preparadas para realização de pesquisas e recebimento de visi tação de alunos 

e pesquisadores nacionais e internacionais.  
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D-  Unidade de Conservação: Bosque Auguste Saint -Hilaire 

 

O Bosque tem três objetivos principais: ser uma área de  conservação do 

bioma específico; realização de pesquisas; visitação de alunos (ensino 

fundamental, médio e superior, da rede pública e particular) e pesquisadores 

nacionais e internacionais.  

 

E-  Unidade de Conservação: Reserva Biológica Professor Ângelo Rizz o 

 

A Reserva Biológica, criada em 1969, no município de Mossâmedes,  

tem como objetivo ser uma área de conservação do bioma cerrado; ser local  

de realização de levantamentos para pesquisas científicas; ser local de 

formação de alunos de graduação e pesquisa dores das áreas biológicas  

 

F-   Unidade: Laboratório de Educação Matemática Zaíra da Cunha 

Melo Varizo (LEMAT) 

 

Possui projetos e assessoria para a formação e desenvolvimento de 

professores no ensino e aprendizagem da matemática. Promoção de cursos e 

assessoria a comunidade interna e externa à UFG. Recebe visitantes de outras 

instituições de ensino superior, médio e fundamental . Acervo composto por 

livros, jogos pedagógicos e material  didático.  

 

G-  Unidade: Planetário da UFG 

 

Os objetivos do Planetário da UFG estão associados com a difusão do 

conhecimento sobre Astronomia; promover uma maior interação entre a 

Universidade/Escola e Sociedade em geral; estimular e promover a 

organização de atividades culturais e científicas que visem divulga r o 

conhecimento da astronomia; desenvolver nas pessoas a capacidade de 

observação, favorecendo a criatividade e contribuindo na formação de uma 

consciência social crítica; incentivar o intercâmbio científico e cultural com 

instituições afins.   
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H-  Unidade: Parque da Ciência “Binomino da Costa Lima” Regional 

Jataí –  CAJ 

 

Corresponde a um projeto constituído há cinco  anos, o qual tem por 

objetivo a implementação de um parque para divulgação da ciência no 

município de Jataí. Para tanto tem trabalhado com uma equipe 

multidisciplinar de docentes de cursos de Licenciatura e Bacharelados da 

Regional Jataí. Seu principal objetivo é o de coletar e arquivar os registros 

históricos, culturais e científicos utilizados na ocupação da região sudoeste 

do Estado de Goiás, bem como oferecer um espaço de divulgação científica à 

comunidade de Jataí e região.  

 

I-  Unidade: Centro Editorial  e Gráfico da UFG –  CEGRAF 

 

Contribuir para o conhecimento acerca da história da impressão gráfico 

da UFG, por meio do acervo de máquinas de impressão tipográfica.  

Implantação de ateliê de produção gráfica e oferecimento de minicursos e 

estágios. Previsão de captação de maquinários de outras gráficas antigas para 

compor e expandir o acervo.  

 

J-  Unidade: Museu Viver a Engenharia  

 

O Museu Viver Engenharia da Escola de Engenharia E létrica,  Mecânica 

e de Computação (EMC) da UFG tem por objetivo fundamental apoiar e 

desenvolver a pesquisa na área de Engenharia e tecnológica, da qual se 

origina seu acervo e a sua organização, despertando o desenvolvimento para a 

criatividade, a inovação e a invenção.  

 

K-  Unidade: Laboratório de Informática  

 

Tem por objetivo a implantação do Museu da Info rmática (software e 

hardware) com a utilização de equipamentos antigos para atualização. Não 

com o acervo (dispositivos), mas com painéis interativos para consultas a 

serem feitas pelos visitantes.   
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Segundo informações levantadas po r meio do diagnóstico, a equipe do 

museu de informática pretende que o Museu de Computação resida 

completamente no Museu de Ciências da UFG. Entretanto,  como é esperado 

que o acervo do Museu de Computação seja expandido consideravelmente com 

novas doações, eles afirmam não terem condições para prever a área 

necessária com segurança.  

 

L-  Unidade: Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública –  IPTSP 

 

Pesquisa científica,  identificação e taxonomia de espécies isoladas. 

Unidade multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão. Divulgação da 

microbiologia, bacteriologia, virologia, parasitologia, patologia e imunologia.  

Coleções de insetos de importância médica e veterinária para uso didá tico nos 

cursos de graduação.  

 

M-  Unidade: Museu Histórico da Medicina  

 

Preservação da memória médica do Estado de Goiás, tornando -a 

acessível.  Disseminação de conhecimento.  

 

N-  Unidade: Media Lab 

 

Fomentar e desenvolver pesquisas em mídias interativas, visando 

inovação. Se constitui como um Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação em Mídias Interativas, recebe pesquisadores para o desenvolvimento 

de pesquisas na área, mantendo infraestrutura laboratorial  e de estúdio para 

produção de artefatos tecnológicos.  

 

O- Unidade: Museu Comunitário de Ciências Morfológicas Professor 

Arlindo Coelho 

 

Tem por objetivo trabalhar a educação formal e não formal em Ciências  

e Biologia, especificamente no que se refere à morfologia.  
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P- Unidade: Pátio da Ciência  

 

Possui como missão a difusão e a divulgação científica,  que visa 

proporcionar à população em geral e aos estudantes do ensino fundamental e 

médio, em particular, um ambiente de educação científica não formal e 

consolidar a consciência social de que o conheciment o é essencial para a 

sociedade humana.  

 

2.2- O LOCUS DA PESQUISA: O PÁTIO DA CIÊNCIA DA UFG  

 

O Pátio da Ciência  da UFG (Figura 03) foi inaugurado no dia 19 de 

novembro de 2012, constituindo-se em um espaço para a divulgação científica 

e tecnológica de forma a contribuir para a educação científica da população 

em geral e de jovens estudantes em particular. Ao contribuir para divulgar o 

conhecimento científico à sociedade, democratizando o acesso a ele,  

populariza a ciência, estimulando os jovens para as car reiras científicas,  

complementando as atividades formais de ensino de ciências e proporciona 

estímulo para os estudos em geral  (UFG, 2014).  

 

Figura 03 –  Pátio da Ciência da UFG 
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Localizado no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás,  

adjacente aos Institutos de Física e de Química, em uma área de 1200 m
2
,  

mescla espaços abertos e fechados. Conta com quatro estandes amplos, um 

palco ao ar livre e um auditório para 54 lugares. Os estandes contêm diversos 

experimentos, agrupados em quatro temas prin cipais: Física para Todos, 

Energia e Nanotecnologia (Figura 04);  Luz e Partículas e Divertiquímica 

(Figura 05) (VIAL et al,  2014).  

 

Figura 04: Estande Física para todos e Estande Energia e Nanotecnologia  

                                      

Figura 05: Estande Luz e Partículas e Estande Divertiquímica  

                                                      

Nos espaços abertos estão disponibilizados dois experimentos 

interativos: Palco da Física, contendo um giroscópio de eixo único e um 

sistema de comunicação sem fio, contendo duas conchas acústicas alinhadas.  

O acesso ao Pátio da Ciência é facilitado por estar em uma área aberta,  

embora a circulação e utilização dos equipamentos didáticos e experimentais 

devam ser feitas sob orientação e mediante agendame nto prévio (VIAL et al ,  

2014).   

Este espaço museológico é caracterizado como um centro interativo de 

ciências e por conta disso, as ações educacionais são o grande foco do espaço, 

sendo todos os que ali trabalham voltados para essa missão. Atualmente 

existem dois grandes eixos de ações educacionais desenvolvidas: Visita 
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educativa ao espaço: acontece todas as segundas, quartas e sextas -feiras, das 

8h às 12h, mediante agendamento prévio (grupos organizados) ou não e 

cursos: o Pátio abriga aulas do Mestrado em  Ensino de Ciências.   

A visita educativa é realizada por estagiários de graduação, vindos dos 

cursos de Licenciatura em Ciências. Atualmente são quatro alunos de 

Licenciatura em Física e um aluno de Licenciatura em Química. O 

planejamento das ações é reali zado por meio de reuniões quinzenais entre os 

cinco monitores, a secretária executiva e o presidente da comissão de 

coordenação do Pátio.   

O Pátio da Ciência possui um acervo que foi  montado a partir de um 

edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Ci entífico e Tecnológico  

(CNPq) em 2009 que permitiu a aquisição de uma parte dos equipamentos e a 

construção de outros. Atualmente é composto por exatamente 26 experimentos 

(APÊNDICE 01), estando todos em exposição, subdivididos nos quatro 

estandes temáticos mencionados anteriormente: Física para Todos, com 16 

equipamentos; Energia e Nanotecnologia com 14 equipamentos; Luz e 

Partícula, com 13 equipamentos; Divertiquímica, com 13 equipamentos.  Há 

uma relação de instrumentos e todos eles estão registrados no s istema 

informatizado do patrimônio da UFG (VIAL et al ,  2014).  

Atualmente sua direção é realizada por um grupo de professores da 

Física e da Química (comissão de coordenação). Existe uma funcionária que 

exerce o cargo de Secretária Executiva, responsável pe la organização do 

espaço, apoio administrativo, contato com as escolas etc.;  e um grupo de 

quatro estagiários, que como mencionados anteriormente,  são alunos de 

graduação, responsáveis pelo atendimento ao pú blico visitante (VIAL  et al ,  

2014).  

Nesta pesquisa levou –  se em consideração o conteúdo  de ciências que o 

professor estava trabalhando em sala de aula, observando a uti lização do 

espaço museológico Pátio da Ciência como complementar à educação formal, 

pois a partir dos conteúdos que estavam sendo desenvolvidos no ensino de 

ciências com os alunos do 9º ano do ensino Fundamental da Escola M unicipal 

Professora Dalísia Elizabeth Martins Doles, foi estabelecida a relação entre o 

ambiente escolar e o espaço museológico Pátio da Ciência, para uma posterior 

coleta e análise de dados.  
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Este espaço museológico da UFG foi escolhido para a realização desta 

pesquisa porque possui uma ação educativa  que atende às escolas da educação 

básica do município de Goiânia mediante ao agendamento, possuindo 

monitores formados na área educacional ou que cursam licenciaturas,  onde 

facili tou o envolvimento com o professor de c iências das turmas de 9ºanos  do 

ensino fundamental. Desta forma, proporciona atividades e experimentos que 

possibilitam a complementação dos conteúdos escolare s, buscando a conexão 

entre a escola e o espaço, de forma a tornar a visita mais atrativa, motivadora, 

favorecendo a aprendizagem dos estudan tes envolvidos,  consolidando as 

relações entre os conteúdos conceituais,  procedimentais e atitudinais.  

  

2.2.1- Conteúdos gerais de Ciências do 9º ano que podem ser trabalhados 

no Pátio da Ciência 

 

Diversos conteúdos podem ser tr abalhados no Pátio da Ciência. Este 

espaço museológico possui uma relação geral dos experimentos que podem ser 

realizados nos estandes, de acordo com os conteúdos das respectivas áreas do 

conhecimento. Os conteúdos de ciências do 9º ano foram escolhidos a serem 

trabalhados no Pátio da Ciência,  devido a importância de alguns temas 

trabalhados em sala de aula e sua relação com este espaço, de form a que os 

alunos conseguissem visualizar esta complementação.  

Segundo Marandino (2001) o interesse das escolas em visitar um espaço 

museológico apresenta relação com o programa de c iências que ela está 

desenvolvendo. Assim, na maioria das vezes quando o pro fessor procura este 

espaço, ele está interessado em conteúdos vinculados à disciplina escolar,  

onde se possam estabelecer relações entre ambos, sendo observados alguns 

ganhos para a escola, entre eles: a dinamicidade e contextualização dos 

conteúdos e a percepção pelo aluno da art iculação entre os temas abordados e 

sua complementação.  

Alguns conteúdos que oferecem dificuldades no ensino formal podem ter 

a sua aprendizagem facilitada ao ser estabelecida as relações entre os espaços 

museológicos e as disciplinas escolares. Desta forma, o Pátio da Ciência, foi 

selecionado para a realização da pesquisa devido às possibilidades de 

aprendizagem que o mesmo poderia oferecer aos alunos de acordo com os 
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conteúdos que estavam sendo ministrados nas turmas de 9º ano do ensino 

fundamental, buscando-se, portanto,  uma relação de complementaridade 

nestes espaços dos conteúdos conceituais, procedimentais e at itudinais.  

Foram agendadas quatro visitas, sendo a primeira considerada como pré 

visita
13

 dos alunos, na qual foi uma preparação para que os alunos como 

sujeitos da pesquisa tivessem maior autonomia para buscar a relação entre os 

conteúdos conceituais que estavam sendo trabalhados em sala de aula, 

juntamente com os procedimentais e at itudinais. A pré visita foi mediada 

pelos monitores e durante as visitas planejadas o professor foi o mediador.   

Após ter sido realizada uma visita prévia  ao espaço pelo professor, e a 

partir do contato com os monitores , foram levantados os conteúdos de 9º ano 

que poderiam ser trabalhados de acordo com as possibilidades que o Pátio da 

Ciência oferecia para o aprendizado  no ensino de ciências, sendo definidos os 

seguintes conteúdos: Física: Energia e suas transformações;  Ondas e a luz.  

Química :  Substâncias e misturas;  Reações químicas.  

A partir dos conteúdos conceituais apresentados em sala de aula, os  

alunos t iveram a oportunidade de estabelecer as relações entre eles e os 

conteúdos procedimentais e atitud inais,  no espaço do Pátio da Ciência.  

O livro didático adotado pelo 9º ano na escola onde foi  realizada esta 

pesquisa é o livro Física e Química: CIÊNCIAS, da editora Ática, autores:  

Carlos Barros e Wilson Paulino. O conteúdo de química que foi abordado no 

Pátio da Ciência encontra -se destacado na Unidade 3,  capítulo 18 

(Substâncias e Misturas) e o capítulo 21 (Reações Químicas).  O conteúdo de 

física encontra-se destacado na Unidade 2, capítulo 8 (Energia mecânica e 

suas transformações) e capítulo 11 (As ondas e a luz).  

A partir destes conteúdos presente no livro didático que é utilizado na 

instituição formal de ensino e os demais recursos que esta pode oferecer foi 

estabelecida a relação com as possibilidades de aprendizagem no espaço 

museológico Pátio da Ciência, de forma a tornar mais fácil a sua compreensão 

pelos alunos, por ser um espaço difer enciado, onde está presente a motivação, 

complementando assim os conteúdos vistos em sala de aula.  

 

                                                 
13

 Pré-visi ta  dos a lunos:  Foi  a  pr imeira visi ta  não planejada  dos a lunos ao  espaço,  sendo  

considerada uma preparação prévia  dos mesmos para as futuras visi tas.   
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CAPÍTULO 3- OS CAMINHOS DA PESQUISA  

 

 

 Nas últimas décadas tem se intensificado o interesse que os 

pesquisadores da área educacional vêm demonstrando pel o uso das 

metodologias quali tativas. Pois com a evolução dos estudos em educação, 

observou-se que poucos fenômenos nesta área poderiam ser submetidos a uma 

abordagem analítica, como eram realizadas as pesquisas em Ciências 

Naturais, onde se isolavam as var iáveis a partir de hipóteses previstas,  

determinando assim, os possíveis resultados, ocorrendo a separação entre o 

pesquisador e o objeto de pesquisa. Desta forma, pesquisadores na área 

educacional ficavam insatisfeitos com os seus resultados, não auxilian do na 

descoberta de soluções para os problemas que emergiam, pois nesta área os 

fenômenos são dinâmicos, mutáveis no tempo e imprevisíveis (LUDKE e 

ANDRE, 1986).  

 Com a insatisfação dos pesquisadores e os desafios da pesquisa 

educacional, “começaram a surg ir  métodos de investigação e abordagens 

diferentes daqueles empregados tradicionalmente” (LUDKE e ANDRE, 1986, 

pag.7). Portanto, ocorre uma mudança, tentando superar as limitações 

existentes, indo além da abordagem quantitativa para uma abordagem 

qualitativa. “Assim surgiram a pesquisa participante, ou participativa, ou 

ainda emancipatória,  a pesquisa -ação, a pesquisa etnográfica ou naturalíst ica, 

o estudo de caso” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, pág.7).   

 É interessante observar que a abordagem quantitativa é muito 

importante, porém não se deve estacionar nela,  ficando no “dado pelo dado” e 

sim que este “dado” possa ser um ponto de partida, onde se busca  

interpretações de acordo com a realidade. Segundo Neves (1996), ambas 

abordagens podem ser utilizadas e quando em conjunto enriquecem a 

pesquisa, não devendo existir uma contradição entre os termos qualitativos e 

quantitativos, pois a opção pelo método dependerá da definição do problema e 

objetivos da pesquisa. Assim, na produção do conhecimento é importante ser 

observado o método que permite uma visão mais abrangente do problema, 

compreendendo o fenômeno a partir do seu contexto. Golbenberg (2005) 
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enfatiza a integração dos métodos, observando que o limite de um método 

pode ser contrabalançado pelo alcance do outro e a ssim são vistos como 

complementares e não opostos.  

 Segundo Bogdan e Biklen (1982) a pesquisa quali tat iva envolve a 

obtenção de dados que são predominante mente descrit ivos, obtidos por meio 

do contato direto do pesquisador com a situação estudada, preocupa -se mais 

com o processo do que o produto e tenta entender os fenômenos a partir da 

perspectiva dos participantes envolvidos na si tuação estudada, ou seja, como 

estes entendem as questões que estão sendo abordadas durante a pesquisa.  

 Dessa forma, a interpretação, a consideração do pesquisador como 

principal instrumento de coleta de dados da investigação e sua necessidade de 

estar em contato direto e prolongado com o campo, para captar os 

significados dos comportamentos observados, são importantes caracterí st icas  

da pesquisa qualitativa, surgindo assim os dados de natureza 

predominantemente quali tat ivos, que geralmente envolvem: atitudes,  

descrições, pensamentos, comportamentos,  crenças, dentre outros. Na 

pesquisa qualitativa os fenômenos só podem ser compre endidos numa 

perspectiva holíst ica, onde todos os componentes de uma determinada 

situação são considerados interagindo entre si, sendo a realidade uma 

construção social (ALVES, 1991; NEVES, 1996).   

 Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa participa nte, 

colaborativa  e exploratória. Segundo Demo (2004, pág. 16):  

 
“A pesquisa é  entendida  como movimento processual  incessante de  

desconstrução  e reconst rução,  é  o  cent ro do conhecimento,  porque  

representa sua  dinâmica mais própr ia  e  profunda .  A pesquisa  

par t icipante descobriu logo a impor tânc ia não só metodológica,  mas  

sobre tudo pol í t ica  do conhecimento” .  

   

 Assim, a pesquisa participante possui como objetivo contribuir para 

que as comunidades tenham voz ativa,  ocorrendo uma identificação entre 

sujeito e objeto, produzindo conhecimentos e intervenção na realidade 

própria.  O pesquisador identifica -se com a comunidade sem manipulá -la ou 

assumir o seu mesmo estilo de vida (DEMO, 2004).  

           A pesquisa foi realizada com alunos  de duas turmas de 9º ano de uma 

escola pertencente RME de Goiânia,  denominada Professora Dalísia Elizabeth 
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Martins Doles, os mesmos participaram como sujeitos da pesquisa e possuíam 

faixa etária entre 11 e 14 anos de idade, sendo que a maioria mora nas 

proximidades da escola. Do tot al de 63 alunos (Turma I1 e I2) do 9º ano, 30 

pertencem ao sexo feminino e 33 ao sexo masculino.  

 

3.1- OPÇÃO METODOLÓGICA: ANÁLISE TEXTUAL 

 

Nesta pesquisa utilizou-se a opção metodológica da análise textual 

discursiva proposta por Moraes e Galiazzi (2007).  Observa-se o seu 

crescimento nas pesquisas qualitativas,  correspondendo a um conjunto variado 

de metodologias que trabalham com textos já existentes, ou por meio  da 

produção do material de análise a partir de entrev istas e observações,  

compreendendo assim, uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre 

os fenômenos e discursos, si tuando entre os extremos da análise de conteúdo 

tradicional e a análise de discurso  (MORAES e GALIAZZI, 2007).  

A partir dos dados  que foram obtidos, observou-se a necessidade de 

uma análise que transitasse entre a análise do conteúdo e a análise do 

discurso, pois a transcrição dos questionários e relatórios se basearam nas 

respostas e textos produzidos pelos alunos em relação aos conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais,  ou seja,  não apenas no conteúdo  

conceitual  específico. Também não estavam relacionadas apenas ao discurso 

que se t inha por trás destas respostas  e textos, assim optou-se pela análise 

textual discursiva, pois esta se situa entre a análise de conteúdo e a análise 

discursiva,  procurando observar com profundidade os dados obtidos .  

A análise textual discursiva é organizada em torn o de quatro focos,  

sendo eles: fragmentação de textos, unitarização, categorização e  auto-

organização (produção do metatexto) . Na desmontagem de textos ocorre a sua 

examinação em detalhes, fragmentando-os para formar as unidades de análise . 

A partir do momento que são determinadas as unidades de análise, a s mesmas 

são agrupadas em função da relação entre elas,  formando as categorias  com a 

captação de novos significados,  que devem servir de base para a compreensão 

e descrição dos fenômenos investigados, a partir  daí resulta em um metatexto 
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na intensão de explicar a compreensão que resultou da combinação entre a 

unitarização e categorização (MORAES e GALIAZZI, 2007).   

Abaixo temos o esquema das principais etapas da análise textual 

discursiva:  Unitarização, Categorização e Produção do metatexto: 

 

Figura 06–  Esquematização da análise textual discursiva .  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fonte: Andrade, Edson Vaz  (Pag. 67) 

 

A seguir serão descritas cada uma das etapas da análise textual 

discursiva de maneira detalhada para uma melhor compreensão desta opção 

metodológica que foi  escolhida para a  realização da pesquisa .  

 

3.1.1- Unitarização  

 

A primeira etapa da análise textual discursiva  consiste na escolha do 

material de análise  (Corpus),  que pode ser um conjunto de documentos  

gerados pela pesquisa ou de documentos já existe ntes. No primeiro grupo 

fazem parte as transcrições de entrevistas,  questionários,  registros de 

observações e diários diversos. O segundo grupo compreende relatórios,  

publicações, jornais e revistas, dentre outros.  A partir do momento que o 

pesquisador def ine e delimita o seu “corpus”, pode dar início à análise,  sendo 

a desconstrução dos textos a etapa inicial.  Assim, são originadas as unidades 

de análise/significado de maior ou menor amplitude . A partir daí será 

colocado foco nos detalhes textuai s para a análise, sendo importante para uma 

META-TEXTO: interpretativo ou descritivo 

(Explicita as relações entre as categorias) 

Categorias 

Unidades de análise 

Corpus de análise 

(diário de campo, questionários, entrevistas 

e relatórios) 

 

 

 
       

Unitarização 

Categorização 
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melhor organização que o pesquisador classifique-as por meio de códigos,  

usando letras e/ou números estabelecidas em função dos objetivos da  pesquisa 

(MORAES e GALIAZZI, 2007).  

Nesta fragmentação deve-se levar em consideração cada fragmento 

destacado e o seu contexto,  cada unidade apresenta significado pertinente ao 

fenômeno investigado. Isto é importante porque as unidades quando são 

isoladas e levadas a categorização o seu sentido deve ser claro às perspectivas 

dos sujeitos da pesquisa.  Neste momento ocorre um intenso contato com o 

material de análise, sendo fundamental para o s urgimento de novas 

compreensões e para facilitar a próxima fase, onde ocorre o agrupamento das 

unidades de analise, por meio  da categorização (MORAES e GALIAZZI,  

2007).   

 

3.1.2 –  Categorização 

 

O segundo momento do ciclo de análise compreende a “categorização” 

das unidades de análise, sendo esta considerada a parte central do ciclo de 

uma análise textual discursiva. “É um processo de comparação const ante entre 

as unidades definidas no momento inicial da análise, levando a agrupamentos 

de elementos semelhantes. Conjuntos de elementos de significação próximos 

constituem as categorias” (MORAES e GALIAZZI, 2007 ,  pag. 22).   

 As categorias podem ser denominadas categorias “a priori”, sendo 

obtida por métodos dedutivos  (do geral para o particular) , ou podem ser 

produzidas durante a construção do pr óprio trabalho, levando em 

consideração o conhecimento tácito do pesquisador e sendo obtida por 

métodos indutivos (do particular para o geral), denominadas assim de 

categorias “emergentes” .  Todos os tipos de categorias podem ter validade 

para a análise textual d iscursiva,  desde que sejam pertinentes em relação aos 

objetivos da pesquisa (MORAES e GALIAZZI, 2007).  

 A partir do momento que as categorias são definidas, inicia-se o 

estabelecimento de relações entre elas, objetivando um processo de criação de 

um metatexto, favorecendo a construção de uma nova compreensão, sendo que 

por trás dela está um conjunto de textos em processo de auto-organização, 

estabelecendo relações entre as unidades de base. “Entendemos que as 
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categorias podem funcionar como pontes que possibilitam que a compreensão 

do fenômeno pesquisado se auto-organiza” (MORAES e GALIAZZI, 2007 ,  

pag. 31).  Portanto com esta citação, evidencia-se as relações entre as 

categorias para a produção do metatexto com novas compreensões.  

 

3.1.3 –  Produção do metatexto 

 

A produção do metatexto consti tui  a fase final da análise textual, assim 

“tão importante quanto à unita rização e categorização, é a descrição das 

compreensões atingidas durante a pesquisa . Na análise textual discursiva, esta 

descrição se dá por meio de textos descritivos e/ou interpretativos 

denominados metatextos” (ANDRADE ,  2012, pag.70).  

O pesquisador deve assumir postura crítica em rel ação aos fenômenos 

analisados, sendo a produção textual uma oportunidade de aprendizado e 

comunicação.  Uma comunicação textual pode ser classificada como descritiva  

ou interpretativa.  Ao ser validada como descrit iva  deve ser apresentados 

argumentos que são retirados dos  textos. “Uma descrição deve ser  recheada de 

citações de textos analisados, sempre selecionadas com critério e perspicácia,  

é capaz de dar aos leitores uma imagem fiel dos fenômenos que descreve” 

(MORAES e GALIAZZI, 2007, pag. 35).  

Já a interpretação no contexto da análise textual discursiva é 

considerada como uma construção de novos sentidos e compreensão, sendo 

esta mais aprofundada, indo além da descrição,  assim, as pesquisas com 

qualidade, atingem maior capacidade de interpretação. O pesquisador amplia a 

compreensão dos fenômenos que investiga,  estabelecendo relações entre os  

dados empíricos e suas teorias. Os metatextos também podem ser produzidos 

combinando descrição e interpretação, para tentar ampliar a compreensão dos 

fenômenos investigados por meio de interlocuções teóricas e empíricas , 

representando relações  entre teoria e prática, devendo ser entendidos como 

uma forma de gerar construções por parte do pesq uisador com o seu 

envolvimento:  

 

“As descr içõe s,  as interpretações e  as teor izações expressas como 

resultados da aná li se não se encontram nos  textos para serem 

descobertas ,  mas  const i tuem resultado  de um esforço de  construção  
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in tenso e r igoroso do pesquisador .  Nessa perspectiva,  o  pesquisador  

não pode  de ixar  de se assumir  autor  de seus textos”  (MORAES e  

GALIAZZI ,  2007,  pag.  39) .  

 

A produção de metatextos baseados no “corpus” ,  não se constitui  em 

simples montagens, pois são resultados de processos auto -organizado, com a 

compreensão além do que uma soma de categorias, devendo ser construído a 

partir da importância que o pesquisador define para o fenômeno in vestigado. 

Consiste em uma forma de comunicação, sempre em reconstrução ,  onde várias 

versões poderão ser (re) produzidos gradativamente, submetendo-se à críticas 

de vários leitores.  “Uma boa análise textual discursiva é um processo que 

associa a preocupação com a qualidade formal a um investimento na 

qualidade política da pesquisa” (MORAES e GALIAZZI,  2007, pag.133).  

Assim, é um processo inacabado, sem verdades absolutas ,  onde  “o pesquisador 

convive, constantemente, com angústias e apreensões geradas por incertezas 

em relação à emergência dos novos modos de compreensão dos fenômenos 

investigados” (ANDRADE ,  2012, pag. 73).   

Fica evidente portanto , a escolha desta opção metodológica  para a 

realização da pesquisa, levando em consideração que também a ciên cia e seus 

conceitos se constituem em um processo dinâmico, nunca possuindo um fim 

em si mesmo, sempre sendo cultural, ampla,  mutável e flexível.  Será relatado 

a seguir como foi desenvolvida a pesquisa,  seu percurso, para em seguida 

serem definidas as unidades de análises, categorias e posteri ormente a 

produção do metatexto.  

 

3.2- INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Com base nas questões investigadas, optou -se por coletar os dados 

fazendo o uso dos seguintes instrumentos:  

  Questionários  aplicados a todos os alunos do 9º ano que pa rticiparam 

das visitas  realizadas no Pátio da Ciência nas seguintes datas:  22/06/15, 

07/10/15 e 16/10/15 (APÊNDICE 1) com o objetivo de observar os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais desenvolvidos no 

Pátio da Ciência e suas relações com o ensino formal. Com Termo de 

consentimento l ivre e esclarecido (APÊNDICE 04).   
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  Entrevistas ao professor efetivo de c iências das turmas de 9º ano do 

ensino fundamental e aos monitores do Pátio da Ciência  (APÊNDICE 

05). O professor de c iências destas turmas que participou  do 

desenvolvimento da pesquisa como professor regente e mediador das 

aulas planejadas que ocorreram no espaço Pátio da Ciência, é do gênero 

masculino, efetivo da RME, onde eu tive a oportunidade  de conhecê-lo 

ao realizar alguns cursos de formação da área do ensino de ciências, 

ocorrendo assim a nossa aproximação e uma posterior amizade , como 

mencionado nas considerações  iniciais da presente pesquisa. Em relação 

aos monitores, alguns eram alunos da UFG que cursavam as  

licenciaturas de Física ou Química, e outros já eram formados nestas  

áreas.    

A partir destas entrevistas  observou-se como estes importantes sujeitos 

envolveram-se neste processo, elas  foram audiogravadas e posteriormente 

transcritas na íntegra, captando a totalidade e exatidão nas falas e assim 

utilizadas para reforçar e complementar alguns dados que foram obtidos por 

meio das respostas dos alunos aos questionário s e relatórios.  

  Diário de campo  de uso pessoal da pesquisadora, o qual facilitou a 

compreensão e maior detalhamento de alguns dados obtidos pela 

pesquisa.  Ao longo do texto da dissertação,  as impressões, opiniões e 

percepções emergem da pesquisadora a partir deste diário de campo, 

sendo o mesmo uti lizado com bastante ênfase.  

  Relatórios iniciais e finais  no qual observou-se o texto inicial e final  

dos alunos, analisando os ganhos obtidos com as visitas ao espaço Pátio 

da Ciência e as relações estabelecidas com os objetivos da pesquisa.  

 A escolha por estes  instrumentos de coleta, no caso do questionário,  se 

justifica por transformar as informações obtidas a partir  de interrogações 

feitas aos sujeitos  em dados. Por meio deste instrumento de coleta de dados 

“é possível medir o que uma pessoa sabe (informação ou conhecimento), o 

que gosta e não gosta (valores e preferências) e o que pensa (atitudes e 

crenças)”  (RIBEIRO, 2005, pag.86). Ao ser utilizados questionários, os 

alunos tiveram a oportunidade de  responder às questões quando as entenderam 

e acharam convenientes,  favorecendo uma maior amplitude do tema abordado.  
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 Segundo Goldenberg (2005) o questionário apresenta algumas 

vantagens, quando comparado à outros instrumentos de coleta de dados, entre 

elas: é menos dispendioso, exige menor habilidade para a aplicação; pode ser 

aplicado a um grande número de pessoas;  ser entregue em mãos ou pelo 

correio e permite ao pesquisador mais liberdade para demonstrar suas 

opiniões.  Desta forma, aplicou-se um questionário composto por 06 questões  

ao final  de cada visi ta planejada aos alunos de 9º ano do ensino fundamental 

para a posterior coleta e análise dos dados.  

 Durante a pesquisa também foram util izadas entrevistas, pois estas  

desempenham papel relevante em diversas atividades humanas,  sendo 

interessante observar  o seu caráter interativo e dinâmico ,  “na entrevista a 

relação que se cria é a de interação, havendo uma atmosfera de influência 

recíproca entre quem pergunta e quem responde” (LUDKE e ANDRE, 1986, 

pag. 33). Observa-se que “a grande vantagem da entrevista sobre outras 

técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada, praticamente com qualquer t ipo de informante e sobre os mais 

variados tópicos”  (LUDKE e ANDRE, 1986, pag. 34).  

As entrevistas permitem aos entrevistados apresentarem  maior 

paciência e motivação para falar;  possuem maior flexibilidade ao garantir a 

resposta desejada; permite verificar possíveis contradições;  permite maior 

profundidade e pode estabelecer uma relação de confi ança entre o pesquisador 

e o pesquisado, favorecendo o surgimento de outros dados (GOLDENBERG, 

2005).     

Portanto, percebe-se que a entrevista se baseia no diálogo , interação 

humana entre o entrevistador e entrevistado. Nesta pesquisa utilizou-se uma 

entrevista semiestruturada sendo composta por uma questão geral  que abordou  

quatro aspectos relevantes quanto aos  objetivos da pesquisa (APÊNDICE 05), 

sendo este tipo de entrevista  mais flexível , deixando os sujeitos  mais à  

vontade. Estes foram informados sobre os objetivos da mesma e de que as 

informações oferecidas seriam utilizadas apenas para finalidades da pesquisa, 

com seu total  sigilo.   

 O diário de campo também consiste em um instrumento de coleta de 

dados, sendo que este enfatizou e complementou os dados obtidos pelos 

sujeitos da pesquisa nos questionários e nos relatórios, pois algumas dúvidas 
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que surgiam, a pesquisadora recorria ao mesmo para refo rçar os dados que 

foram obtidos, a part ir de suas impressões e percepções registradas no 

mesmo.  

 Os relatórios iniciais e finais  também se constituíram em importantes 

instrumentos de coletas de dados, pois a partir de les, foi possível observar as 

categorias que permaneceram, emergiram ou que foram reforçadas com a 

produção de textos pelos alunos  do 9º ano do ensino fundamental , percebendo  

de que forma o espaço do Pátio da Ciência contribuiu para o seu aprendizado 

no ensino de ciências.     

Propusemo-nos a analisar os dados qualitativamente, levando em 

consideração que a pesquisa é participante, colaborativa e exploratória como 

foi especificada em itens anteriores. Assim, fizemos  uso da Análise Textual 

Discursiva proposta por Moraes e Galiazzi  (2007), ao analisar os dados 

obtidos a partir dos alunos, monitores e professor, fazendo emergir categorias 

que contemplassem os principais elementos resultantes a partir dos dados,  

facili tando a apresentação dos mesmos.     

 

3.2.1- Iniciando o percurso metodológico  

 

As visitas aos “espaços museológicos”  da UFG seriam realizadas no Pátio 

da Ciência e no Museu Comunitário de Ciências Morfológicas Professor 

Arlindo Coelho. Seriam definidas de acordo com a disponibilidade dos 

horários de agendamento dos mesmos. Pátio da Ciência:  Segunda -feira,  

Quarta-feira e Sexta-feira, das 8:00 as 12:00 e Museu Morfológico: Sexta –  

feira das 8:00 as 12:00. Além de respeitar os horários dos espaços 

museológicos, também foi feito um acordo com o professor de ciências da 

escola, a diretora, a coordenadora e demais professores de forma que estas 

visitas não atrapalhassem as atividades que estavam sendo desenvolvidas na  

escola.   

Estive presente em um planejamento que foi realizado no dia 06/03/15 na 

escola Municipal Professora Dalísia Elizabeth Martins Doles, onde eu 

expliquei juntamente com o professor de c iências, sobre a pesquisa que seria 

realizada na escola para os demais professores, coordenaçã o e direção da 

escola. Foi mencionado a intenção , os objetivos e a questão da necessidade e 
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importância de levar os alunos para visitar estes espaços. Após expor sobre o 

projeto, a diretora da escola perguntou se todos que estavam presente no 

planejamento concordavam com a realização da pesquisa e foi consenso entre 

todos que o apoio deles era garantido e que poderia contar com a  sua 

colaboração para a realização da pesquisa.  

Ao sair do planejamento fiquei muito satisfeita, pois como é um projeto 

que envolve a parceria e par ticipação de todos da equipe escolar, percebi que 

poderia elaborar um cronograma e deixar na escola para que todos tivessem 

acesso e assim seria possível  à equipe escolar observar os dias agendados das 

visitas nos espaços museológicos e se organizarem pedagogicamente para  que 

não atrapalhasse  o desenvolvimento das atividades escolares.  

A partir deste momento então, em conjunto com os monitores dos 

espaços museológicos, a instituição esco lar e com o professor de ciências das 

turmas de 8º e 9º anos, elaborei o cronograma diversas vezes de forma que 

conciliasse os horários das duas instituições: Da escola e da Universidade, 

pois como a pesquisa envolveu a relação entre as duas, foi necessário ver as 

disponibil idade de ambas. Após várias reelaborações do calendário com as 

visitas agendadas entramos em consenso que o calendário do cronog rama seria 

o seguinte (Quadro 04).  

 

Quadro 04- Cronograma inicial  das visitas aos Espaços Museológicos da UFG 

Ano: 2015 Atividades 

Abril  Dia 01= Pré –  visita do 9º ano ao pátio da ciência  

Dia 17= Pré –  visita do 8º ano ao Museu Morfológico  

Dia 24 = Visita planejada do 8º ano ao Museu Morfológico  

Maio Dia 08 = Visita planejada do 8º ano ao Museu Morfológico  

Dia 13= Visita planejada do 9º ano ao Pátio da Ciência  

Junho Dia 08= Visita planejada do 9º ano ao Pátio da Ciência  

 

 Porém, como a metodologia de uma pesquisa envolve um percurso, ou 

seja, um caminho, este muitas vezes pode sofrer  algumas mudanças no seu 

trajeto. A RME entrou em greve, com os professores paralisando suas 

atividades durante a data de 14/04/15 até o dia 25/05/2015. Novamente foi  

preciso elaborar novo cronograma de forma a observar a disponibilidade das 

duas instituições de ensino. Assim, devi do à greve, estas visitas não puderam 

ser todas realizadas no primeiro semestre de 2015 (foram realizadas apenas 
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duas visitas, sendo uma a pré-visita ao Pátio da Ciência e a outra a primeira  

visita planejada também à este espaço) e as demais visitas foram realizadas 

no segundo semestre deste ano.  

 No segundo semestre , a UFG também entrou em greve, com os 

professores paralisando as suas atividades do dia 03/0 8/15 até 04/10/15. Um 

dos espaços museológicos que seria visitado pelos alunos  do 8º ano, o Museu 

Comunitário de Ciências Morfológicas Professor Arlindo Coelho também 

aderiu à greve, paralisando as suas atividades. Portanto, as visitas que 

estavam agendadas para serem realizadas  neste espaço tiveram que ser  

canceladas.  

O Museu Comunitário de Ciências Mor fológicas seria visitado pelos  

alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, devido as suas possibilidades de 

aprendizagem, sendo esta também uma das turmas na qual o professor 

lecionava. Desta forma, a pesquisa seria realizada neste espaço por possuir 

conteúdos de Ciências que estavam relacionados aos saberes curriculares da 

escola no 8º ano do Ensino Fundamental ,  que aumentariam a abrangência de 

conteúdos da disciplina de Ciências .  

 Assim, foi definido um novo cronograma com o professor de ciências ,  

apenas para as turmas de 9º anos , com visitas ao espaço museológico Pátio da 

Ciência (Quadro 05),  pois este espaço não entrou em greve.   

 

Quadro 05- Cronograma final das visitas ao Espaço Museológico Pátio da 

Ciência da UFG 

Ano: 2015 Atividades 

Abril  Dia 01:  Pré –  visita do 9º ano ao pátio da ciência –  9:15 as 

11:00 hrs  

Maio Não houve nenhuma visita, pois a Secretaria Municipal de 

Goiânia estava em greve  

Junho Dia 22: Visita planejada do 9º ano ao Pátio da Ciência –  9:00 

as 11:00  

Julho Férias –  recesso escolar  

Outubro  Dia 07: Visita planejada do 9º ano ao Pátio da Ciência  –  8:00 

as 12:00 

Dia 16: Visita planejada do 9º ano ao Pátio da Ciência  –  8:00 

as 12:00 

 

Esta trajetória mencionada anteriormente, de fato, me conduziu para a 

aproximação com o professor, estabelecendo uma relação  entre a educação 
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formal e não formal, para que ocorresse a oportunidade de se relacionar as 

possibilidades de aprendizagem no Pátio da Ciência com os saberes escolares,  

contribuindo assim para que surgissem elementos de aprendizagem conceitual,  

de conteúdos atitudinais e procedimentais . 

 

3.2.2- Visita Prévia do professor  ao espaço Pátio da Ciência  

 

A visita prévia foi realizada por mim e  pelo professor de ciências  no 

mês de fevereiro de 2015 às 14:00 horas.  Nesta visita, o professo r se 

encontrou com os saberes que estavam no espaço Pátio da Ciência, levantando 

alguns conteúdos que lhe interessavam de acordo com o currículo escolar, de 

forma que o mesmo ressignificasse as potencialidades dos saberes escolares 

de um museu, estabelecendo esta relação fundamental entre o espaço escolar e  

o não escolar.  

Durante esta visita prévia, o coordenador do espaço e um monitor 

esteve presente.  Assim, eu e o professor explicamos  sobre a proposta da 

pesquisa para o mesmo, sobre a escola que iria visi tar, a faixa etária dos 

alunos e as turmas. O coordenador muito satisfeito, disse que seria muito bom 

receber a escola para a realização da mesma, falou um pouco sobre o espaço, 

sobre os monitores,  sobre algumas escolas que os visi tavam e que existia uma 

lista de experimentos, mas que esta não precisava de ser seguida, pois o 

professor poderia ter a autonomia de trabalhar o conteúdo que lhe 

interessasse.   

Após esta nossa conversa, o coordenador do espaço disse que o monitor 

nos acompanharia nesta visi ta prévia, para que o professor levantasse os 

conteúdos que tinham relação com os saberes escolares.  O monitor no s 

entregou uma lista (ANEXO 01) ao professor,  na qual tinha todos os 

experimentos do espaço. Assim, ele nos fez a apresentação dos quatro 

estandes: “Luz e Partículas”, “Física para Todos”, “Energia e 

Nanotecnologia” e “Divertiquímica”.  

O professor ao conhecer o estande se mostrou muito interessado, 

questionando alguns temas ao monitor, observando o funcion amento de alguns 

experimentos. Assim,  ele anotava em seu caderno o que chamava a atenção , 

de acordo com as possibilidades de aprendizado do conteúdo nas turmas de 9º 
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ano do ensino fundamental, estabelecendo a relação entre estes dois espaços.  

Ao final da visita, o professor acordou comigo que  os conteúdos a serem 

abordados no espaço, como mencionado no item 3.2.1,  seria os seguintes:  

Química: substâncias e misturas; reações químicas  e Física:  energia e suas 

transformações; ondas e luz  

Após a definição dos conteúdos, f inalizou-se a visita prévia ao espaço 

realizada pelo professor . Quando voltou para a escola ,  ele marcou a primeira 

visita não planejada, sendo esta denominada de “pré -visita” ,  caracterizada 

como uma visita museal tradicional, na qual os alunos foram acompanhados 

pelos monitores.   

 

3.2.3 Pré-visita dos alunos  ao Pátio da Ciência  

 

Um dos momentos mais esperados pelos alunos  no ambiente escolar  é  

quando ocorre alguma visita coletiva a um espaço diferente da escola, seja em 

um parque, centro de ciências, planetários, dentre outros. Os alunos ent endem 

que sair da rotina escolar já é algo diferente e motivador , despertando o seu 

interesse pelo aprendizado. Aos  professores é oferecida a oportunidade  de 

trabalhar objetivos de temas interligados, de maneira mais atrativa e 

descontraída, mostrando a re lação direta com o homem e o seu meio.  

Durante a realização da pesquisa o professor de C iências regente das 

turmas de 9º anos, que participou ativamente da mesma como mediador do 

conhecimento oferecido no espaço do Pátio da Ciência, onde estabeleceu a 

relação entre este espaço e a escola,  explicou aos alunos sobre os seus 

objetivos, os conteúdos que seriam abordados e o espaço que seria visi tado. 

Também fui diversas vezes na escola,  falei sobre o projeto de pesquisa com os 

alunos e seus objetivos. Na semana que se aproximava da visita fomos 

novamente à escola, pedir aos alunos que participassem da visita proposta no 

espaço, ressaltando a sua importância para o aprendizado dos mesmos.  

Assim, a pré-visita dos alunos ao Pátio da Ciência foi realizada no dia 

01/04/15 com os alunos do 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal  

Professora Dalísia Elizabeth Martins Doles  (Figura 07 e 08).   Participaram da 

visita 49 alunos e dois pro fessores: o professor da disciplina de c iências que 

participou do desenvolvimento da pesquisa como mediador do conhecimento 
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entre o espaço e a escola  e também a professora da disciplina de geografia ,  

que acompanhou os alunos .  Ao chegar ao Pátio da Ciência as 9:15 horas fui  

muito bem recepcionada pelos monitores dos estandes e pela s ecretária 

responsável pelo local.  

 

Figura 07 –  Alunos no auditório do Pátio da Ciência e estande Física  para 

todos 

    

 

Figura 08 –  Alunos no Pátio da Ciência durante a dinâmica do choque elétrico 

e no estande Luz e Partículas  

    

 

Quando as turmas de 9º anos chegaram com os professores , foi feita 

uma pequena recepção e acolhida por mim e uma  das monitoras do Pátio da 

Ciência. Esta apresentou brevemente o espaço e pediu que os alunos se 

dirigissem ao auditório para ela apresentar melhor os estandes do P átio da 

Ciência e a Universidade. Assim que a monitora começou a apresentar os 

estandes do Pátio da Ciência, a energia acabou e logo em seguida ela 

conversou comigo e com os professores dizendo que poderíamos acompanhar 
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os alunos nos estandes, pois apenas o estande Luz e Partículas iriam precisar  

de energia.  

 Quando saímos do auditório a monitora sugeriu que se formassem 

quatro grupos de alunos, sendo três grupos com 13 alunos e um grupo de 10 

alunos,  totalizando os 49 alunos.  

 A visitação foi feita pelos alunos em seis  ambientes:  

1º - Divertiquímica                        2º - Banco giratório  

3º - Física para todos                     4º - Antenas 

5º - Energia e nanotecnologia        6º- Luz e partículas  

Em todos estes estandes os alunos foram acompanhados pelos monitores 

responsáveis pelos mesmos, sem a intervenção do professor de ciências ,  desta 

forma, eles foram deixados à vontade para que levantassem alguns 

questionamentos sobre os temas e experimentos que esta vam observando em 

cada estande.  

Na atividade realizada por Marandino (2001) , a exploração dos espaços 

pelos alunos foi realizada com autonomia e l iberdade , onde escolheram 

objetos ou modelos que quisessem manipular e  informações a serem 

aprofundadas ou não , porém respeitando as regras  comuns de convivência com 

os demais colegas no espaço. A pré visita realizada  pelos alunos neste espaço 

foi similar a esta visita proposta  por esta autora , onde os alunos poderiam 

observar e explorar os espaços, fazer questionamentos aos monitores, 

manipular alguns objetos (que não ofereciam riscos) e aprofundar ou não 

algumas informações que eram repassadas pelos monitores, respeitando o 

ambiente, colegas e profissionais envolvidos, assim percorreram os diver sos 

estandes do espaço. 

 No estande “Energia e Nanotecnologia”  abordou-se sobre o tema dos 

transformadores de energia de forma superficial , neste estande os alunos  

também despertaram a curiosidade com o termômetro de Galileu que aborda va 

sobre o tema: densidade. Os alunos fi caram bem concentrados e a partir  da 

observação realizada por mim, foi perceptível que houve um grande despertar 

de curiosidade e interesse pelos temas trabalhados. Os grupos formados pelos 

alunos iam revezando de forma que todos passassem pelos estandes, 

participando de todos os experimentos.  
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 No estande “Física para Todos”  os alunos encontraram-se bastante 

interessados e curiosos, fazendo inclusive uma enorme corrente entre eles 

para levar o “choque” (descarga elétrica produzida pelo circuito).  

 No estande “Luz e Partículas” ,  devido à questões técnicas (falta de 

energia), apenas um grupo participou  durante a pré visita, porém a monitora 

do estande me relatou que faltou fazer a demonstração de dois experimentos. 

No momento em que acompanhei este grupo percebi que estavam bastante 

interessados fazendo várias perguntas sobre o arco -íris.  Alguns alunos 

relataram que em casa às vezes com gotículas de água , ocorre a formação de 

arco-íris e que nas cachoeiras também, dependendo do ângulo, ocorre o seu 

aparecimento.  

Apresentaram muita curiosidade com o disc o de Newton, perguntaram 

se a luz branca é todas as cores em uma só. N este momento a monitora do 

estande “Luz e Partículas”  explicou que sim e o que muda é apenas o 

comprimento de onda, a frequência de cada uma. Quando estava neste estande  

devido a problemas técnicos a energia acabou pela segunda vez, atrapalhando 

a finalização da apresentação neste estande. 

No estande “D ivertiquímica”  os alunos também estavam bem 

participativos e curiosos com alguns experimentos, sendo que um dos 

experimentos que mais chamou a atenção dos mesmos foi o experimento da 

pasta de elefante.   

 Em relação aos locais abertos (cadeira giratória e circuito das antenas),  

percebi que os alunos interagiram bastante uns com os outros. A cadeira 

giratória foi um experimento muito chamativo  na qual puderam observar a 

relação de sua massa corpórea e a gravidade da Terra. Ambos os alunos 

interagiram entre si,  com os monitores e professores, a participação de todos 

foi muito relevante.  

 Ao final da pré-visita ao Pátio da Ciência observei que o  ambiente 

despertou muita curiosidade e interesse nos alunos de forma que a maioria 

participou interativamente no espaço. Quando todos os estandes foram 

visitados, eu e a monitora do estande Luz e Partículas fizemos os 

agradecimentos e deixamos claro que as próximas visitas seriam aulas 

planejadas na qual o professor seria o mediador dos conteúdo s, que iriam 

visitar o estande Luz e Partículas (pois havia acabado a energia) e que 
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também seria feita a apresentação do espaço com o vídeo d a Universidade, 

que devido à falta de energia ,  não foi  exibido.  

Durante os experimentos realizados nos estandes ,  os monitores  

acompanharam os alunos durante o tempo todo, de forma a auxiliá -los em 

algumas dúvidas, curiosidades e atitudes dos mesmos, evitando correr risco 

com alguns experimentos durante as apresentações nos estandes pe rtencentes 

ao Pátio da Ciência. Desta forma ficou perceptível que a organização,  

preocupação com a integridade física dos alunos,  interesse, coerência e 

disciplina dos monitores do Pátio da C iência foi imprescindível e fundamental  

para o sucesso das atividades realizadas durante a pré-visi ta neste ambiente.  

Solicitamos aos alunos que levassem os questionamentos e dúvidas para 

a sala de aula na instituição de ensino formal para serem socializadas ent re 

eles e o professor de ciências, pois durante esta pré -visi ta,  chamou-se a 

atenção dos mesmos para os saberes escolares que iriam encontrar no espaço 

Pátio da Ciência e assim, ao voltar para a escola, estes saberes entrariam para 

o planejamento em conjunto com os que estavam sendo estudados no 9º ano 

do ensino fundamental.   

 

3.2.4- Planejamento da primeira visita  mediada pelo professor de ciências 

no Pátio da Ciência da UFG  

 

 Para a preparação de uma visita planejada de acordo com Pereira et al  

(2007) destacada no cap. 01,  é importante planejar o antes, o durante e o 

depois. Assim, o planejamento foi realizado com  a monitora do estande 

“Divertiquímica”  do Pátio da Ciência e o professor de c iências  no dia em que 

ambos tiveram disponibilidade, este dia escolhido foi o dia 12/06/15, no 

horário de 13:30 as 15:00 horas.  

 Durante este planejamento acompanhei o professor  até o espaço do 

Pátio da Ciência,  onde a monitora  nos aguardou pontualmente no estande 

“Divertiquímica”. Chegando neste espaço ela se apresentou,  dizendo que era 

monitora do mesmo, que acompanhava os alunos durante as visitas escolares  e 

que estava sendo muito prazeroso receber o professor de uma escola da 

Secretaria Municipal de Educação , para realizar um planejamento em 

conjunto.  
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Em seguida o professor também se apresentou, dizendo que estava 

muito satisfeito com a acolhida do espaço e atenção da mesma. Assim, ele 

explicou detalhadamente como era a proposta da pesquisa, a escola que 

participaria, a faixa etária dos alunos e quais a s turmas que ir iam conhecer 

este espaço. Neste momento a monitora, de maneira muito alegre e 

descontraída, convidou o mesmo, juntamente comigo, para sentarmos em duas  

cadeiras, que estavam disponíveis e posicionadas em frente ao balcão de 

experimentos,  para então começar a elaboração do plano de aula.  

 O professor levou um caderno de seu uso exclusivo, onde fazia várias 

anotações sobre o local , e o livro didático utilizado pela escola , no qual ele  

mencionava para a monitora o  conteúdo que estava sendo trabalhado em sala 

de aula, fazendo as suas relações,  observando desta forma as  possibil idades 

de aprendizagem que o espaço Pátio da Ciência  poderia oferecer aos alunos .  

Ambos foram se comunicando de forma harmoniosa , sendo perceptível  

esta relação por meio da motivação e alegria que se expressavam,  durante a 

confecção do plano de aula.  A monitora mencionou que nunca havia realizado  

um planejamento em conjunto com outro professor e que  estava sendo a 

primeira vez que se realizava uma atividade como esta no espaço do Pátio da 

Ciência.  

 Como pesquisadora , mantive-me apenas como observadora e  deixei que 

ocorresse uma interação direta entre a monitora e o professor, pois este 

possuía um conhecimento e convívio com a turm a na qual lecionava. Portanto,  

ele selecionou com a sua autonomia as possibilidades de aprendizagem que o 

espaço oferecia de acordo com a realidade da sala de aula . A monitora por sua 

vez, que possuía um conhecimento do local , explicou ao mesmo os 

experimentos e as atividades que eram realizadas no estande .  

Ficou acordado entre ambos que o professor seria o mediador do 

conhecimento,  enquanto a monitora apresentaria  os experimentos, por possuir 

um melhor conhecimento dos materiai s e produtos que seriam utilizados  

durante a realização da aula planejada.  Foi perceptível  durante a sua 

participação na confecção do plano de aula , o interesse da mesma, sempre 

alegre e dando algumas dicas e sugestões.  

Após a demonstração dos experimentos do estande , o professor 

selecionou alguns que seriam utilizados durante a aula  planejada, de acordo 
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com as relações que estabeleceu com os conteúdos que os alunos estavam 

estudando em sala de aula. Foi notável  a boa comunicação e entrosamento 

entre ambos. Desta forma, ela auxiliava o professor nas dúvidas que surgiam 

sobre os experimentos,  produtos e materiais,  por possuir um maior 

conhecimento do espaço. 

Neste planejamento foi observado os procedimentos que seriam 

adotados, pois as duas turmas de 9º ano  deveriam ser divididas em grupos, 

para não sobrecarregar o professor durante  a aula planejada, ocorrendo assim, 

uma articulação entre o professor e os mon itores. Assim, durante este 

planejamento, foi sugerido pela pesquisadora, professor e monitora que os 

alunos fossem divididos em três grupos:  

1º grupo: Assistir ao vídeo que explica va sobre as substâncias e misturas 

(Viagem de Kemi) e sobre o acidente do Césio 137 ;  

2º grupo: Montar com massas de modelar, alguns modelos de substâncias e 

misturas.  

3º grupo: Assistir a aula planejada mediada pelo professor de Ciências.  

Todos os grupos iam se revezando de forma que participassem de todas 

as atividades propostas . Também foram levados em consideração os conteúdos 

conceituais e atitudinais que o ambiente poderia oferecer para facilitar o 

aprendizado dos alunos. A monitora explicou ao professor sobre  possíveis 

riscos que alguns produtos poderiam oferecer aos alunos, enfatizando a 

inclusão dos conteúdos atitudinais  no plano de aula.  

Do planejamento em conjunto resultou o plano de aula (APÊNDICE 02),  

onde foi acordado entre ambos , que a monitora auxiliaria o professor durante 

a aula,  mas que o mesmo seria o protagonista, com o seu grande envolvimento 

e engajamento.  Ao final  foi enfatizada a forma de avaliação que seria  feita 

com os estudantes, com a aplicação de um questionário . Assim, foi concluída 

o planejamento da primeira visita mediada pelo professor de ciências .   

 

3.2.5- Planejamento da segunda e terceira  visitas mediadas pelo professor  

de ciências ao Pátio da Ciência  

  

 Conforme mencionado no item ante rior, observa-se a importância de 

uma visita ser planejada. Para as visitas que ocorreram no  Pátio da Ciência 
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nos dias 07/10/15 e 16/10/15, foi  realizado o seu planejamento. Este ocorreu 

de acordo com a disponibilidade dos monitores  dos estandes “Energia e 

Nanotecnologia”/“Luz e Partículas”  e do professor de ciências. Desta forma, 

realizou-se dia 01/10/15, no horário de 8:00 as 11:20  hrs.  

O planejamento foi realizado nos dois estandes no mesmo dia , devido 

ao fato do professor ter sido liberado da escola em seu horário de trabalho , 

para a realização do mesmo, portanto, com o período da manhã disponível, 

elaborou-se o planejamento da segunda e terceira visitas ao Pátio da Ci ência.  

Durante este planejamento eu também acompanhei o professor de 

ciências até o espaço Pátio da Ciência. Inicialmente o planejam ento foi 

realizado no estande “Luz e Partículas”, onde a monitora do espaço estava nos 

aguardando. Ao adentrarmos o estande, ela se apresentou e explicou sobre 

como era feito a realização das visitas escolares, gostou muito de saber 

detalhadamente sobre a pesquisa que seria realizada no espaço, se mostrando 

muito atenciosa e prestativa, dizendo que seria muito  bom participar da 

mesma, pois como o professor seria o medi ador do conhecimento que estava  

sendo trabalhado em sala de aula, facilitaria para os alun os e para ela também 

a demonstração dos experimentos.  

A monitora nos convidou para  sentar nas cadeiras que ficam à  frente da 

bancada dos experimentos e assim começou  a elaboração do plano de aula  

juntamente com o professor .  Neste planejamento ele  também levou um 

caderno de seu uso exclusivo, no qual fazia algumas anotações sobre o 

espaço, também levou alguns livros didáticos, sendo um de seu uso pessoal e 

os demais para deixar com os monitores para o acompanhamento da aula 

planejada.  

Assim, a monitora do espaço apresentou os experimentos, demonstrando 

muito interesse durante o planejamento . Sua participação foi  bem relevante,  

pois juntamente com o professor observava as possibilidades que o espaço 

oferecia a partir dos experimentos que seriam demonstrados.  Também neste 

planejamento eu não levei algo pronto para ser realizado, mantendo 

novamente a postura de observadora, deixando que ocorresse  uma interação 

direta entre a monitora e o professor .  

Ficou acordado entre ambos que o professor seria o mediador da visita,  

enquanto a monitora apresentaria os experimentos, por pos suir um melhor 
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conhecimento dos mesmos, ao serem uti lizados durante a realização da aula 

planejada.  

Após a demonstração dos experimentos do estande, o pro fessor 

selecionou alguns que seriam utilizados durante a aula  no espaço, de acordo 

com os relações que estabeleceu com os conteúdos que os alunos est avam 

estudando em sala de aula. Esta monitora se envolveu bastante com a 

atividade a ser realizada e sempre solucionava as  dúvidas que surgiam sobre 

os experimentos.  

Os procedimentos adotados com as turmas de 9º anos durante o 

planejamento foram observados , de forma de ocorresse uma boa articulação 

entre os professores e monitores, assim ocorreu novamente a elaboração em 

conjunto de uma ação educativa, por meio de uma estratégia didática.  

Os alunos seriam divididos  em três grupos,  para não sobrecarregar o 

professor durante a aula planejada.  

1º grupo: Assistir a um vídeo sobre a formação das cores  

2º grupo: Confeccionar o disco de Newton  

3º grupo: Assistir a aula planejada mediada pelo professor de c iências  

Todos os alunos participaram das atividades propostas, onde os grupos iam se 

revezando.  

A monitora enfatizou a inclusão dos conteúdos atitudinais no plano de 

aula, pois o seu estande explicava muito sobre o efeito da luz solar sobre a 

pele,  devendo os alunos ter um cuidado com a exposição excessiva a luz 

solar,  relatando a importância da util ização do protetor solar.  

Estes conteúdos, portanto, foram vistos em conjunto  com os 

procedimentos que seriam adotados na visita , levando em consideração as 

possibilidades que o espaço poderia oferecer para facilitar o aprendizado dos 

alunos. Do planejamento em conjunto resu ltou o plano de aula (APÊNDICE 

02).  

Ao finalizar o planejamento da terceira  visita mediada pelo professor,  

fomos (eu e o professor de Ciências) para o planejamento da segunda  visita 

mediada, que iria ocorrer no estande “Energia e Nanotecnologia”.  

O monitor deste espaço nos aguardava para que o planejamento 

ocorresse em conjunto,  ao chegar no estande ele  nos convidou para sentar e 

logo em seguida perguntou ao professor de c iências como seria realizada a 
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pesquisa. Após a explicação o mesmo se mostrou bastante entusiasmado, 

pediu um livro didático ao professor para que ele se informasse sobre q ual o 

conteúdo que os alunos estavam estudando em sala de aula e a partir deste 

momento, começou a observar juntamente com o professor as possibilidades 

para a aprendizagem que o espaço oferecia.  

Assim como as demais monitoras, o monitor deste espaço apres entou 

todos os experimentos e logo em seguida juntamente com o professor, 

escolheram as atividades que poderiam ser realiza das com as turmas de 9º ano 

do ensino fundamental . A sua participação foi muito interativa, pois em 

conjunto iam elaborando o plano de aula. Também foi proposta  uma ação 

educativa por meio de uma estratégia didática, para que os alunos não 

sobrecarregassem o professor e desta forma, todos participassem ativamente 

da aula planejada.  

Esta ação educativa envolveu divisão dos alunos com as seguintes 

atividades:  

1º grupo: Assistir um vídeo que explicava sobre a Energia Nuclear  

2º grupo: Pré visita ao estande Luz e Partículas  

3º grupo: Assistir a aula planejada pelo professor de Ciências  

Portanto, os alunos participaram das três atividades propostas.   

A elaboração do plano de aula em conjunto finalizou -se e 

posteriormente foi enfatizado a forma de avaliação que seria realizada com os 

alunos,  com a aplicação de um questionário, após terem participado da 

segunda e terceira visita mediada pelo professor de ciências ao espaço Pátio 

da Ciência.  

 

3.3- VISITAS PLANEJADAS AO PÁTIO DA CIÊNCIA 

 

Para a maioria dos professores, conduzir uma turma de escola ao museu 

é uma aventura. Uma árdua tarefa para quem a organiza, haja vista a 

responsabilidade de transportar os alunos para fora do espaço escolar, que 

pode desmotivar o professor. Mas, i r a um espaço museológico também não 

pode ser simplesmente um ato de “passeio não intencional”. Por isso, 

visitamos o espaço (visita prévia) antes de levar os alunos, para conhecer as 
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possibilidades educacionais que o mesmo oferecia  e para preparar a visita 

conforme foi  descri to anteriormente .  

 

3.3.1- Primeira visita 

 

No dia 22/06/15 às 9:00h da manhã foi realizada a primeira aula 

planejada da visita ao Pátio da Ciência  (Figura 09), abordando os seguintes 

conteúdos: Substâncias, misturas e reações químicas. Comparece ram ao 

espaço 47 alunos das turmas de 9º ano do ensino f undamental ,  sendo que 

inicialmente foram recepcionados por mim e uma das monitoras, onde foi  

explicado aos alunos que eles seriam divididos em três grupos, sendo dois 

grupos de 16 alunos e um grupo de 15 alunos.   

 

Figura 09 –  Primeira visita planejada realizada no estande Divertiquímica  

       

 

O primeiro grupo de 16 alunos foi direcionado para assistir um vídeo 

que falava sobre a Insti tuição (UFG)  e um outro vídeo sobre o conteúdo 

substâncias e misturas (A viagem de Kemi –  “não misture”), com o 

acompanhamento de um dos monitores do espaço . O segundo grupo de 15 

alunos,  fez a leitura de um texto sobre o tema abordado (APÊNDICE 03) e 

depois foram montar modelos de s ubstâncias e misturas com massinhas  de 

modelar,  sendo também acompanhados de um dos monitores do espaço . O 

terceiro grupo foi para a aula planejada, onde o professor foi  o mediador do 

conteúdo com o auxílio da monitora do estande “Divertiquímica”.  
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Todos os três ambientes foram visi tados pelos alunos de forma que os 

três grupos frequentassem todos os estandes, part icipando ativamente dos 

mesmos. Assim, foi colocado em prática a ação educativa propost a no 

planejamento em conjunto com o monitor do estande.  

Antes de iniciar a aula planejada o professor da turma estabe leceu as 

relações entre o conteúdo visto em sala de aula e o que seria visualizado no 

laboratório, em seguida apresentou o espaço e a monit ora do mesmo. Durante 

a explicação do conteúdo sobre  substâncias,  misturas e reações químicas ,  foi  

possível  observar a partir das impressões e percepções registradas no diário 

de campo, que os alunos de forma geral  conseguiram compreender bem sobre 

o tema explicado, estabelecendo relações entre o tema abordado em  sala de 

aula e o espaço durante os experimentos , pois os mesmos mostravam as 

figuras e atividades do livro didático que se relacionavam com o tema da aula 

planejada neste espaço. E também a partir da observação das expressões 

faciais dos mesmos, dos gestos, foi perceptível observar as compreensões que 

adquiriam com as explicações,  após as suas dúvidas serem solucionadas.   

Ao final da aula planejada , para cada grupo foi aberto um espaço para o 

questionamento e os alunos fizeram várias perguntas, entre elas: “porque o 

óleo ficava acima da água no experimento da garrafa colorida ”  (com a luz 

acesa), sendo retomado outro conceito que também já havia sido trabalhado 

em sala de aula, sendo este o conceito de densidade.  Assim, percebi  que 

faziam relação com outros conhecimentos que já traziam em sua bagagem 

conceitual .  

De uma forma geral,  estabeleceram relações com o seu cotidiano, como 

a experiência de um bolo que fizeram na escola, ligando os conceitos pre sente 

em uma reação química. Apresentaram muita curiosidade sobre a  utilização do 

sulfato de cobre e o  carvão ativado, queriam saber como estavam presente no 

cotidiano, um aluno até mencionou sobre a utilização do carvão ativado em 

purificadores de água (d isse que leu a composição do purificador de água em 

sua casa).  

Atentaram também sobre os riscos de algumas substâncias uti lizadas,  se 

estas poderiam ser irri tantes ou prejudiciais à pele, neste momento percebi a 

preocupação de uns com os outros  durante a exposição à estas substâncias ,  

pedindo que tivessem cuidado ao se aproximar e tocar nas substâncias,  sendo 



 106 

 

este momento registrado no diário de campo e relacionado com  os conteúdos 

atitudinais , pois segundo Coll e Valls (2000) estes conteúdos são utilizado s 

para indicar que uma pessoa pode ter sentimentos  diante de pessoas das quais 

gosta ou não, produzindo-lhe confiança ou desconfiança.  

Os alunos apresentaram-se bem curiosos e motivados durante a 

explicação, em determinados momentos se utilizavam do celula r para 

fotografar ou filmar,  registrando  os principais momentos da aula, sendo esta 

percepção e impressão reforçada pelas anotações  presente no diário de campo .  

Durante a realização da aula prática, todos os três gr upos participaram 

ativamente e perguntaram sobre como fazer estes experimentos em casa, como 

conseguiam aqueles  materiais. Despertou também o interesse em saber sobre 

os cursos da UFG, como era o processo seletivo e a forma de ingresso na 

instituição, pois estes questionamentos foram registrados  com no diário de 

campo, com ênfase. Portanto, ficou claro o interesse dos mesmos pela ciência  

a partir das observações registradas (gestos, expressões,  explicação de 

dúvidas, registros com fotos e filmagens de celulares)  aproximando-a do seu 

contexto e cotidiano.  

 

3.3.2- Segunda visita  

 

No dia 07/10/15 às 8:00h da manhã foi realizada a segunda aula 

planejada da visita ao Pátio da Ciência  (Figura 10), abordando os seguintes 

conteúdos: “energia e suas transformações” .  Compareceram ao espaço 41 

alunos das turmas de 9º ano do Ensino Fundamental , sendo que inicialmente 

foram recepcionados por mim e os monitores do espaço, onde foi  explicado 

aos alunos que eles seriam divididos em três grupos, sendo dois grupos de 15  

alunos e um grupo de 11 alunos.  
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Figura 10 –  Segunda visita planejada realizada no e stande Energia e 

Nanotecnologia  

         

 

O primeiro grupo de 15 alunos foi direcionado para assistir um vídeo 

que falava sobre a energia nuclear , sendo acompanhados por um monitor do 

espaço. O segundo grupo de 15 a lunos,  fez a pré-visita ao estande “Luz e 

Partículas” ,  acompanhados da monitora do mesmo,  que por questões técnicas 

(falta de energia)  não teve a oportunidade de ser visitado no dia 01/04/2015.  

O terceiro grupo foi para a aula planejada, onde o professor f oi o mediador do 

conteúdo com o auxílio do monitor do estande “Energia e Nanotecnologia”.  

Todos os três ambientes foram visi tados pelos alunos de fo rma que os 

três grupos frequentasse  todos os estandes, part icipando ativamente dos 

mesmos, sendo assim  colocado em prática a ação educativa proposta no 

planejamento em conjunto com o monitor do estande . 

Antes de iniciar a aula planejada o professor  de ciências  da turma 

estabeleceu as relações entre o conteúdo visto em sala de aula e o que seria 

abordado no estande, em seguida apresentou o espaço e o monitor do mesm o. 

Durante a explicação do tema “energia e suas transformações” ,  os alunos 

conseguiram compreender bem o tema,  fazendo citações sobre o conteúdo 

visto em sala de aula e suas relações com o  espaço durante os experimentos.  

Foram trabalhados quatro experimentos neste estande que estavam 

relacionados com os conteúdos abordados na instituição de ensino formal ,  

sendo eles:  modelo de usina termoelétrica, gerador elétrico manual/d ínamo, 

gerador fotovoltaico e transformador de tensão. Todos eles constam no 

planejamento da aula, feito  em conjunto pelo professor e monitor  (APÊNDICE 

02) e na lista dos experimentos oferecidos pelo Pátio da Ciência (ANEXO 

01).  
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Quando foi realizada a discussão sobre o conceito de ener gia, os alunos 

estavam bem participativos, o professor os instigava a participar da aula ,  

levando em consideração a sua importância no dia -a-dia, ou seja,  no 

cotidiano. Com a definição de energia foram trabalhados os t ipos de energia,  

sendo enfatizado que a mesma não é criada e sim transformada. A partir deste 

momento foi mencionado os tipos de transformações de energia e suas 

possibilidades de aprendizagem de acordo com os experimentos presente no 

espaço.  

O professor da turma foi o mediador da aula planej ada, enquanto que o 

monitor responsável apresentava os experimentos, seu funcionamento e 

composição aos alunos do 9º ano  do ensino fundamental . Em todos os 

experimentos os alunos foram convidados a  interagir com os mesmos por meio  

de uma participação ativa, manuseando e solucionando algumas d úvidas com 

o professor e o monitor .         

Durante esta visita planejada foi muito perceptível a relação que os 

alunos estabeleceram com o tema abordado em sala de aula e este espaço , 

iniciaram a aula mencionando sobre uma foto da usina hidrelétrica que viram 

no livro didático e as várias formas de energia .  Citaram exemplos da energia 

no seu cotidiano e sua importância , entre elas: Uso do celular, carro, energia 

elétrica para não ficar no escuro , dentre outras. Alguns alunos mencionaram 

sua importância dizendo que “tudo depende da energia”,  “a energia está  

presente em tudo”, “energia é vida” .   

Percebi que alunos trouxeram conh ecimentos prévios para aula no Pátio 

da Ciência, obtidos por meio de filmes assistidos em suas casas, aulas de 

história relacionadas a explosão da usina nuclear de Chernobyl, perigos em 

guerras se estas usinas forem bombardeadas , entre outros. Também foi  

abordado um conteúdo ati tudinal relacionado à questão da sustentabilidade, 

pois quando foi explicado o procedimento que ocorria nas usinas 

termoelétricas para a geração de energia , os alunos observaram que esta não é 

limpa, prejudicando o meio ambiente, assim como as usinas hidrelétricas .  

 De forma geral, os alunos interagiram muito, souberam mencionar  

alguns tipos de energia e observaram sua presença no cotidiano (uma aluna 

chegou a mencionar: “fica sem energia para você ver!”), fizeram a relação 

cotidiana até mesmo com a questão climática que estava ocorrendo  no 
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município de Goiânia, com muito calor, citaram a importância da energia para 

funcionar o ar condicionado, ventiladores e climatizadores . Tiveram a 

oportunidade de manipular todos os experimentos, com exceção do 

experimento de alta voltagem, pois este oferecia riscos. Assim, a partir  desta 

visita foi perceptível  por meio das anotações e impressões registradas no 

diário de campo que houve uma aproximação dos alunos com os 

conhecimentos científicos abordados no espaço d o Pátio da Ciência.  

 

3.3.3- Terceira visita 

 

No dia 16/10/15 as 8:00 horas da manhã, foi realizada a terceira visi ta 

planejada ao Pátio da Ciência (Figura 11), abordando os seguintes conteúdos: 

“Ondas e Luz” .  Compareceram ao espaço 37  alunos, sendo que inicialmente 

foram recepcionados por mim e os monitores do espaço, onde foi  explica do 

aos alunos que eles seriam divididos em três  grupos, sendo dois grupos de 12 

alunos e um grupo de 13 alunos .  

 

Figura 11 –  Terceira visita planejada reali zada no estande Luz e Partículas 

 

 

O primeiro grupo de 13 alunos foi direcionado para assistir um vídeo 

que falava sobre a composição as cores , sendo acompanhados por um dos 

monitores do espaço. O segundo grupo de 12 alunos foi  direcionado para 

confeccionar um disco de Newton , com as diversas cores em sua composição, 

também acompanhados de um dos moni tores do espaço. O terceiro grupo de 

12 alunos foi direcionado para a aula planejada, onde o professor foi o  

mediador do conteúdo, com o auxílio da monitora do estande “Luz e 

Partículas”.  
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Todos os três ambientes foram visi tados pelos alunos de forma que o s 

três grupos frequentassem todos estes espaços, participando ativamente de 

suas atividades, sendo colocado  em prática a ação educativa proposta no 

planejamento com o monitor.  

O professor da turma apresentou o espaço aos alunos e a monitora do 

mesmo. Assim, ele estabeleceu as relações entre o conteúdo visto em sala de 

aula e o que seria abordado no estande . Ao iniciar a aula perguntou aos alunos 

a definição do conceito “luz”  e a sua importância no cotidiano. Os alunos 

deram a definição do conceito e mencionaram que por ser uma onda 

eletromagnética ela se propaga no meio ambiente facilmente. Observaram 

também claramente a importância da luz, dizendo que “sem a luz não existiria 

a vida, pois a fotossíntese depende dela, a visão também”, “que o p laneta sem 

luz seria estranho”.  

Fizeram várias associações com o seu cotidiano, mencionando que as 

ondas eletromagnéticas es tão presentes de diversas formas : no micro-ondas,  

celular, aparelhos eletrodomésticos,  medicina, utilização do laser , dentre 

outros. Quando a monitora citou o exemplo das ondas do micro-ondas os 

alunos ficaram bem interessados, perguntaram sobre o  modo correto da sua 

utilização e quais materiais poderiam ser expostos às suas ondas 

eletromagnéticas , gerando assim alguns conteúdos  atitudinais,  como: cuidados 

com a saúde ao manuseá-lo e a questão de ler o manual  do aparelho antes da 

sua utilização.  

A monitora também explicou sobre a importância da película utilizada  

na parte externa do micro-ondas, para não estragar a retina do olho, neste 

momento os alunos ficaram bem interessados no assunto, ficando instigados a 

perceber o “quanto estamos bombardeados pela s ondas eletromagnéticas” .   

Juntamente com os alunos, o professor e a monitora do espaço iam 

interagindo e também explicavam sobre as consequências do  uso contínuo do 

computador e demais aparelhos no cotidiano  que emitem ondas 

eletromagnéticas ,  enfatizando que a exposição excessiva à estas ondas  

também podem causar prejuízos. Assim, foi mencionado que algumas 

profissões, como por exemplo,  a de radiologista, o profissional possui auxílio 

à periculosidade, infert ilidade e outros .  
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O professor neste momento evidenciou sobre a importância de se 

proteger da luz branca do computador,  dos raios ultravioletas, dentre outros,  

expondo desta forma alguns benefícios e malefícios das ondas 

eletromagnéticas que são emitidas. Os alunos se mostravam muito  curiosos e 

questionadores, pois várias perguntas emergiam.   

Em seguida o professor explicou  sobre a passagem da luz pelos 

materiais, ocorrendo os fenômenos ondulatórios: absorção, refração e 

reflexão. Assim, o experimento que foi demonstrado para a observação destes  

fenômenos foi  o “dispersão da luz através do prisma”  (ANEXO 01). Ao falar 

da absorção, os alunos mencionaram sobre o uso da  roupa preta, que esta cor 

absorve mais a luz, aumentando a temperatura corpórea . Foi discutido também 

sobre alguns materiais que a luz atravessa ou não. Os alunos questionaram 

muito sobre a luz branca, interagindo diretamente com o experimento , 

mexendo e deslocando o pri sma, observando os fenômenos ondulatórios ,  

visualizando assim o espectro visível da luz. 

A monitora explicou sobre a condensação da água e que a incidência 

dos raios  solares em uma gotícula,  forma as cores . Neste momento os alunos 

estavam bem participativos , util izaram exemplos do cotidiano como: se 

inclinar uma mangueira, a mesma pode também formar as cores do arco -íris e 

ao estar em uma cachoeira dependendo do ângulo , o mesmo também pode ser 

observado.  

Os alunos também perguntaram sobre a ques tão da perturbação visual  

Daltonismo e o professor explicou que algumas pessoas possuem esta 

dificuldade na visualização das cores devido a um problema genético . Neste 

momento os alunos empolgaram-se muito com o tema e quiseram saber como 

seria visto a cor do semáforo  por uma pessoa daltônica, disseram que iriam 

pesquisar sobre o tema em suas casas .   

Outros assuntos também foram questionados e  o professor em interação 

com a monitora respondeu aos questionamentos  que foram propostos . De 

forma geral os alunos fizeram associações , ou seja, estabeleceram relações 

com o seu cotidiano, suas casas e seu meio social.  

Desta forma, foi  possível observar que os alunos interagiram muito 

durante esta terceira visita planejada, souberam citar alguns tipos de ondas e 

conseguiram observar sua presença n o cotidiano, tiveram a oportunidade de 
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observar um experimento, podendo manusear os prismas , observando os 

fenômenos ondulatórios e o espectro visível da luz. Nesta  aula também se 

notou que os alunos apresentaram bem curiosos e muito questionadores, sendo  

possível  perceber a partir das impressões e anotações registradas no diário de 

campo que houve uma aproximação dos mesmos  com os conhecimentos 

científicos que foram abordados no espaço do Pátio da Ciência.  
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CAPÍTULO 4- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Nesta pesquisa procurou-se descrever as relações entre os conteúdos 

que estavam sendo abordados  no ensino de ciências ministrado na instituição 

de ensino formal (escola) e  as suas possibilidades na instituição de ensino não 

formal (espaço museológico da UFG –  Pátio da Ciência) . Inicialmente 

obtiveram-se como “corpus”  de análise os relatórios e questionários  (também 

utilizou-se o diário de campo, para reforçar alguns dados obtidos durante a 

pesquisa, pois a sua escri ta foi impregnada a partir da s opiniões e percepções 

vindas deste instrumento de coleta de dados ), sendo que posteriormente 

também foram realizadas algumas entrevistas  com o professor de ciências 

efetivo da turma e os monitores do Pátio da Ciência .  A etapa inicial  da 

análise textual discursiva consiste na fragmentação dos textos em unidades de 

análise ou significado.  

A fragmentação (unitarização) nesta pesquisa foi feita por meio da 

transcrição de trechos dos relatórios iniciais  (produzidos pelos alunos) , da 

transcrição das respostas obtidas integralmente pelos alunos a partir das  

perguntas dos questionários  aplicados no dia 23/06/15, no dia 07/10/15 e no 

dia 16/10/15, sendo este composto por 06 questões (ANEXO 01) e de 

transcrições de trechos dos relatórios finais. Emergiram algumas categorias a 

partir do relatório inici al e dos questionários, com a manifestação de algumas 

subcategorias, sendo estas detalhadas nos próximos itens.  Nos relatórios 

finais também ocorreu o reforço das categorias que emergiram do relatório 

inicial  e  dos questionários .  

 

4.1- PRIMEIRO MOMENTO: DADOS DOS RELATÓRIOS INICIAIS  

 

Após a pré-visita ao Pátio da Ciência,  realizada no dia 01/04/2015,  foi  

solicitado aos alunos dos 9º anos alguns relatórios pelo professor de ciências , 

para serem entregues na semana seguin te. Assim, foram obtidos 23 relatórios 

iniciais, sendo todos classificados aleatoriamente em RI1 (relatório inicial  
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01) até RI23 (relatório inicial 23). Destes relatórios foram extraídas algumas 

falas dos alunos que se manifestaram chamando mais a atenção . 

Nesta fase inicial da analise textual discursiva, os  relatórios iniciais  

foram fragmentados em unidades de análise ou significados, para 

posteriormente serem agrupados em categorias para a elaboração de um 

metatexto.  Portanto, retiraram-se alguns fragmentos de cada relatório 

produzido pelos alunos para representar estas unidades de análise para gerar 

categorias válidas e pertinentes de acordo com os objetivos da pesquisa .  

 

RI.1.  “Fomos vis i tar  a  UFG, lá  aprendemos muitas co isas ,  aqui  eu 

mais goste i  fo i  a  da energia  está t ica que passava  pela cor rente,  a  

pas ta  de e le fante,  o  termômetro de  densidade é o  da cadeira .  

Associamos mui to  sobre  a  química e  a  f ís ica  [ . . . ]  Associa mos muito  

com o conteúdo da esco la ,  es tudando aqui pod emos chegar 

motivado  lá  e  fazer  uma boa apresentação”.  

 

A partir  da fala do aluno no relatório RI.1 foi possível perceber alguns 

termos que fazem parte da motivação do aluno, entre eles: “mais gostei”  e 

“chegar motivado” ,  assim foi possível notar um interesse do aluno ao visitar 

o espaço. Também ocorreu a observação da relação entre o espaço e os 

conteúdos que os alunos estavam aprendendo na escola,  a partir do seguinte 

termo: “associamos muito com o conteúdo da escola”.  Sendo também 

perceptível que houve uma facilitação do conteúdo p roposto para este aluno, 

por meio do uso da expressão: “lá aprendemos muita coisa” .  

 

RI2.  “Ao nosso traba lho  de campo aprendemos várias coisas  ou até  

mesmo damos apenas complementadas .  Vimos coisas bastante  

diferentes co isas que não sab íamos mais que  sempre es teve  em 

nosso dia -a-d ia.  [ . . . ]  Conhecemos que c iências  não  e  so  aquilo  que 

fa lam mais  s im varias coisas juntas em uma so  matéria  [ . . . ]  

  

 A partir da fala do aluno no relatório RI2 percebe-se na expressão 

“aprendemos várias coisas” ,  a facilitação do conteúdo p roposto. Quando 

surge o termo “damos apenas complementadas” ,  nota-se a relação com os 

conteúdos vistos no espaço e na instituição de ensino form al, pois o aluno 

consegue visualizar esta complementação de conteúdos entre os dois espaços.  

Também a motivação está presente quando o aluno menciona que viu “coisas 

bastante diferente” ,  instigando assim o seu interesse pel a aprendizagem. Se 
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torna claro também a presença da interdisciplinaridade , quando o aluno diz  

que o ensino de ciências são “várias coisas juntas em uma só matéria” .   

 
RI7.  “[ . . . ]  Mais a  minha experiênc ia prefer ida fo i  a  de densidade,  

onde t inha uma cadeira  gira tór ia  com os pés f irmes no chão e ao  

separar /abr ir  os braços rodava mais lento e  ao juntar  o  corpo rodava  

mais rápido.  Então  em suma,  foram experiências  bem 

interessantes ,  onde l i te ralmente nós pudemos aprender fazendo ,  

com moni tores super  gente boa e muita diversão ,  é  c laro” .  

  

  

 A partir da fala do aluno no relatório  RI7 foi possível observar  a 

presença da motivação por meio  da utilização dos termos: “experiências bem 

interessantes e muita diversão” ,  estimulando desta forma o aluno para o 

aprendizado dos conceitos científicos abordados durante a visita ao Pátio da 

Ciência. Também é perceptível a f acilitação do aprendizado dos  conteúdos 

quando o aluno menciona o seguinte trecho nós “pudemos aprender fazendo” .  

Fica claro que o aluno teve uma aula prática do conteúdo que estava sendo 

abordado em sala de aula onde houve a sua interação, facilitando desta forma 

o seu aprendizado.  A fala presente neste relatório também é reforçada nos 

relatórios RI16 e RI18.   

 
RI12 .  “ [ . . . ]  Nós a lunos  do 9º  ano estamos estudando química  e  

f ís ica ,  então o professor  decid iu nos levar  para  conhecer  um pouco  

das experiências que lá  se encontram. Pra mim que amo fí sica e  

química foi  o  melhor passeio,  por  que as experiências são tantas 

que nos se perdemos,  umas das melhores par tes que me chamou 

atenção fo i  a  química  [ . . . ]  A química usa muitas co isas ,  são tantas 

coisas com nomes d i fíce is e  estranhos ,  mas é legal  [ . . . ]  Me divert i  

muito !”  

  

A partir da fala do aluno no relatório R112, é observada a relação entre 

o conteúdo visto no espaço e na sala de aula, quando o mesmo menciona 

“estamos estudando química e física ”, a partir desta expressão fica claro que 

o aluno consegue associar o conteúdo trabalhado  na instituição de ensino 

formal com o espaço Pátio da Ciência . Também está presente a motivação na 

fala deste aluno, pois o mesmo diz que “ foi o melhor passeio”, “mas é legal” 

e “me diverti muito”.  Com estas expressões nota -se que ocorre um despertar  

do interesse para a aprendizagem dos conceitos científicos. A 

interdisciplinaridade também está presente quando o aluno diz que “a química 
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usa muitas coisas”, a partir deste termo observamos que o aluno estabelece 

relações com conceitos de outras disciplinas.  

 

RI17.  “A pr imeira impressão  que eu t ive,  fo i  boa ,  pois  o  inst i tuto  

de f ís ica f ica dentro  da UFG uma das maiores e  melhores  

universidades de Goiânia.  Todas as experiências  que eu vi ,  eu achei 

interessante e  legal  porque algumas  delas eu j á  t inha uma base e  

out ras eram tota lmente novas  para mim [ . . . ]  Pra  mim foi  um estudo 

diferenciado ,  pois a lém, de termos saído das aulas monótonas  do 

dia a  dia ,  nós aprendemos muito melhor em um a mbiente  fora da  

sala  de aula  [ . . . ]  Eu aprendi mais  coisas  naquele d ia  do  que  em um 

mês dentro de sa la  de  aula”.  

 

 A fala do aluno no relatório RI17 possui termos que se relacionam com 

a motivação, entre eles: “achei interessante e legal”, “totalmente novas”, 

“estudo diferenciado”,  “saído das aulas monótonas”.  Com estes termos 

percebe-se que a visita estimulou o aprendizado dos conceitos científicos 

devido a motivação e também facilitou o aprendizado, pois o aluno menciona 

“aprendemos muito melhor em um ambiente fora da sala de aula” ,  “aprendi  

mais coisas” .  Portanto, o aprendizado dos conceitos científicos foi facili tado 

a partir desta visita ao Pátio da Ciência.  

 

RI20.  “[ . . . ]  Vimos e par t icipamos de d iversas experiências  [ . . . ]  

experiências  legais [ . . . ]  O Campus é  um lugar  bem legal  vol taremos 

lá  em breve  [ . . . ]”.  

  

A partir da fala do aluno no relatório  RI20 foi possível observar a 

presença de termos relacionados com a motivação  na expressão “bem legal” ,  

também foi perceptível  o reforço de termos relacionados à motivação nos 

relatórios RI3, RI4, RI5, RI6, RI11, RI14, RI15 RI21, RI22. Desta forma,  

notou-se que esta visita chamou a atenção da maioria dos alunos , despertando 

o interesse para a aprendizagem dos conceitos científicos.  

 
RI23.  “[ . . . ]  Achei  mui to  importante  a  visita  para  interesse ,  e  

conhecimento da matér ia  [ . . . ]  Os monitores explicaram tudo claro 

[ . . . ]  Mais deu para aprovei tar  bastante o  passeio deu para  

complementar o nosso conteúdo ,  e  deu para servir  pra mais  

conhecimento em nossas aulas.”  

 

A partir da fala do aluno no relatório RI23 foi perceptível a presença da 

motivação no termo “visita para interesse”, ocorrendo o despertar do 

interesse pela visita ao espaço, proporcionando uma aprendizagem mais 
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atraente. A relação entre os conteúdos vistos no espaço e na escola também 

foi observado na expressão  “complementar o nosso conteúdo” ,  assim, o aluno 

fez a associação entre os conteúdos vistos nos dois espaços. E também houve 

uma facilitação da aprendizagem para este aluno quando o mesmo menciona 

que o passeio serviu para “mais conhecimento em nossas aulas”.  Também no 

relatório RI19 ocorreu o reforço e complementação  desta fala.  

Apesar de algumas falas serem similares, podendo ser agrupadas umas 

com as outras, estes relatórios foram selecionados devido à sua relevância, se 

destacando dos demais, chamando a  atenção para o alcance dos objetivos 

propostos na pesquisa. A partir destas unidades de significados,  representadas 

pelos trechos destacados do relatório inicial  que se manifestaram na falas dos 

alunos,  foi possível perceber  que emergiram as seguintes categorias:  

facil itador de aprendizagem de conteúdos, interdisciplinaridade, motivação e  

relação escola-espaço museológico .  

 

4.2- SEGUNDO MOMENTO: DADOS DOS QUESTIONÁRIOS  E 

ENTREVISTAS  

 

O segundo momento da análise de dados, ocorreu a partir  dos 

questionários, com a categorização das unidades  de significados obtidas pelas 

falas dos alunos integralmente.  A partir  da transcrição das respos tas obtidas,  

observou-se que as quatro categorias  que emergiram do questionário, foram as 

mesmas obtidas nos relatórios iniciais, sendo estas apenas reforçadas: 

facil itador de aprendizagem de conteúdos, interdisciplinaridade, motivação e 

relação escola –  espaço museológico.  

 A partir da primeira pergunta do question ário emergiu a categoria:  

facil itador da aprendizagem de conteúdos ,  na segunda questão emergiu  a 

categoria: interdisciplinaridade ,  na terceira e quarta questões  emergiram a 

categoria: motivação ,  na quinta observamos a categoria:  relação escola-

espaço museológico .  Na sexta questão abordada, como foram trabalhadas 

apenas as sugestões e crí ticas dos alunos, não houve o surgimento de 

categorias que fossem pertinentes e válidas de acordo com os objetivos da 

pesquisa. Sendo assim, foi construído o quadro a seguir  com as questões que 

emergiram as  suas respectivas categorias :  
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Quadro 06: Categorias que emergiram a partir  das questões do questionário  

Categorias  Questões que emergiram Nome da categoria  

1ª categoria  01 Facilitador da aprendizagem de 

conteúdos 

2ª categoria  02 Interdisciplinaridade  

3ª categoria  03 e 04 Motivação 

4ª categoria  05 Relação escola- espaço 

museológico 

 

É importante deixar claro que estas categorias se apresentam com maior 

ênfase nestas perguntas, no entanto estão interrelacionadas com as demais.  

Portanto, a partir  das respostas obtidas por meio das falas dos alunos nos 36 

questionários (aplicados dia 23/06/15), 41 questionários (aplicados dia 

07/10/15) e 37questionários (aplicados dia 16/10/15), emergiram estas quatro 

categorias.  

 

4.3- AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Cada categoria foi enfatizada com as re spostas obtidas pelos alunos 

integralmente nos questionários , onde foram observadas e relatadas as 

manifestações mais significativas de cada uma. Na primeira unitarização (dia 

23/06/15), os alunos foram enumerados aleatoriamente em A1 (Aluno 1) até 

A36 (Aluno 36) de acordo com a questão 01, 02, 03, 04 e 05 (Q1, Q2, Q3, Q4 

e Q5). Na segunda unitarização (dia 07/10/15), os alunos foram enumerados 

aleatoriamente em B1 (Aluno 1) até B41 (Aluno 41) , de acordo com a questão 

01, 02, 03, 04 e 05 (Q1 a Q5) . Na terceira unitarização (dia 16/10/15) os 

alunos novamente foram enumerados aleatoriamente em C1 (Aluno 1) até C37 

(Aluno 37),  de acordo com a questão 01, 02, 03, 04 e 05 (Q1 a Q5) .   

 Após o término da coleta de dados da pesquisa com os alunos , realizou-

se uma entrevista com os monitores do Pátio da Ciência (M01, M02 e M03) e  

com o professor de ciências das turmas de 9ª  ano do ensino fundamental (PR), 

onde consta a sua transcrição na integra no Apêndice 05. Percebeu -se que a 

partir das falas destes sujeitos da pes quisa,  ocorreu o reforço das categorias 
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que emergiram nos questionários e relatórios iniciais/finais, portanto, as 

mesmas foram trazidas para esta análise proposta.  

 

4.3.1- Categoria 01: Facilitador da aprendizagem de conteúdos 

 

A partir dos questionários que foram aplicados nos dias 23/06/2015, 

07/10/2015 e 16/10/2015, foi  realizada a unitarização, de acordo com os 

objetivos que contemplavam a pesquisa, sendo  selecionados algumas 

respostas obtidas integralmente pelos alunos , ocorrendo a emergência da 

categoria facilitador da aprendizagem de conteúdos :  

 
 

Q1 A25 “Nos já  t iamos alguns conhecimentos  sobre a  matér ia ,  e  

com as visi tas só auxi l iou para melhorar o  nosso entendimento ,  

como a aula sobre mis tura e  substanc ias foi  prat icas,  todos nos  

quer íamos par t icip ar ,  nos levou a querer  saber  mais sobre os 

experimentos químicos” .  

 

Q1 A30  “Auxi l iou a co locarmos em prát ica  o  que  aprendemos em 

sa la  f icassando a matéria mais fác il .  De cer ta  forma sim,  quando  

você sabe  melhor  o  que  é o  que,  claro que fac il ita  a  nossa 

def inição” .  

  

Q1 A31 “Acredi to  que aprendemos melhor  na prát ica,  visua lizando  

e construindo o conhecimento que recebi .  Sim,  pois com tudo  que  

vi ,  passe i  a  entender mais  do  que já  sab ia sobre o  tema ” .  

 

Q1 A32 “Auxi liou para melhorar o meu aprendizado ,  a judou a  

entender  melhor  o  conteúdo es tudado.  Sim, pois  ajudou a saber  

sobre  o  assunto,  a  aumentar  o conhecimento ,  d i ferenc iando  as 

substancias das mis turas”.   

 

Q1 B3 “Ela nos t rouxe  uma aula prat ica que nós não ter íamos na  

esco la,  e  co m esses t ipos de aula podemos aprender bem mais” .  

 

Q1 B8 “Sim. Eu não es tava entendendo d irei to  a  matér ia  e  depois 

da vis ita  eu entendi me lhor” .  

 

Q1 C2. “Como eu já  havia di to  no últ imo relatór io ,  todas as visi tas  

ao pátio  da c iênc ia me auxi l iara m pra entender  e aprofundar meu 

conhec imento  sobre o  determinado assunto ” .  

 

Q1 C4. “Ajudou  mostrando na prá t ica como acontece,  deixando  

mais fáci l  a  co mpreensão” .  

 

Q1 C6 “Auxiliou muito no nosso aprendizado  e  t ivemos mais 

ideias  com essas expl icações  e  demonstrações que t ivemos ” .  

 

Q1 C27.  “Mui to ,  pois na prat ica consigo t irar  minhas dúvidas ,  e  

f ica mais  fáci l  aprender a matér ia ” .  
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M02 –[ . . . ]  “Foi até  mais  fácil  pra gente apresentar  a  prát ica,  porque  

já  t inha uma sequência  didát ica já  e laborada neh e já  t inha uma 

fundamentação traz ida pelo profe ssor ,  então você já  trabalhava com 

uma l inguagem que o aluno já  sab ia do que você tava falando  e  

então i sso é  muito mais fáci l  pro moni tor  ter  uma interação maior  

com o aluno ,  ou seja  uma interação do experimento co m o próprio  

aluno também, ocorrendo com c er teza uma fac il itação da 

aprendizagem” (M 02) .  

 

 

A partir das falas dos alunos obtidas  a partir destes questionários foi  

perceptível a presença de alguns termos que fizeram  com que emergisse a  

categoria falicilitador da aprendizagem  de conteúdos ,  entre estes termos 

estão: “Auxiliou para melhorar o nosso entendimento”, “facili ta a nossa 

definição” ,  “aprendemos melhor”, “auxiliou para melhorar o meu 

aprendizado”, “aumentar o conhecimento”, “podemos aprender bem mais”,  

“depois da visita eu entendi melhor” ,  “aprofundar o meu conhecimen to”, 

“mais fácil a compreensão” e  “auxiliou muito no nosso aprendizado”.  

O monitor (M02) também ressaltou em sua fala alguns termos que 

colaboraram para o surgimento desta categoria, entre eles: “mais fácil”, 

“muito mais fácil” e “facilitação da aprendizagem”.  Com a citação destes 

termos em suas falas,  foi possível perceber que as visitas planejadas ao 

espaço Pátio da Ciência , com a mediação do professor de c iências facili tou a 

aprendizagem dos conceitos científicos para estes alun os pesquisados.  

 

4.3.2- Categoria 02: Interdisciplinaridade  

 

Por meio dos questionários aplicados no dia 23/06/2015, 07/10/2015 e 

16/10/2015, e da transcrição de trechos da entrevista realiz ada com os 

monitores no dia 21/10/2015, realizou-se a unitarização de acordo com os 

objetivos que contemplavam a pesquisa, sendo selecionados algumas 

respostas obtidas integralmente pelos alunos  e trechos das falas dos monitores  

ocorrendo a emergência da categoria interdisciplinaridade:  

 

Q2 A1 “Mostrou que de alguma form a a  f ís ica e  a  química se  

mistura a matemát ica”.  

 

Q2 A3“Na c iência ,  não há co mo usá- la  sem outras matérias  co mo 

f ís ica,  química,  matemática  e  outros .  Lá  foi  apresentadas varias  

matér ias  junto  a c iências” .  

 

Q2 A5“Co mo e possível  transformar energia ”  
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Q2 A6“Conhecimento com misturas,  gases ,  formas e fórmulas ”.  

 

Q2 A37 “Reações químicas  e  cá lculos específ icos”  

 

Q2 B2 “Foram aprendidos várias co isas ,  como a us inas nucleares,  

energia e  suas transformações,  rad ioa tividade  entre outras co isas”.  

 

Q2 B3 “Sobre as  bo mbas,  usinas  nucleares e  outras coisas” .  

 

Q2 B12 “Sobre energia,  sobre o  césio  ent re  outras co isas” .  

 

Q2 B15 “Novas energias  e  sobre a  radiação”  

 

Q2 C1.  “Sobre  as ondas  ele tromagnét icas e  as ondas do rádio  que  

pode transmit ir  informações”.  

 

Q2 C23.  “Que a  luz  é  fundamental  para a  sobrevivência  do ser  

humano tanto  para  enxergarmos  quanto  para  comermos  e  também a  

fotossíntese”.  

 

Q2 C30.  “Muitos outros ,  porque vendo na  prat ica e  tendo as  

informações cer tas ajuda mui to”.  

 

Q2 C36 “Aprendi também sobre as cores pr imárias e  secundárias ,  

o  disco de Newton (o porque que suas cores se  mis turam ao girar  o  

disco) ,  entre outros conhecimentos  apl icados durante a  vis i ta”.  

 

M03 [ . . . ]  os concei tos que vê lá  na esco la,  não é só na escola que 

vê mas no dia a  dia  tá  totalmente l igado ,  e  todo dia a  gente tem 

es te  processo a l i  que a  gente demostra ,  es tas transformação  de  

energia a l i  no meu caso ne é  bem co tid iana e  inter ligada co m as  

outras áreas  então ,  esta  eu acho que foi  uma vantagem, ne es ta  

faci l idade[ . . . ]  

 

A partir das falas  dos alunos obtidas nos questionários  foi perceptível a 

presença de alguns termos que fizeram com que emergisse a categoria 

interdisciplinaridade ,  entre estes termos estão: “a física  e a química se 

mistura a matemática”, “não há como usá-la sem outras matérias”, “várias 

matérias junto a ciências”, “formas e formulas”, e “cálculos específ icos” ,  

“várias coisas”, “novas energias”, “enxergarmos, comermos e fotossíntese”  

e “entre outros conhecimentos”.  Também com a fala do monitor, alguns 

termos reforçam esta categoria, entre eles: “totalmente ligado” e “interligada 

com as outras áreas”.  

Com a citação destes termos , foi possível  perceber que a  intervenção do 

professor durante a  visita ao espaço Pátio da Ciência conseguiu concil iar as 

demais disciplinas e seus conceitos, além dos que estavam presente  no tema 

desta aula. Um dos conceitos que foi  muito mencionado pelos alunos e 

perceptível durante a primeira aula planejada foi o conceito de densidade, 
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onde eles relacionaram este tema com algumas aulas anteriores , favorecendo 

assim o aprendizado dos conceitos científicos.  

 

4.3.3- Categoria 03:  Motivação   

 

Após ser realizada a unitarização dos questionários  aplicados no dia 

23/06/2015, de acordo com os objetivos que contemplavam a pesquisa, foram 

selecionados algumas respostas obtidas integralmente pelos alunos,  assim 

como trechos da transcrição da entrevista realizada no dia 21/10/2015 com 

monitores do espaço Pátio da Ciência,  sendo observada a emergência da 

categoria motivação :  

                                                        

Q3 A35“Sim, porque todas as  exper iênc ias foram bem e laboradas,  e  

sendo bem e laboradas são divert idas  e mais  fác ies de se entender” .  

 

Q4 A28 “Sim, trouxe mais curiosidade  de saber  mais e  até  querer  

ir  mais  além co m isso como ter  uma prof issão  dedicada a i sso” .  

 

Q4 A29“Sim por  que essa visi ta  me motivou a estudar  + para passa 

no Enem e  estudar  na UFG fui  motivado  a  quere entra  pe lo vídeo” .  

 

Q4 A33 “Sim. Passei  a  perceber  mais si tuações no meu d ia –  a  –  

d ia .  E até pensei  em fazer Química ,  quem sabe?!!?” .  

 

Q4 A34 “Sim Quando nos vimos o vídeo eu mudei a  a t i tude a  

professora  fa lou pra nos  estudar para ser alguém na vida ”.  

 

Q4 A35 “Sim, por  que  despertou meu conhecimento ,  e  minha  

curiosidade  sobre a  c iênc ia” .  

 
M01: “Bom eu percebi  assim,  igual  na sa la  de aula quando o  

professor  dá o  conteúdo muito  a luno f ica ass im,  nossa onde que 

isso é  usado,  onde que  isso é  ap licado,  só fica al i  e  não sabe a i  

quando ve io pra cá ne,  que a  gente pois em prá tica mesmo,  ai  todo  

mundo f icou mot ivado,  incent ivou todo mun do a perguntar ,  

assim a pensar ,  ahh i sso aqui  que eu vi  lá  na sa la  de aula é  usado  

pra isso,  ai  já  teve esta  questão né” [ . . . ]  todo mundo f icou 

empolgado ,  querendo assist ir  igua l  a  do rad ioa tivo lá  mesmo,  todo 

mundo saiu empolgado ,  a i  na outra vis i ta  e les  ve io comentando . .  

ah t ia  aquele negócio lá  fo i  muito lega l  do Césio,  procurei  em casa,  

eles procurou,  muitos deles procurou a saber mais do assunto ”  

(M 01) .  

 

A partir das falas dos alunos obtidas no primeiro questionário foi  

perceptível a presença de alguns termos que fizeram com que emergisse a 

categoria motivação ,  entre estes termos estão: “são divertidas”, “trouxe mais  

curiosidade”, “motivou a estudar mais”, “estudar para ser alguém na vida”, 

“despertou meu conhecimento e minha curiosidade” .  Com a transcrição de 
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trechos das falas dos monitores, também foi reforçada  esta categoria, entre 

estes termos estão: “ todo mundo ficou motivado”, “incentivou todo mundo a 

perguntar”, “todo mundo ficou empolgado”, “muito legal” e “muitos deles 

procurou a saber mais do assunto” .  Portanto, observou-se que o Pátio da 

Ciência motivou estes alunos, despertando o seu interesse para o aprendizado 

dos conhecimentos científicos.  

Foi perceptível também algumas falas dos alunos , que foram explicitas 

por mim durante a aula planejada, porém neste primeiro questionário não 

foram explicitas pelos alunos , apenas na segunda aula planejada que passaram 

a explicitá-las , sendo estas relacionadas à atitudes e procedimentos.  Entre a s 

questões atitudinais, a maioria dos alunos perguntaram par a o professor e para 

a monitora do estande “divertiquímica” sobre os riscos que a s substâncias 

utilizadas na aula poderiam causar,  foi também perceptível que se 

preocupavam uns com os outros, de forma a evitar o contato direto com as 

substancias, dizendo que poderia prejudicar os colegas, portanto ocorreu uma 

preocupação com a saúde coletiva.   

Na unitarização dos dados , a partir da aplicação do segundo 

questionário no dia 07/10/2015, observou-se que a categoria motivação  

permaneceu nas falas dos alunos e que emergiram também duas novas 

subcategorias a partir dela, voltadas à atitudes e procedimentos:  articulação 

professor/monitor  (obtida por meio da boa explicação, planejamento, 

favorecendo a aprendizagem de conteúdos de ciências ) e cuidados com o meio 

ambiente (voltado a questões atitudinais).   

No primeiro questionário aplicado  no dia 23/06/2015 as respostas foram 

mais diretas,  não sendo explicitadas  por escrito as questões relacionadas a 

procedimentos e ati tudes,  enquanto no segundo questionário,  aplicado n o dia 

07/10/2015, já houve maior amplitude do conhecimento, as respostas obtidas 

aparecem de uma nova forma, os alunos apresentaram maior in teresse e 

compromisso, sendo perceptível  este comportamento por meio das falas dos 

mesmos, registradas no diário de campo e na transcrição dos questionários.  

Assim, as categorias são trazidas de forma mais elaboradas, pois 

enfatiza-se mais a relação entre os professores e os monitores, os alunos 

conseguem perceber melhor a articulação entre ambos em uma aula preparada, 

planejada e bem explicada para favorecer a aprendizagem dos conteúdos.  
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Portanto, à medida que os alunos foram aprendendo os conceitos, foi  

favorecendo também a aquisição de atitudes e procedimentos.  Abaixo seguem 

as transcrições que estão relacionadas à categoria motivação  e posteriormente 

às subcategorias: articulação professor/monitor e cuidados com o meio 

ambiente .  

 

Categoria  Motivação :  
 

 

Q3 B11 “Sim, por  que d igamos que mostra num lado mais legal  do  

conhecimento”.  

 

Q3 B28 “Sim, po is vendo como ocor re,  c omo foi  descoberto ,  

olhando como os cienti s tas olharam pela pr imeira vez podemos ver  

as raízes das descobertas.  É mágico! (ou melhor é c iência )” .  

 

Q4 B33“Mudou na questão de que me interessei  mais  pe lo  

conhecimento  pela c iênc ia”.  

 

Subcategoria articulação professor/monitor:  

 

 
Q3 B14 “Sim, pois os  monitores e  o  professor  nos mostrara m 

como funciona m realmente as cosas  fazendo abri  as  nossas  

mentes” .   

 

Q3 B30 “Sim, pois os monitores e  o  professor t ivera m um grande 

esforço e e les contém um enorme potencial  faz endo co m que o  

conteúdo  f ique mais fác i l  de entender  e  aprender ” .  

 

Q3 B33 “Co m a explicação dos monitores e  a  mostra que e les 

f izeram co m o professor conseguimos entender  os procedimentos ” .  

 

Q3 B34 “Sim, porque foram bem expl icadas e  demostradas ,  todos  

os monitores foram atenciosos ” .  

 

Q3 B40 “Sim, pois as expl icações  fora m bem entendidas,  e  muito  

bem fe itas” .  

 

Subcategoria cuidados com o meio ambiente   

 
Q4 B3 “Sim, passe i  a  me interessar  mais pela c iênc ia ,  e  aprendi a  

cuidar mais do nosso planeta ”.  

 

Q4 B14 “Sim, me ensinou o quanto devemos ter cuidado co m a  

energia nuclear e como devemos l idar com certos t ipos de  

energia”.  

 

Q4 B15 “Sim, sabemos agora qual  a  energia ecologica mente  mais 

segura”.  

 

Q4 B18 “Sim. Po is agora temos conhecimentos sobre a  energia e  

ecolog ia e  outras energia po luentes ” .  



 125 

 

 

Q4 B36 “Sim, entender a qualidade da água que toma mos e  

tomar cuidado com materia is  radioat ivos ” .  

 

A partir das falas dos alunos obtidas no segundo questionário foi  

perceptível a presença de alguns termos que fizeram  com que emergisse a 

categoria motivação ,  entre estes termos estão: “ lado mais legal”, “é magico” 

e “me interessei  mais”.   

Ocorreu também uma ampliação  na forma que estavam participando das 

visitas, emergindo a partir desta segunda visita planejada as subcate gorias: 

articulação professor/monitor  e cuidados com o meio ambiente (esta 

subcategoria provavelmente surgiu em função dos conteúdos abordados)  

Sendo estas enfatizadas principalmente  com as respectivas falas: “pois os 

monitores e o professor tiveram um gra nde esforço” e “aprendi a cuidar mais 

do nosso planeta”.  

Na unitarização dos dados a partir da aplicação do terceiro questionário 

no dia 16/10/2015,  a categoria motivação  permaneceu nas falas dos alunos, 

observando também uma maior amplitude nas respostas,  assim como na 

segunda visita planejada,  foi visualizado pelos alunos o trabalho que foi  

desenvolvido no espaço, com todo o seu planejamento realizado, surgindo 

também as subcategorias ligadas a procedimentos e atitudes:  articulação 

entre monitores/professor e cuidados com a saúde.  

 

Categoria: Motivação:  

 

Q3 C17.  “Sim, f izemos até  um disco de Newton,  achei bem legal” .   

 

Q4 C1. “Sim, es te  t ipo de aula me causou maior vontade de  

aprender ,  de conhecer  sobre a  matér ia  luz e  maior interesse pela  

ciência” .  

 

Q4 C4.  “Sim, a  aula fez minhas curios idades aumentarem ,  por  

isso,  pretendo estudar  mais sobre o  assunto abordado”.  

 

Q4 C5.  “Sim, me deu mais curios idade para pesquisar  em casa”.  

 

Subcategoria:  articulação professor/monitor  
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Q3 C2. “Vou repe tir  a  minha ult ima r esposta do meu ult imo 

questionár io .  O que  mais me ajudou à co mpreender  sobre o  assunto  

fo i  as exp licações s imples,  porém bem e laboradas de todos os 

monitores  e  professor” .  

 

Q3 C5. “Sim, f icou bem notável  todo o planeja mento que 

ocorreu,  o  empenho da estag i ária ,  monitores e  professor ” .  

 

Q3 C7. “Sim,  a co mpetência dos monitores ,  os experimentos  

prát icos e  a  organização”.  
 

Q3 C26.  “Sim, é  tudo bem estudado por cada um deles  até chegar  

à explicação até  a  gente”.  

 

Q3 C28.  “Sim.  Porque os monitores e  o  professor sabem expl ica  

bem  e os equipamentos são bom” .  

 

Q3 C32.  “Sim, porque os monitores são bem atenciosos e  

ajudara m a entender melhor”.  

 

Subcategoria: cuidados com a saúde 

 
Q4 C4.  “Sim, sempre usar protetor  so lar”  

 

Q4 C22.  “Sim, po is com a aula  de luz e  par t ícu las pude perceber  

como os ra ios podem interfer ir  em minha saúde e como posso me 

cuidar”  

 

Q4 C34.  “Sim pois aprendi  bastante sobe o  perigo da radiação da 

luz”  

 

Q4 C35.  “Sim, po is agora procurarei  a  não f icar mais tão exposta  

a luz”  

 
Q4 C36.  “Sim, o  stand  de  luz e  par t ículas me proporcionou um 

entendimento de  como a luz pode ser  per igosa,  por  i sso deve -se  

ter precauções co m e la”.  

 

A partir das falas dos alunos obtidas no terceiro questionário foi  

perceptível a presença de alguns termos que fizeram  com que emergisse a 

categoria motivação ,  entre estes termos estão: “achei bem legal”, “maior 

vontade de aprender”, “maior interesse pela ciência” e “deu mais 

curiosidade” .    

Ao emergir esta categoria foi muito interessante observar que os alunos 

aprenderam brincando ,  ou seja, que a brincadeira  juntamente com a diversão,  

foi  a motivação para eles aprenderem, pois além de estar claro em suas 

respostas obtidas pelos questionários, também foi possível perceber por meio 

das anotações das impressões e percepções registradas  no diário de campo, as 



 127 

 

suas ati tudes emocionantes ao aprender os conteúdos de c iências a partir dos 

experimentos que eram propostos.  

Os alunos manuseavam os experimentos bem alegres, observavam e 

questionavam o seu funcionamento, brincavam uns com os out ros, olhavam o 

experimento de uma forma diferenciada, onde foi possível notar que o lúdico 

esteve presente,  juntamente com a brincadeira neste momento, facilitando, 

portanto,  a aprendizagem dos conteúdos  de ciências.  

 A forma de observar as visitas,  também foi ampliada,  emergindo a 

partir desta terceira  visi ta planejada as subcategorias: articulação 

professor/monitor e cuidados com a saúde  (esta subcategoria provavelmente 

surgiu em função dos conteúdos abordados) .  Sendo estas enfatizadas 

principalmente com as respectivas falas: “ ficou bem notável todo o 

planejamento que ocorreu, o empenho da estagiária, monitores e professor” e 

“a luz pode ser perigosa, por isso deve -se ter precauções com ela”.  

 

4.3.4 - Categoria 04: Relação Escola –  Espaço Museológico  

 

Após ser realizada a unitarização  dos questionários  aplicados no dia 

23/06/2015, 07/10/2015 e 16/10/2015, de acordo com os objetivos que 

contemplavam a pesquisa, foram selecionados algumas respostas obtidas 

integralmente pelos alunos,  assim como trechos da transcrição da entrevista 

realizada com o professor de c iências (PR), dia 22/10/2015 e com os 

monitores no dia 21/10/2016, sendo observado a emergência da categoria : 

relação escola-espaço museológico :  

 

Q5 A1 “O assunto oferecido na UFG esta  tota lmente integra do no 

assunto oferecido na escola”.  

 

Q5 A3 “Sim os assuntos  tanto da escola quanto  o pátio  da c iência 

teve tota l  coesão”.  

 

Q5 A35 “Foram ót imas,  pois tudo que fo i  estudado em sa la,  todo 

o conteúdo,  fo i  o  que v imos lá  no pátio  da  ciência”.   

 

Q5 A36  “Muito  bom, pois  acho muito interessante esta  parceria  

da escola e  da faculdade.  Pois desse modo a aula se torna dinâmica  

e o aprendizado é melhor”.  
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Q5 B22 “Foi um processo mui to  impor tante  pois tudo o que  

estudamos em sa la fo i  revisto no pátio  da ciência na  prá t ica” .  

 

Q5 B28 “Incr íve l .  Um complementa o outro”.  

 

Q5 B33 “Avalio  como ótimo,  no auxi l io ,  integração  co m os 

conteúdos aprendidos  na esco la”.  

 

Q5 C4 “Eu aval io  como uma forma muito boa e interessante de  

associar os do is ajuda bas tante”.  

 

Q5 C13 “Bom, mui to  bom, po is interagiu co m as questões  sobre o  

conteúdo.  Expl icou mais sobre o  assunto e  algumas co isas a  mais 

para aprendermos”.  

 

Q5 C22  “Muito bom e  dinâmico o que acaba  capturando mais a  

atenção de nós alunos  envolvendo as mater ias da esco la”.  

 

Q5 C36 “Mu i to  inte ressante e  fundamenta l  todas as vis i tas ao pá tio  

pois aprende na prática tu do o que foi  ensinado na sa la”.  

 

M 01 “[ . . . ]  É  mui to  bom também porque o professor  teve  presente,  

igual  ele tá  lá  dando a aula de le junto co m os a lunos né e  o  

monitor  tá  al i  ne presente ,  auxi l iando ele ,  eu fazia  uma par te  ai  

ele v inha e co mpletava ,  então i sso foi  bem interessante”  

 

M 03 [ . . . ]  “Sabendo re lacionar  a teor ia que e les v ira m lá co m a  

prát ica que a gente viu  aqui  e  isso proporc ionou uma par t ic ipação 

bem maior ,  propo rc ionou uma fac il idade pra demonstrar  os  

experimentos e  ter  uma relação  com o  moni tor  e  o  aluno  bem 

melhor  também [ . . . ]  

[ . . . ]  “o professor  par t icipar  e  es tar  a l i  do lado do moni tor  e  o  

monitor  do lado do  professor  pra complementar  a lgum assunto a l i ,  

que  que as  vezes f ica,  passa  em branco e a l i  o  p rofessor  por  e le  ter  

um conhecimento maior  da turma,  es tá  mais no  dia -a-d ia da turma 

[ . . . ]  e  ai  eu vinha com os exper imentos,  demonstrava ne,  exp licava  

o funcionamento e  o  professor  ta mbém ia  co mplementando  e  a té  

alguns novos concei tos ,  possib il idades [ . . . ]  

 

PR [ . . . ]  “P ara os alunos foi  interessante porque eles puderam 

perceber ,  a l iás ,  e les puderam ver  na  teor ia  e  a  p rát ica bem assim, é  

vis íve l  né,  eles  conseguiram fazer mais associações em re lação  

aquilo  que  eu fal ei  em sala  de aula e  lá  no  P át io  e les conseguiram 

visual izar  i s to  que eu fale i ,  então eu acred ito  que houve uma que  

melhora com es te  fa to  de que e les conseguiram realmente 

concre tizar  tudo que es tava sendo vis to  na teor ia  aqui  na sala  de  

aula [ . . . ]”  

 

A partir das falas dos alunos obtidas nos questionários  foi perceptível a 

presença de alguns termos que fizeram com que emergisse a categoria relação 

escola-espaço museológico ,  entre estes termos estão: “ totalmente integrado 
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no assunto oferecido na escola”, “assuntos tanto da escola quanto o pátio da 

ciência teve total coesão”, “ tudo que foi  estudado em sala,  todo o conteúdo, 

foi o que vimos lá no pátio da ciência” ,  “parceria da escola e da faculdade” ,  

“tudo que estudamos em sala foi revisto”, “um complementa o outro 

“, “integração com os conteúdos”, “associar os dois”, “envolvendo as  

matérias da escola”,  “aprende na prática tudo o que foi ensinado  na sala”.  

 Em relação às falas dos monitores e do professor, também foi possível  

perceber alguns termos que reforçam esta categoria entre eles:  “ele vinha e 

completava”, “sabendo relacionar a teoria que eles viram lá com a prática 

que a gente viu aqui”, “o professor também ia complementando” ,  “eles 

conseguiram fazer mais associações em relação aquilo que eu falei em sa la 

de aula e lá no Pátio” .  

 Portanto, a visita ao espaço Pátio da Ciência teve os conteúdos 

escolares associados ao que estava sendo abordado  em sala de aula, com 

coerência entre ambos,  observando assim a complementação que o mesmo 

proporciona,  de maneira a facilitar o aprendizado dos conhecimentos 

científicos pelos alunos.  

 Com os dados analisados a partir dos que stionários aplicados aos alunos 

após as visitas  e das entrevistas realizadas com os monitores e professor , foi 

possível  observar que as categorias que emergiram nos relatórios iniciais 

foram mantidas e reforçadas, sendo elas: Facili tador da aprendizagem de 

conteúdos, interdisciplinaridade, motivação e relação escola -espaço 

museológico.  

 

4.4- TERCEIRO MOMENTO: DADOS DOS RELATÓRIOS FINAIS  

 

Após as visitas planejadas ao Pátio da Ciência, que encerraram no dia 

16/10/15, fui à escola e solicitei aos alunos das duas turmas de 9º anos  do 

ensino fundamental  alguns relatórios finais das visitas para serem entregues.  

A coordenação da escola me cedeu as duas ú ltimas aulas do dia 26/10/15 para 

que esta atividade fosse realizada, assim estive presente com os alunos,  

acompanhando a produção do mesmo.  Foram obtidos 28 relatórios finais,  

elaborados pelos alunos após as visi tas planejadas ao e spaço.  
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Destes relatórios entregues, foram selecionados  trechos de alguns,  

sendo estes considerados relevantes, pois se extraiu algumas falas dos alunos 

que se manifestaram chamando mais a atenção  de acordo com os objetivos 

propostos. Foram todos classificados aleatoriamente em R F1 (relatório final 

01) até RF28 (relatório final  28), onde não se estabeleceu uma relação de 

comparação com os relatórios iniciais,  ou seja, o relatório  inicial  RI1 não é 

produzido pelo mesmo aluno do relatório final RF1, não ocorre esta  

associação, pois foram classificados aleatoriamente, de forma que não 

ocorresse este paralelo com os relatórios iniciais.  

Nesta fase inicial da análise textual discursiva foram selecio nados 

alguns relatórios finais  e fragmentados em unidades de análise ou 

significados, para posteriormente serem agrupado em categorias e depois 

elaborado o metatexto, portanto, retiraram-se alguns fragmentos de cada 

relatório produzido pelos alunos para representar estas unidades de análise 

para gerar categorias válidas e pertinentes de acordo  com os objetivos da 

pesquisa.  

 
RF3- “As vis i tas ao Pá t io  da Ciência foram bastante educativas,  e 

com certeza  ajudou nos conteúdos trabalhados em sala de  aula  
[ . . . ]  Fo i  muito interessante e  divert ido ,  como era uma aula  

prát ica,  motivou  os a lunos a  se inte r essarem pela c iênc ia.  O melhor  

das vis i tas ao Pá tio  da Ciência foi  que faci l itou a aprendizagem ,  

nos proporcionando a prát ica da teor ia  passada  em sala.  Todos os  

conteúdos aprendidos  na v isita  era  re lac ionado as aula do 

professor  e  sempre que não entendíamos uma exper iência o  

professor  junto ao  monitor  nos exp licavam [ . . . ]  Nós mostrou um 

olhar diferente para o meio a mbiente  [ . . . ]  Recapi tulando,  as  

vis i tas ao Pát io  da Ciência na UFG foi  uma das melhores  

experiências  já  vivenciada por  mim, e  espero repetí - la” .  

 

 No relatório final do aluno RF3 foi  possível observar que as principais 

categorias obtidas nos relatórios iniciais  e questionários permaneceram, sendo 

reforçadas com a percepção dos procedimentos e das atitudes. O termo 

“facilitou a aprendizagem” reforça a categoria facilitadora da aprendizagem 

de conteúdos .  Quando o aluno cita os termos “muito interessante e divertido”,  

“motivou”, nota-se a presença da categoria motivação .  Em relação à 

associação dos conteúdos trabalhados no espaço com a escola observam-se as 

expressões: “ajudou nos conteúdos trabalhados em sala de aula ” e “ todos os 

conteúdos aprendidos na visita era relacionado as aula do professor”.  
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A partir da categoria da motivação observa -se também como foi  

relatado neste relatório final , a presença de duas subcategorias: Articulação 

professor-monitor  e cuidados com o meio ambiente. Sendo estas subcategorias 

representadas respectivamente pelas falas: “ o professor junto ao monitor nos 

explicavam” e “nós mostrou um olhar diferente para o meio ambient e”.  

Alguns relatórios analisados também reforçam a fala deste aluno no relatório ,  

entre eles: RF1, RF5 e RF11, RF16, RF22, RF23, RF26.  

 
RF7- Todas as vis i tas ao Pátio  da Ciência fo ram super legais  e  

educat ivas,  todas ajudara m na aprendizagem e faci l itara m 

bastante a  matér ia ,  cujo professor  exp licou em sala de aula.  

Matér ias que eu vi  no  pátio ,  pude identi f icar  no meu d ia -a-d ia  

como: na hora de coz inhar ,  na hora de tomar banho,  em a lgum 

exerc ício  f í sico [ . . . ]  Tudo que eu vi  em sala ,  eu vi  no pát io  só  que  

de um jei to  melhor ,  mais divert ido  por  conta das experiências,  e  

at ividades manuais [ . . . ]  Teve relação com a matemát ica,  co m o 

meio a mbiente,  e  português por  conta das pa lavras hiper -

complicadas de escrever  e  fa lar  [ . . . ]  Essas  aulas me motivara m 

aprender mais  coisas sobre diversos assuntos,  com a vontade de  

aprender  mais e  mais .  

 

 A partir da fala do aluno no relatório  RF7, foi perceptível a presença da 

categoria facilitadora de conteúdos, a partir d a expressão “ajudaram na 

aprendizagem e facilitaram bastante a matéria”. A motivação está presente 

nos termos “super legais”, “mais  divertido”, “motivaram aprender mais”, 

“vontade de aprender mais e mais ”, despertando assim o interesse do aluno 

para o aprendizado de conceitos científicos.  

A relação entre os conteúdos abordados na escola e no espaço 

museológico também esteve presente, como na expressão “Tudo o que eu vi 

em sala, eu vi no pátio”, fazendo assim a associação entre estes espaços.  

Aqui também observa-se que a interdisciplinaridade ocorre, quando o aluno 

menciona que a aula planejada “ teve relação com a matemática, com o meio 

ambiente, e português”. Os relatórios RF.17 e RF.25 também complementam 

esta fala.  

RF10- “As visi tas fac il i taram muito minha aprendizagem [ . . . ]  As 

vis i tas me deram muita motivação ,  me levaram a pesquisar  

conteúdos de química  e f ísica  e  me f izeram pensar em fazer  

faculdade de Química  [ . . . ]  Depois das  vis i tas  ficou quase 

impossível  não perceber  o  que aprendemos no pátio  na nossa vid a  

cotid iana [ . . . ]  foram esc larecidas todas as minhas dúvi das [ . . . ]  

Ajudou na  construção de minha aprendizagem  [ . . . ]  fo i  uma 

experiência incrível !” .  
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 A partir da fala do aluno no relatório RF10, foi perceptível a presença 

da categoria facilitador da aprendizagem conteúdos ,  a part ir  da expressão 

“facilitaram muito minha aprendizagem” e “ajudou na construção de minha 

aprendizagem” .  A categoria motivação está presente nos termos “ muita 

motivação” e “fizeram pensar em fazer faculdade de Química ”, “experiência 

incrível”, despertando assim o interesse do aluno para o a prendizado de 

conceitos científicos.  

A relação escola-espaço museológico  também esteve presente na 

citação “pesquisar conteúdos de química e física”, pois eram estes os 

conteúdos que estavam sendo trabalhados na instituição de ensino formal. Os 

relatórios RF4; RF8; RF19; RF18, RF27 e RF29 também reforçam e  

complementam a fala deste aluno .  

 

RF13- “Gostei  mui to  da motivação  no pát io  da ciência [ . . . ]  

Faci l itou aprendizagem ao estudo [ . . . ]  meu  cot idiano  aprendi 

experiências ,  f iz  a lgumas em casa [ . . . ] ” .  

 

 A partir do relatório do aluno RF13 foi possível observar o interesse do 

aluno para a aprendizagem, a partir do termo “motivação”, estando presente a 

categoria motivação .  Percebemos também a categoria facili tadora da 

aprendizagem conteúdos  quando o aluno menciona que “ facilitou 

aprendizagem” e “aprendi experiências” .  Os relatórios finais dos alunos RF2; 

RF6; RF12; RF14; RF15 e RF21 também reforçam a fala deste aluno.  

 

RF20.“A visi ta  ao pát io  da ciência faci l itou muito a  aprendizagem  

dos conteúdos  apresentados na visi ta  [ . . . ]  O espaço onde t ivemos as  

aulas e  bem apresentável  e  organizado e tem um planeja mento  

muito bo m  todos  podem ver  as  exper iênc ias e  entender  melhor  o  

que cada matér ia  podia  apresentar  [ . . . ]  Eu especi f icamente f iquei  

muito motivada  com as vis i tas os assuntos apresentados lá  me 

deram muita curiosidade  tanto que logo depois de  algumas vis i tas  

pesquisei  mais sobre o  assunto abordado e i sso  me ajudou muito a  

concluir as tarefas dadas pe lo professor  em sala.  Os assuntos  

abordados lá  são  os mesmos da e scola mais da mais animo  [ . . . ]  

com a  vis i ta  também aborda mos outros assuntos como densidade  

e cálculos  que podemos perceber  que uma matér ia  complementa a  

out ra [ . . . ] .  

 

 Com a fala do aluno no relatório RF20, foi perceptível a presença da 

categoria facili tador da aprendizagem de conteúdos ,  por meio da expressão 

“facilitou muito a aprendizagem”  e “me ajudou muito a concluir as tarefas ”.  
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A categoria motivação está presente nos termos “ muita curiosidade”, “ fiquei 

muito motivada” e “mais animo”, despertando assim, o interesse do aluno para 

o aprendizado de conceitos científicos.  

A partir da categoria motivação nota-se também a subcategoria 

articulação professor/monitor  na fala “ tem um planejamento muito bom”.  A 

relação entre os conteúdos  abordados na escola e no  espaço museológico  

também esteve presente,  como se observa na expressão “Os assuntos  

abordados lá são os mesmos da escola”, fazendo assim a associação entre 

estes espaços.  Aqui também é perceptível  que a categoria 

interdisciplinaridade ocorre, quando o al uno menciona que na aula planejada 

“abordamos outros assuntos como densidade e cálculos”.  

Estes relatórios  selecionados acima apresentam trechos que os permitem 

agrupá-lo com os demais relatórios, porém devido à relevância de sua fala , 

estes se destacaram, de acordo com os objetivos propostos na pesquisa.  

 A partir da análise dos relatórios finais foram reforçadas as quatro 

categorias que emergiram no relatório inicial e nos questionários,  sendo elas:  

facil itador da aprendizagem de conteúdos, motivação, in terdisciplinaridade e 

relação escola-espaço museológico. De uma forma geral , estes relatórios se 

encontraram mais bem elaborados,  quando comparados  aleatoriamente com o 

relatório inicial  que foi produzido apenas com a pré -visita ao espaço. Com o 

planejamento das aulas observou-se que houve uma maior preocupação dos 

alunos ao se expressarem nestas categorias, foi  perceptível um 

amadurecimento e a partir da categoria motivação também  emergiram as 

subcategorias: relação professor/monitores e cuidados com o amb iente/saúde .  

No relatório final os alunos  observam também por meio  da categoria 

relação escola-espaço museológico ,  que o Pátio da Ciência apresenta mais 

recursos do que a escola para que as aulas sejam ministradas. Estas 

característ icas apresentadas no rel atório final ,  foram relacionadas com o 

amadurecimento dos alunos, pois estes  foram preparados para isto, por meio 

de uma visita bem organizada e planejada para que se alcançassem os seus 

objetivos. Ao final  de seus relatórios foi notável algumas perspectivas 

futuras ,  como segue o relatório abaixo:  
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RF4.  “Mais aulas co mo estas  para a lunos que não tem laboratór io  e  

esses t ipos  de recursos  na escola  motiva  bastante  o  a luno querer  

cada vez mais e  mais se  envolver  na mat ér ia” .  

 

RF14.  “Gostar ia  também que futura mente pudesse vo ltar  ao pá tio  

da c iênc ia p ra terminar  de conhecer  as experiências  e  equipamentos 

direi to  e  os que eu não conheci ” .  

 

RF15.  “Espero que outros alunos ta mbém possa m ter essa 

experiência” .  

 

RF18.  “Nós podía mos ter  mais vis itas no local  que fo i  mui to  

interessante  fazer  essas aulas prá t icas no Pátio ”.  

 

RF24.  “Depois de  alguns dias  ainda  lembramos das aulas  que  

est ivemos”.   

 

RF27.  “Servirá  de exemplo  para os nossos fi lhos” .  

  

A partir  destes relatórios  finais,  observamos que surgiram perspectivas 

futuras a partir  das categorias que emergiram. Os relatórios RF.2; RF.3; 

RF.22 e RF.23 também reforçam e complementam estas perspectivas.  

 

4.5 –  METATEXTO  

 

 A partir  da transcrição das falas dos alunos nos questionários, da 

transcrição dos relatórios inicia is/finais e da entrevista realizada com os 

monitores e professor  emergiram quatro categorias, como mencionado 

anteriormente,  sendo elas: facilitador da aprendizagem de conteúdos,  

interdisciplinaridade, motivação e relação escola-espaço museológico.   

Na análise de dados proposta, os textos são fragmentados em unidades 

de significados, a part ir destas unidades são criadas as categorias de acordo 

com os objetivos propostos e depois é produzido um meta texto. Este envolve 

as diversas leituras que o pesquisadora possui,  pois  relacionará os 

referenciais teóricos e sua participação como pesquisadora , favorecendo 

assim o surgimento de novas compreensões, encontrando -se sempre em 

construção, pois envolve novas interpretações a partir das leituras que são 

feitas do mesmo. Desta forma, percebe-se que este não é pronto e acabado e 

sim pode ser compreendido, reelaborado e ressignificado por diversas vezes.   

Na produção do metatexto  desta pesquisa, além dos referenciais 

teóricos e da pesquisadora, foi também levado em cons ideração a entrevista 
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que foi realizada com os monitores do espaço e com o professor (APENDICE 

05), auxiliando ou complementando  a análise de dados que foi proposta.  

Ao analisar os questionários e os relatórios iniciais e finais  elaborados 

pelos alunos, emergiu-se a categoria facilitadora da aprendizagem de 

conteúdos. De todas as categorias que emergiram ,  esta foi a mais enfatizada, 

sendo mencionada diversas vezes pelos alunos. Portanto,  a partir dela,  

observa-se a preocupação de alguns autores ,  entre eles Costa (2005),  

Wellington (1991) e  Perez et al  (1998) sobre o aprendizado que ocorre nos 

centros de ciência. Pois para eles sempre fica a seguinte dúvida: Os alunos 

realmente aprendem alguma coisa nestes espaços ou apenas se divertem? 

Para tentar responder a esta pergunta, encontramos na literatura 

diversos autores que observam e enfatizam a importância dos espaços não 

formais para o aprendizado de ciências,  entre eles podemos destacar :  Ribeiro 

(2005), Marandino (2008;2001), Téran e Shimada (2014),  Rocha e Teran 

(2010), Jacobucci e  Jacobucci (2008 ; 2010); Chagas (1993), Falcão (2009), 

Cazelli  (1992) e Perez et al  (1998) .  

Segundo Ribeiro (2005),  os museus e centros de c iência são 

reconhecidos como ambientes de aprendizagem a tiva, portanto, Marandino 

(2008) observa que esta aprendizagem vem despertando o interesse do público 

escolar ao visitá-los, adquirindo assim importância como espaços de 

divulgação científica e de educação não formal, de maneira permanente, ou 

seja, ao longo da vida.  

Terán e Shimada (2014) também defendem que estes espaços consistem 

em uma importante  estratégia que pode auxiliar no processo de ens ino e 

aprendizagem de ciências, pois  possuem um ambiente prazeroso , que 

favorecem ganhos cognitivos, devido às possibilidades que oferecem para a 

aprendizagem. Para eles,  ver, sentir  e tocar facili ta  o processo de 

aprendizagem, não apenas dos estudantes, mas também do s professores, 

oportunizando a troca de conhecimentos,  tornando o aprendizado mais fácil  e  

prazeroso.  

 Marandino (2001) corrobora com es tes autores ao enfatizar a  importância 

da utilização dos espaços não formais para a aprendizagem, pois para esta autora 

estes locais “são espaços  educacionais” ,  podendo também estimular  a  
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participação de alunos que geralmente apresentam postura passiva em sala de 

aula, não participando da  mesma.  

Portanto,  estes espaços oferecem oportunidade para que outros conteúdos,  

além dos conceituais, possam ganhar legi timidade, destacando-se entre eles os 

procedimentais, afetivos e atitudina is. Perez et al  (1998) e Rocha e Teran (2010)  

também concordam com a autora, ao enfat izarem a importância da aquisição de 

conteúdos nestas áreas.  Quando Marandino (2001) considera os espaços 

museológicos como espaços de educação não formal, outros autores também 

convergem para esta definição, entre eles: Jacobucci e Jacobucci (2008); Chagas 

(1993) e Falcão (2009).  

Os conteúdos observados nas visitas a  espaços museológicos  também 

podem estar  relacionados a  temas que serão abordados futuramente , como foi 

mencionado em sua pesquisa  (Marandino,  2001) , o uso do conceito da “inércia” .  

Este conceito foi  trabalhado em aulas posteriores e  relembrado pelos alunos, 

enfatizando-se assim,  a importância da  memorização a longo prazo , que ocorrem 

nestes espaços  

A partir das diversas atividades que fo ram produzidas pelos alunos  

(maquetes,  jogos,  dramatizações,  CD’s, painéis, dentre outros ) estes espaços  

foram considerados como potencializados para a  aprendizagem em ciências.  

Além de facilitar a  memorização dos fatos,  como mencionado,  a visita a um 

espaço museológico  segundo a autora,  deve ser um momento de aprend izagem 

diferenciada.  Rocha e Teran (2010) concordam com Marandino (2001) ao 

argumentar que devido ao leque de possibilidades que estes espaços oferecem 

à escola, não podem deixar de ser um impor tante recurso a ser utilizado no 

ensino de ciências  pelas mesmas.  

Cazell i (1992), assim como Marandino (2001),  enfatiza que os centros 

de ciências são considerados espaços dinâmicos com possibilidades 

diferenciadas para a aprendizagem da ciência .  Segundo ela,  um dos principais 

objetivos destes centros é destacar  o aspecto didático para estimular o 

comportamento investigativo e proporcionar aprendizagem. Destaca também 

que muitos deles organizam programas educacionais em conjunto com 

professores ligados ao ensino de ciências.   

Perez et al  (1998) concordam com Cazelli (1992) ao afirmar  que os 

alunos enriquecem os seus conhecimen tos, pois diversas experiências são 
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disponibil izadas e realizadas nestes espaços, entre elas:  demonstrações,  

teatros,  cursos, oficinas , sessões de planetário e informações complementares, 

facili tando assim o processo educativo.  Jacobucci (2010), corrobora com estes 

autores ao mencionar que estes  espaços com as suas diversas possibilidades , 

aproximam os professores e os estudantes  da ciência e seus conceitos, dos 

cientistas e da sociedade em geral .  

Diante do que foi  destacado  acima pelos autores, notou-se que a 

interação entre o espaço Pátio da Ciência, da UFG e a escola, favoreceu a 

aprendizagem dos alunos de uma forma geral, pois os mesm os relataram esta 

experiência com ênfase nos relatórios iniciais, finais e questionários, sendo 

possível  também visualizar suas a titudes no espaço museológico, que 

corroboraram com os autores citados .  Portanto, a partir dos dados analisados 

nesta pesquisa, foi possível responder ao questionamento  dos autores Costa 

(2005), Perez et al  (1998) e Wellington (1991) . Durante a observação dos 

alunos e sua participação nas atividades propostas da  pesquisa, foi possível 

perceber que os alunos  podem sim “aprender brincando”.  

A brincadeira juntamente com a diversão, foi a motivação para eles 

aprenderem, pois além de estar claro em suas respostas obtidas nos 

questionários e relatórios, também foi possível perceber, por meio das 

anotações das impressões e percepções reg istradas no diário de campo, as 

suas ati tudes emocionantes ao aprender os conteúdos de ciências a partir dos 

experimentos que eram propostos. Notou-se portanto, que o lúdico esteve 

presente,  facilitando assim a aprendizagem dos conhecimentos científicos  

A categoria interdisciplinaridade  também emergiu na presente  

pesquisa. Alguns autores enfatizam a sua importância para o processo de 

ensino e aprendizagem, estando presente nos espaços não formais de 

educação. Entre estes autores  destacam-se: Fazenda (1979),  Costa (2005),  

Rosa (2014) e Valente (2003), Cazelli et al  (1998) e Freitas (1999), Silva e 

Moraes (2010).  

O termo interdisciplinaridade “é utilizado para caracterizar a 

colaboração existente entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos 

de uma mesma ciência. Caracteriza -se por uma intensa reciprocidade nas 

trocas, visando um enriquecimento mútuo” (FAZENDA, 1979, pag. 41). De 

acordo com esta autora,  a interação é uma condição necessária para a  
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interdisciplinaridade , existindo um nível de coordenação e colaboração entre 

as disciplinas de maneira recíproca,  possibilitando assim,  um diálogo, que 

conduz a uma intersubjetividade, na qual permite  mudanças de atitudes diante  

um problema do conhecimento, substituindo uma concepção fragmentada para 

uma concepção integrada do ser humano.  

Com a intersubjetividade é possível uma troca continua de experiências,  

sendo assim uma condição para uma educação permanente . Conforme Fazenda 

(1979), esta é uma das principais finalidades e aplicabilidade da 

interdisciplinaridade, facilitando o engajamento na vida social e pol í tica dos 

cidadãos por meio de um conhecimento integrado . Esta finalidade da 

interdisciplinaridade  converge com uma das finalidades da  educação não 

formal, onde se estabelece que a educação não se restringe apenas à fase 

escolar e sim durante toda a vida , sendo permanente. Portanto,  a 

interdisciplinaridade  não deve ser vista de forma isolada e sim por meio  de 

uma parceria, efetivando o diálogo com outras formas de conhecimento e sua 

interpenetração, envolvendo alunos, autores, professores, comunidade escolar,  

currículo,  gestores e órgãos financiadores.  

Segundo Costa (2005), os centros de ciências são  espaços 

multidisciplinares , onde os professores podem ensinar  diversas disciplinas,  

tais como: física, química, biologia, abordando temas de ciências e tecnologia 

em geral, sendo que alguns deles podem estar relacionados  aos conteúdos 

curriculares,  devendo ser trabalhados de forma integrada e não separada .  

Rosa (2014) enfatiza que a “disciplinarização” geralmente produz um 

saber fragmentado, sem inter-relação com as demais áreas, baseado no 

academicismo e na memorização, desconectados entre si e da realidade. Desta 

forma, as pessoas ao estarem envolvidas em um espaço  não formal de 

educação aumentam as possibilidades de visualizar a relação  existente entre 

os saberes das diversas áreas do conhecimento, favorecendo a participação na 

tomada de decisões em questões da vida cotidiana , por meio da resolução de 

problemas, o autor enfatiza que este  conhecimento interd isciplinar deveria ser 

permanente, ou seja, ao longo da vida.  

Para Valente (2003), a uti lização dos espaços museológicos  de 

aprendizagem oferece aos professores e alunos  a oportunidade de estabelecer 

diálogos com o conhecimento de maneira interdisciplinar,  através da 
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interdependência das diversas áreas do saber,  relacionando os conteúdos 

disciplinares de química, biolog ia, física, matemática, história, dentre outros.   

Freitas (1999) e Silva e Moraes (2010) corroboram com esta autora ao 

mencionar que ao util izar o espaço museológico como um recurso educativo, 

deve ser incluído atividades que tenham perspectivas interdisciplinares, além 

das que possuem relação direta com as disciplinas curriculares , ampliando 

assim as suas possibilidades culturais e educaciona is.  

Uma pesquisa realizada por Cazelli  et al  (1998) com professores  da 

educação básica, tinha o objetivo de observar a especificidade do espaço 

museológico e como isto ocorria em suas práticas pedagógicas durante uma 

visita ao MAST, assim, foi observada três dimensões nas práticas dos 

professores, sendo elas: alternativa de prática pedagógica, conteúdo científico 

e ampliação da cultura. Na dimensão conteúdo científico,  a maioria dos 

professores consideraram que o espaço museológico é um local de aquisição 

do conhecimento, tanto em sua relação com os conteúdos curriculares, como 

abordados de forma interdisciplinar, pois  para eles o espaço museológico 

facili ta esta abordagem, interligando os diversos temas, que nem sempre é 

possível  de ser realizada na insti tu ição de ensino formal.   

Nas atividades que foram realizadas no Pátio da Ciência , o 

conhecimento científico também foi observado de forma integrada, pois os 

alunos fizeram citações de alguns conteúdos ou disciplinas que não eram 

necessariamente relacionadas ao tema que estava sendo abordado , mas que 

facili tava a compreensão dos mesmos, de forma interligada e nã o isolada.  A 

partir da observação de todas as aulas que foram desenvolvidas no espaço 

Pátio da Ciência da UFG, e de trechos das falas transcritas dos  monitores, no 

reforço desta categoria, foi perceptível a importância da interdisciplinaridade 

para a realização das atividades que foram  propostas, facilitando assim o  

aprendizado dos conteúdos pelos alunos.   

A categoria motivação  também emergiu a partir da análise dos dados 

obtidos nas respostas dos alunos nos questionários e relatórios .  Alguns 

autores relatam sobre a motivação que os espaços não formais despertam nos 

alunos,  entre eles : Costa (2005),  Cazelli (1992),  Rocha e Teran (2010);  

Valente et al  (2008); Almeida (1997), Perez et al  (1998), Ribeiro (2005) e 

Chagas (1993).  
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Esta categoria foi bem evidenciada durante a realização da pesq uisa,  

pois os alunos estavam muito  interagidos entre si  e envolvidos com os 

monitores e o professor da turma. O espaço  Pátio da Ciência da UFG, 

despertou o interesse deles, devido às suas possibilidades  de aprendizagem. 

Sempre queriam registrar com fotos por meio  do celular ou gravar as 

atividades que estavam sendo realizadas. Faziam questionamentos, se 

envolviam nas atividades propostas,  interagindo com as mesmas e 

manipulavam alguns objetos e experiências.  

Os alunos são induzidos a buscarem novos conhecimentos a partir desta 

categoria, pois se uma pessoa é pessoa é motivada, por si  só, busca caminhos 

para aprender mais,  ela adquire autonomia nesta busca , pois é instigada e 

induzida para isto.  Com o conhecimento  que adquirem passa a ter 

procedimentos e ati tudes.  

Costa (2005) considera que os centros de ciências proporcionam uma 

maior interação com o visitante, favorecendo a sua motivação. Este autor  

sugere que o ideal  seria que os mediadores destes espaços respondessem uma 

pergunta com outra pergunta, para que assim, despertasse ainda mais o 

interesse dos alunos pelos conhecimentos científicos e favorecesse o seu 

aprendizado. O posicionamento deste autor converge com o  de Cazelli (1992) 

que afirma que para despertar o interesse dos estudantes a mediação deve ser 

provocadora ,  instigando a participação dos mesmos  com diversos 

questionamentos .  

Nesta pesquisa,  durante as três aulas planejadas,  observou-se que os 

alunos apresentaram muitas dúvidas e estas eram solucionadas pelo prof essor 

da turma juntamente com o monitor  do espaço. Ao final de cada grupo era 

cedido um tempo para que os alunos questionassem ou fizessem suas 

observações. Também durante as explicações sobre os experimentos , os 

alunos possuíam dúvidas e as discutiam com o professor e o monitor do 

espaço, em nenhum momento os mesmos fo ram inibidos em participar com 

questionamentos, de forma que ocorresse esta mediação provocadora ,  para 

que despertasse o interesse pela aprendizagem. 

Segundo Rocha e Téran (2010) estes espaços favorecem a percepção dos 

problemas ambientais, sociais, entre outros, podendo proporcionar aos 

cidadãos a participação na tomada de decisões. Esta pesquisa concorda com 
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esta participação proposta pelos autores , pois com a segunda visita planejada,  

a part ir da categoria motivação, os alunos adquiriram um amadurecimento em 

suas respostas,  relacionando-as ao seu cotidiano,  ampliando assim o seu 

conhecimento. Emergiram duas subcategorias , sendo elas: cuidados com o 

meio ambiente e cuidados com a  saúde, onde os alunos ficaram mais 

interessados, preocupados com o meio em que estavam inseridos e com a sua 

saúde. Para estes autores, estas aulas  também são significativas para o 

professor da turma, conscientizando-o da motivação que ocorre com os  

estudantes,  pois estes realizam as atividades com mais interesse,  diferente das 

aulas expositivas que ocorrem na sala de aula ,  geralmente sem atratividade.  

Em uma pesquisa realizada no Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST) por Valente et al (2008), é evidenciada uma atividade que se chama 

“brincando de matemático”, segundo os autores ,  esta atividade ocorre no 

segundo domingo do mês. É dirigida a um público geral,  consistindo na 

disposição de desafios e problemas  matemáticos, com diferentes níveis de 

dificuldade, sendo dividido em módulos tem áticos. Estas atividades têm por 

objetivo despertar o interesse e a curiosidade  dos participantes , assim os 

mediadores trabalham com a hipótese de  que o potencial educacional de toda 

experiência não formal se dá através da  motivação  para o aprendizado, 

promovendo desta forma uma aprendizagem autônoma.  

Outra atividade que também é evidenciada por este autores se trata da 

trilha educativa, onde o papel do mediador é estimular os alunos para refletir 

ao estabelecer relações entre os temas cient íficos e os objetivos da  trilha. 

Através destas duas propostas os  monitores trabalham com uma mediação 

provocadora (CAZELLI, 1992), onde procuram o envolvimento dos 

participantes nas atividades,  a partir  do levantamento de questões 

motivadoras que buscam estabelecer o diálogo, valorizando os conhecimentos 

prévios dos mesmos. Este envolvimento foi  observado na presente pesquisa,  

pois os alunos a partir da motivação despertada pelos experimentos e 

atividades planejadas, conseguiram uma autonomia para ir além dos conteúdos 

abordados durante a visita,  com muitos deles comentando que  pesquisaram em 

suas casas sobre os temas e outros assuntos relacionados às visitas em sites da 

internet.  
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Para Almeida (1997),  os espaços museológicos, proporcionam uma  

experiência com os objetos que podem gerar motivação, curiosidade e 

questionamento.  Chagas (1993) concorda com esta autora, ao afirmar que os 

objetos cotidianos são vistos sob novos prismas e objetos fascinantes ,  que 

fazem parte do imaginário dos estudantes, podem se tornar acessíveis, como 

por exemplo pilotar uma cabine de aviã o. Assim, se aproximam da ciência,  

ficando mais motivados,  despertando a curiosidad e para o aprendizado , pois a 

motivação para conhecer mais sobre os temas abordados com a busca em 

outras fontes e o crescimento pessoal são exemplos de ganhos afetivos e estes 

são diferenciados dos ganhos cognitivos que se observa na instituição formal 

de ensino.  

Segundo Perez et al  (1998) as visitas ao despertar o interesse dos 

alunos,  motiva-os e proporcionam ricas trocas de experiências nas atividades 

propostas . Ribeiro (2005, pag.162), em sua pesquisa destaca que os “alunos 

gostam muito de visi tar os centros de ciências interativos porque aprendem de 

forma divertida ao realizar experiências e ao mexer em  tudo que está à 

disposição” ,  despertando assim, a sua curiosidade.  Ao concordar com estes 

autores,  também foi perceptível  pela  fala dos monitores ,  a questão da 

motivação para a aprendizagem dos conce itos científicos pelos alunos durante 

a pesquisa.  

 Portanto, com a transcrição de trechos da fala do monitor (APÊNCICE 

05), reforçando esta categoria  foi perceptível  a presença da motivação  nestes 

espaços para o aprendizado de ciências durante a pesquisa, contribuindo  para 

a ampliação e aprimoramento do conhecimento  científico dos estudantes.  

A partir  da análise dos dados também foi possível perceber a 

emergência da última categoria, sendo esta a relação escola-espaço 

museológico .  Alguns autores enfatizam a importância desta categoria para o 

aprendizado em espaços não formais , entre eles podemos citar : Costa (2005),  

Pereira et al  (2007),  Freitas (1999),  Ribeiro (2005),  Rocha e Teran (2010);  

Mattos e Mattos (2010),  Chagas (1993), Yunes (2011),  Rosa (2014);  

Marandino (2008), Almeida (1997).  

Segundo Costa (2005) algumas visitas escolares estão relacionadas  aos 

objetivos curriculares,  complementando assim, os conteúdos abordados em 

sala de aula e para que estas visi tas tenham sucesso e seus objet ivos sejam 
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alcançados, deve ocorrer um planejamento prévio.  Pereira et al  (2007) 

corrobora com este autor ao destacar que é muito importante a preparação de 

uma visita a estes espaços, devendo estar presente no planejamento a s 

atividades que serão realizadas  antes, durante e depois  da visi ta.  

Rocha e Teran (2010) defendem as parcerias entre as escolas e os 

espaços não formais, afirmando que esta representa uma oportunidade  de 

trabalhar os fenômenos de maneira menos abstrata.  Concordam com Costa 

(2005) e Pereira et al  (2007) que para esta parceria ter sucesso e o espaço não 

formal ser considerado um importante recurso para o ensino de ciências é 

necessário que seja realizado um planejamento entre a equipe do espaço e o 

professor.  Estes autores,  juntamente com Freitas (1999)  destacam que é 

fundamental que o professor faça uma vi sita prévia ao local e observe  as 

possibilidades que o ambiente oferece para desenvolve r os conteúdos  de 

acordo com os objetivos propostos, devendo estes  estar ligados aos temas  

escolares.   

Ribeiro (2005)  em sua pesquisa que aborda a importância dos museus e 

centros de ciências como ambientes de aprendizagem , relata que são poucos 

os professores que possuem a preocupação de fazer uma preparação prévia da 

visita, para que a mesma ocorra com sucesso,  pois na maioria das vezes 

possuem incentivos e cursos para realizar  o planejamento prévio, porém não 

valorizam esta oportunidade.  Costa (2005) corrobora com este autor, ao  

analisar que a maioria das visitas que são  realizadas nos centros de ciências, 

não possui uma preparação prévia, sendo consideradas apenas como um  

passeio, pois o professor geralmente não possui tempo  para esta preparação, 

onde seriam observados os temas e as possibilidades de ensino.  Rocha e Teran 

(2010) convergem com esta opinião, pois  afirmam que se o professor não 

planejar a visita com a equipe responsável pelo local, esta pode se tornar 

apenas um passeio não intencional , excluindo-se a oportunidade de se ensinar 

ciências.  

Chagas (1993), também defende que os professores devem ter 

conhecimento dos recursos que este espaço oferece ao visitá -los com os 

alunos,  de forma a enriquecer seus conhecimentos cientí ficos e utilizá-los no 

seu cotidiano. Mattos e Mattos (2010) observam que as exigências e 

especificidades curriculares sugerem um a participação proativa do professor,  
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sendo ele o orientador  e mediador da sua turma e os profissionais do espaço 

museológico, os monitores,  sejam seus auxiliares nas atividades propostas .  

Nesta pesquisa observou-se que o professor  possuiu papel central nas 

aulas,  sendo protagonista das mesmas , ou seja, ele foi  o mediador, ond e os 

monitores apenas o auxiliaram nas aulas planejadas, pois ele  já conhecia a sua 

turma, seus conhecimentos prévios,  anseios e dificuldades,  fa cili tando assim 

o aprendizado dos conhecimentos cient íficos pelos alunos. Yunes (2011) e 

Costa (2005) concordam com Mattos e Mattos (2010)  ao mencionar que o 

professor é o melhor guia para a visita de  sua turma, pois ele conhece os seus 

alunos,  suas expectativas, suas histórias, podendo adequar a visi ta a seus 

interesses e necessidades, mediando  assim a relação entre as informações 

oferecidas pelo espaço e o programa escolar.    

Em várias pesquisas, como foi ci tado no decorrer deste trabalho  

(MARTINS, 2006;  ALMEIDA, 1995;  SILVA, 2009; CAZELLI, 1992;  

RIBEIRO, 2005), observa-se que os professores apresentam na maioria das 

vezes uma postura passiva, não interagindo  com os temas abordados. Apenas 

observam, adquirindo postura de aluno  ou se comportam como disciplinadores 

dos estudantes,  ditando o que se deve observar  e impondo regras  para que a 

disciplina seja preservada, não compreendendo que o espaço é diferente da 

escola e flexível,  apresentando suas particularidades .  

Este comportamento acima não foi observado n o presente trabalho, pois 

o professor trabalhou em parceria com os monitores,  com o auxílio dos 

mesmos, como foi  observado nas falas transcritas durante a entrevista 

(APÊNDICE 05) , reforçando esta categoria.  

A partir destas  falas observou-se que ocorreu uma interação entre os  

professores e monitores do espaço, para o desenvolvimento destas aulas 

planejadas. O professor visitou o local antes de fazer o planejamento  (visita 

prévia), para ver as possibilidades que o mesmo poderia oferecer de acordo 

com os conteúdos que estava ministrando em sala de aula.  Após ter 

conhecido o espaço e suas possibilidades, ocorreu um planejamento prévio de 

todas as visitas , sendo que estes planejamentos constam no APÊNDICE 02.   

Ainda em relação a esta categoria,  observou-se que os conteúdos 

trabalhados no Pátio da Ciência tiveram coerência com os conteúdos que 

estavam sendo abordados em sala de aula  e presenciou-se esta questão por 



 145 

 

meio da transcrição de trechos das f alas também do professor (APÊNDICE 

05), reforçando mais uma vez  a complementação dos conteúdos que foram 

abordados em ambos espaços.  

 Para que esta complementaridade surta efeitos benéficos para a 

sociedade, Rosa (2014) destaca que o planejamento deve ser feito em 

conjunto com as duas instituições, sendo respeitadas as suas diferenças . 

Marandino et al  (2008) e Almeida (1997) apoia a fala deste autor ao enfatizar 

que os professores devem ter efetiva participação na estruturação do projeto 

pedagógico da visita, ocorrendo uma negociação  entre os mesmos e a equipe 

responsável pelo espaço,  para que possam ser alcançados objetivos mútuos, 

respeitando as particularidades de cada um.  

 A partir das quatro categorias  emergidas, foi proposto para  cada uma 

delas uma discussão separada neste metatexto , mas percebeu-se durante a  

pesquisa que todas estão inter -relacionadas, tanto durante o seu 

desenvolvimento , como na transcrição dos dados obtidos pelos  alunos e nas 

entrevistas realizadas com os monitores e o professor.  Pois o espaço 

museológico Pátio da Ciência, é um espaço não formal  de aprendizagem e 

nestes espaços, a aprendizagem que ocorre não ocorre fragmentada e sim 

interligada, por meio  de suas diversas possibilidades.  

Os monitores M01, M02 e M03 relataram na entrevista (APÊNDICE 05) 

que nunca houve uma atividade desenvolvida no  espaço Pátio da Ciência 

como a pesquisa realizada, pois nela o professor teve relação direta com o 

aluno, não ficando apenas o monitor dialogando com o mesmo e sim houve 

uma participação de todos, sendo o professor o protagonista das aulas 

planejadas, estando sempre presente e fazendo a mediação entre os 

experimentos e a teoria abordada em sala de aula .  

Durante a entrevista os monitores também relataram que houve ganho 

tanto para os alunos,  professor e para eles também  por meio da troca que foi 

proporcionada, sendo mais fácil  apresentar a prática pois já havia uma 

sequência didática elaborada trazida pelo professor, assim facilitava  para eles  

uma interação maior com o aluno e o experimento, facilitando a 

aprendizagem. Um dos monitores chegou a mencionar que  depois das visitas 

planejadas, ele até mudou a forma que explicava os experimentos,  abordando 

um pouco sobre o assunto que seria trabalhado, antes de realizar o 



 146 

 

experimento (estabelecendo as relações) , levando em consideração a 

participação dos alunos,  envolvendo-os .  

Portanto, com a entrevista observou -se que realmente houve uma troca 

de experiências  e ganhos para os mesmos. O professor de ciências das turmas 

de 9º anos do ensino fundamental também enfatizou a questão de ganhos para 

a sua formação na entrevista (APÊNDICE 05), pois o Pátio da Ciência  foi 

considerado um espaço novo para ele, no qual ele não conhecia e a partir das 

visitas foi possível  ver as possibilidades de aprendizagem que existem, 

enfatizando que se precisasse voltar  ao espaço, o mesmo já direcionaria suas 

atividades de acordo com os experimentos que lá estão disponíveis.  

Desta forma, evidenciou-se os ganhos que foram proporcionados  aos 

alunos, professor, monitores  e pesquisadora neste espaço não formal  de 

aprendizagem por meio da parceria, pois estas duas insti tuições de ensino: 

Universidade e escola são consideradas espaços formadores e de 

aprendizagem, com ganhos para os envolvidos nas atividades que foram 

propostas.   

 Ao finalizar a produção deste metatexto,  evidencia-se a importância da 

citação de Almeida (1997 , pag. 55) “as relações entre  instituições de ensino 

formal, como a escola, e de ensino não formal, podem ser muito profícuas,  

caso seus profissionais de educação (professores e educadores d e museus) 

estabeleçam canais de comunicação para troca de programas de ação 

educativa” .  Desta forma, observou-se um diálogo entre as duas instituições de 

ensino:  a Universidade e a Escola,  sendo o espaço museológico Pátio da 

Ciência considerado um “espaço de aprendizagem” para o ensino de ciências.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Realizar a pesquisa em um espaço não formal da Universidade Federal  

de Goiás me trouxe uma grande satisfação , pois foi possível estabelecer a 

relação fundamental  que deve existir entre a Universi dade e a Educação 

Básica no processo de ensino e aprendizagem. Em nenhum momento  percebi  

que este espaço competiu ou foi alternativo à  educação formal, sendo sim 

complementar a ela,  auxiliando-a. Esta possui importância fundamental na 

formação humana dos estudantes, porém em uma sociedade contemporânea ,  

ela sozinha não consegue atender às necessidades que surgem a cada dia que 

passa com o advento da ciência e da tecnologia. Exige-se assim, uma demanda 

por uma aprendizagem que seja também oferecida por diver sos meios 

comunicacionais e por diversos ambientes, tais como: internet, jornais, 

televisão, revistas, centros de ciências, zoológicos, parques,  planetários, 

praças, clubes, dentre outros.  

 Algumas instituições escolares ainda não reconhec em o grande 

potencial educativo que os espaços não formais podem oferecer ao ensino de 

ciências, e ao levar seus alunos para este  espaço sem uma preparação prévia, 

que vise o alcance de determinados objetivos,  será bem propício que a visita 

se torne apenas um passeio escol ar,  deixando de ser um importante recurso ou  

estratégia para  ensinar os conteúdos de ciências.  A partir  das visitas que 

foram realizadas foi possível observar o grande potencial investigativo , social  

e educacional que estes espaços oferecem. Concordo com Ribeiro (2005) 

quando afirma que as escolas devem proporcionar aos alunos contatos com 

outras realidades, que permitam o desenvolvimento de uma cultura científica, 

pois como também é enfatizado por Jacobucci (2010),  muitas vezes os alunos 

possuem oportunidade de acessar estes locais apenas com a instituição  escolar  

na qual estudam.  

 Dificuldades foram encontradas ao longo do caminho para a realização 

desta pesquisa, porque conseguir conciliar as duas instituições de ensino  não 

foi uma tarefa fácil ,  devido aos vários compromissos de cada uma. Sendo  uma 

pesquisa participante, colaborativa e exploratória,  envolveu muitas pessoas 
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nesta dinâmica, tendo as particularidades de cada espaço respeitadas, como 

por exemplo, as  atividades pedagógicas da escola e as  atividades que estavam 

sendo realizadas no espaço museológico Pátio da Ciência, de forma a 

estabelecer a relação entre as duas instituições harmoniosamente  e que não 

gerasse nenhum prejuízo a ambas as partes.  Assim, a conciliação de horários  

das duas instituições foi buscada inúmeras vezes com a elaboração de 

diversos cronogramas.  

Outra dificuldade que ocorreu durante pesquisa foi em relação ao 

transporte, pois sem ele não teria como a escola chegar a um espaço não 

formal insti tucionalizado. Esta questão pôde ser solucionada com um 

planejamento anual das atividades escolares, envolvendo a gestão escolar e 

professores interessados a apoiar esta atividade, pois sem o auxílio da 

instituição formal será difícil de realizá -la. Geralmente os alunos das escolas 

públicas não possuem alto poder aquisit ivo e visitar um espaço não formal 

mais de uma vez torna-se dispendioso. Este fato foi observado nesta pesquisa,  

pois foram realizadas quatro visitas ao mesmo local, o Pátio da Ciência.   

Foi muito interessante ter a disponibil idade do espaço do Pátio da 

Ciência para a realização de todas as visitas,  com o apoio de sua equipe,  

auxiliando no processo. As visitas foram preparadas  juntamente com os 

monitores do espaço  e o professor da turma, a partir  do planejamento das 

atividades que ocorreram antes, durante e após sua efetivação, de forma a 

observar as possibilidades que este espaço poderia oferecer  para o 

aprendizado no Ensino de Ciências.  

 O Pátio da Ciência conta com uma equipe de monitores,  formados em 

áreas de licenciatura,  ou cursam as mesmas. Esta questão facili tou muito o 

contato deles com os alunos e sua interação com os mesmos, deixando -os bem 

interagidos e interessados pelos temas que estavam sendo abordados.  A 

disponibil idade que apresentaram para o planejamento com o professor de 

ciências, fora do seu horário de trabalho também foi excelente e essencial  

para a elaboração das atividades  propostas.  

A partir  da leitura de referenciais e trabalhos realizados nesta área, foi  

possível  observar que existem poucas experiências que abordam a relação 

entre alunos, professores e monitores  nos espaços não formais . Investigação 

sobre o papel do professor no planejamento e elaboração da visita também são 
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escassas.  Diversos autores apenas propõem como estabelecer esta relação, 

mas não a colocam em prática. Nesta pesquisa, portanto, observou-se que o 

professor foi o mediador dos conhecimentos, sendo considerado o 

“protagonista” e  estabelecida uma relação prof ícua ente alunos, professores e 

monitores,  onde foi  realizada esta proposta inovadora.  

 Assim, considerou-se que o espaço não formal Pátio da Ciência, é um 

“espaço de aprendizagem”, no qual  os alunos adquirirem ganhos cognitivos 

por meio dos conteúdos conceituais e a part ir deles, estabeleceram as relações 

com os conteúdos procedimentais e atitudinais, onde questões afetivas, 

emocionais e sensoriais estiveram presentes e também se inter-relacionaram. 

Estas questões foram observadas  no comportamento dos alunos 

principalmente a partir da segunda visita planejada , na qual eles ampliaram o 

seu entendimento, passando a compreender melhor atividades desenvolvidas 

no espaço. Eles visualizaram uma art iculação clara entre o professor da turma 

e o monitor,  além de mencionarem alguns conteúdos atitudinais,  como a 

preocupação com o meio ambiente e saúde, estando presente desta forma, os 

conteúdos atitudinais e procedimentais que foram obtidos a partir dos 

conteúdos conceituais.    

Devido ao espaço possuir diversas possibilidades  de ensino e grande 

atratividade, conseguiu motivar  os alunos, facilitando, portanto a 

aprendizagem, onde foi possível observar como aplicavam os conceitos 

científicos em seu cotidiano. A interação escola-espaço não formal  foi  

fundamental, ocorrendo por meio  desta pesquisa  uma contribuição para a 

elaboração do planejamento nestes espaços, onde os objetivos foram 

alcançados ao final das visitas planejadas.  

Porém, para que esta interação seja efetivada, as escolas devem 

oferecer um tempo extra para o professor se planejar também, pois ele precisa 

conhecer o espaço antes, para compreender quais são as suas possibil idades 

de ensino, suas vantagens e desvantagens,  se oferece um ambiente seguro para 

a aprendizagem dos alunos e evitar algumas surpresas e estranhamentos , de 

forma que não fique ao mesmo nível dos alunos. Assim, é muito importante 

que o professor conte com o apoio da gestão escolar para que este tempo seja 

concedido e o planejamento das atividades no espaço seja realizado com 

sucesso.   
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As quatro categorias analisadas não se encontram separadas, pois 

emergiram de um espaço não formal e se inter-relacionam, pois nestes 

espaços não é possível fragmentar as suas diversas possibilidades para o 

ensino e aprendizagem.   

A partir destas visitas planejadas, os alunos passaram a perceber que a 

ciência não é algo distante,  e sim está  presente no cotidiano deles, foi  

possível a aproximação dos mesmos com os conceitos científicos, sendo  

também observado que os próprios alunos não utilizaram mais o termo 

passeio  nos relatórios finais, como foram utilizados com frequência nos 

relatórios iniciais. Portanto, eles perceberam que foi tudo muito bem 

organizado e planejado para que as atividades realizadas alcançassem o seu 

objetivo com sucesso.   

Durante a sua realização ocorreram algumas dificuldades, como 

mencionadas anteriormente, mas ao ver os alunos neste espaço, com atitudes 

ativas, alegres,  reflexivas e participantes, foi um ganho para mim como 

pesquisadora, pois consegui atingir o meu objetivo com e sta proposta 

inovadora nesta área. Sei que estas visitas  planejadas ficarão gravadas nas 

memorias de cada um deles , pois como alguns autores afirmam, estes espaços 

favorecem a memória em longo prazo, devido às suas características 

marcantes.  

Portanto, os alunos podem aprender brincando e se existir uma 

intencionalidade da ação do professor na v isita de complementariedade a este 

espaço, relacionada aos conteúdos curriculares, aumentam -se as 

possibilidades de aprendizado, independente de  se aprender de outra forma. 

Muitas conteúdos  em sala de aula não são possíveis de demonstração  e num 

espaço museológico, o professor tem esta possibilidade...  e de uma forma 

muito mais divertida!!!!  

Em relação à minha formação como professora, a realização desta 

pesquisa, me fez refletir sobre uma prática que já realizava com os alunos nos 

espaços não formais ,  porém sem uma preparação prévia. Portanto , foi possível 

perceber o grande potencial  que estes espaços oferecem para o processo de 

ensino e aprendizagem, desde que seja realizado um bom planejamento, com 

objetivos a serem alcançados e uma comunicação efetiva ju ntamente à equipe 

responsável pelo espaço, ocorrendo um diálogo , uma troca de informações . 
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Observei assim que estes espaços não formais ,  “são espaços de aprendizagem” 

e além de complementar os conteúdos  formais aumentam as possibilidades 

educacionais, envolvendo também aspectos sociais, afetivos e sensoriais.  

Nesse sentido, pode-se observar que além dos conteúdos procedimentais e 

atitudinais, conforme afirma Wellington (1990), os conteúdos conceituais  

podem ser reforçados e melhor apreendidos nos espaços mu seológicos, desde 

que as visitas sejam bem programadas pelo professor e os monitores.  

Ao finalizar , enfatizo a importância de mais trabalhos  a serem 

realizados nesta área, que abordem a relação entre professor, monitor e 

alunos, de forma que se estabeleçam uma efetiva comunicação entre ambos. 

Este trabalho foi  pioneiro nesta área e a partir dele foram perceptíveis os 

ganhos que se obtiveram na formação dos alunos, monitores, professor e 

pesquisadora, portanto, serve de embasamento para a realização de traba lhos 

futuros com este mesmo enfoque e objetivo, que é estabelecer uma relação 

consistente ent re a Universidade e a Escola . Pois estas duas instituições  

devem trabalhar como parceiras na troca de conhecimentos, em sintonia,  

valorizando e respeitando o espaço de cada uma por meio do diálogo e não da 

competição, facilitando assim,  o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos.  
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APÊNDICE 01 
 

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Perguntas do questionário da primeira visita planejada ao pátio da ciência (Dia 

22/06/15) 

 

1- De que forma a visita auxiliou para aprender os conhecimentos científicos? Este processo 

ajudou a perceber a importância de diferenciar as substâncias e misturas no cotidiano? 

Explique. 

 

2- Que outros conhecimentos relativos às aulas de Ciências da escola foram aprendidos 

durante a visita? 

 

3- Você conseguiu entender/perceber os procedimentos que são desenvolvidos para elaborar o 

conhecimento? Comente. 

 

4- Esta aula proporcionou mudanças nas suas atitudes? Cite alguma.                

 

5- De forma geral como você avalia todo o processo de aprendizagem que foi oferecido no 

Pátio da Ciência e a integração deste com os conteúdos da escola? 

 

6- Dê suas sugestões e críticas para futuras visitas a este espaço. 

 

 

_______________________________________ 

Lorena Nunes da Cruz (pesquisadora) 

 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Juan Bernardino Marques Barrio (orientador) 
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Perguntas do questionário da segunda visita planejada ao pátio da ciência - 07/10/15 e  

16/10/15 

 

1-  De que forma a visita auxiliou para aprender os conhecimentos científicos abordados? 

Comente. 

 

2- Que outros conhecimentos relativos às aulas de Ciências da escola foram aprendidos 

durante a visita?  

 

3- Você conseguiu entender/perceber os procedimentos que são desenvolvidos para 

elaborar o conhecimento? Comente. 

 

4- Esta aula proporcionou mudanças nas suas atitudes? Cite alguma.                

 

5- De forma geral como você avalia todo o processo de aprendizagem que foi oferecido 

no Pátio da Ciência e a integração deste com os conteúdos da escola? 

 

6- Dê suas sugestões e críticas para futuras visitas a este espaço.  

 

 

_______________________________________ 

Lorena Nunes da Cruz (pesquisadora) 

 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Juan Bernardino Marques Barrio (orientador) 
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APÊNDICE 02 – PLANOS DE AULA 

 

Plano de aula da primeira visita planejada ao Pátio da Ciência dia 22/06/15 

 

Escola Municipal Professora Dalísia Elizabeth Martins Doles 

Disciplina: Ciências                       Professor : ----- 

Agrupamento : I   - 9º ano  

 

Plano de aula 01A 

 

Conteúdo 

- Substâncias e misturas 

 

Objetivos 

- Compreender os conceitos de substância e mistura 

- Diferenciar substâncias simples e compostas; 

- Diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas, compreendendo a diferença entre soluto e 

solvente; 

- Conhecer alguns métodos de separação de misturas, suas aplicações e princípios básicos; 

- Observar a aplicabilidade de algumas substâncias e misturas no cotidiano. 

- Socializar o conhecimento com os colegas, professor e monitor, respeitando o local onde a 

aula será realizada. 

- Observar os riscos de alguns reagentes e produtos para o ser humano e seu ambiente 

 

Metodologia 

- A aula será realizada no Pátio da Ciência com a mediação do professor de ciências da turma 

do 9º ano do ensino fundamental, com o auxílio da monitora do estande “Divertiquímica”. 

- A turma será dividida em três grupos, nos quais: o primeiro irá assistir a aula prática com o 

professor, o segundo irá assistir um filme sobre substâncias e misturas (A viagem de Kemi – 

substância química e misturas “não misture” - Objetos educacionais) e sobre a Universidade 

(Apresentação e cursos da instituição). O terceiro grupo irá ler um texto (APÊNDICE 03) e 

montar com massinhas de modelar alguns modelos de substancia simples, compostas e 
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misturas com o auxílio dos monitores do Pátio da Ciência. Os grupos irão se revezar até que 

todos tenham participado das três atividades propostas. 

 

 

Recursos didáticos/materiais 

- Quadro e giz para expor algumas substâncias e misturas 

- Massas de modelar 

- Vídeo 

- Vidraçarias de laboratório 

-  Água Destilada (Substância pura composta), NaCl (Substância Composta)  

- 1º Experimento de mistura homogênea: Sangue do Diablo (Amoníaco, Água, Álcool 

Fenolftaleína, Béquer e Espátula) 

- 2° Experimento de mistura homogênea: Água e açúcar 

 

- 1º Experimento de Mistura heterogêneas: Lâmpada de Lava (Água, Óleo, Álcool, Corante 

alaranjado, Lâmpada, Suporte com soquete, Garrafa de Vidro) 

- 2° Experimento de mistura Heterogênea : Óleo colorido (Várias fases: óleo, corantes, água, 

Béquer) 

- Solvente e solutos: Álcool e Fenolftaleína 

Álcool + Água  

  

- Aparelhagem de separação de misturas: Condensador e Funil de decantação (somente para 

observação) 

 

Avaliação 

- Questionários e relatório final 

 

Referencial  

 

- Física e Química. Carlos Barros e Wilson Paulino; Editora Ática; 2013. 

- www.objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20907> acesso em 20/06/15 

 

 

 

http://www.objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20907
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Plano de aula 01B  

 

Conteúdo 

- Reações químicas 

 

Objetivos 

- Compreender o conceito de reações químicas; 

- Visualizar algumas reações químicas e seus respectivos produtos; 

- Observar como as reações químicas estão presente no cotidiano e sua importância; 

- Socializar o conhecimento com os colegas, professor e monitor, respeitando o local onde a 

aula será realizada. 

- Observar os riscos de alguns reagentes e produtos para o ser humano e seu ambiente 

 

Metodologia 

- A aula será realizada no Pátio da Ciência com a mediação do professor de ciências da turma 

do 9º ano do ensino fundamental, com o auxílio da monitora do estande “Divertiquímica”. 

- A turma será dividida em três grupos, nos quais: o primeiro irá assistir a aula prática com o 

professor, o segundo irá assistir um filme sobre substâncias e mistura (A viagem de Kemi – 

substância química e mistura “não misture” - objetos educacionais). O terceiro irá fazer a 

leitura de um texto sobre substancias e misturas (ANEXO 07), montando depois com 

massinhas de modelar alguns modelos de substancia simples, compostas e misturas com o 

auxílio dos monitores. Os grupos irão se revezar até que todos tenham participado das três 

atividades propostas. 

 

Recursos didáticos 

- Quadro e giz para expor algumas reações químicas; 

- Massas de modelar 

- Vídeo 

 

- Experimento 1: Pasta de elefante (Proveta, Béquer, Espátula, Peróxido de Hidrogênio, 

Detergente e Iodeto de potássio) 

 

Reação química: 2 H2O2(aq) → 2 H2O(l) + O2(g) 
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   H2O2 + I
-
 → H2O + OI

- 

   H2O2 + OI
-
→ H2O + I

- 
+ O2 

 

- Experimento 2: Balão Mágico (Erlenmeyer, balão, Bicarbonato de sódio, ácido acético) 

Reação química: NaHCO₃(s) + CH₃COOH(l) → CH₃COONa(aq) + CO₂(g) + H₂O(l) 

 

Após o término dos experimentos e das explicações do Professor de Ciências, serão 

demonstrados alguns materiais e reagentes para os alunos a título de curiosidade. Segue 

abaixo os materiais e reagentes:  

- Condensador  

- Funil de decantação contendo água e óleo 

- Carvão Ativado: Será mencionado sobre as várias aplicações no dia a dia. Entre elas: " 

Uma ampla utilização do Carvão Ativado é a purificação de água, seja para fins potáveis ou 

para fins industriais." Retirado do site - http://www.meiofiltrante.com.br/materias.asp?id=254 

- Sulfato de cobre (CuSO4) : 

Será mencionado uma de suas várias aplicações na indústria.  

"O sulfato de cobre serve como um agente de coloração do vidro, cimento e produtos 

cerâmicos e é utilizado em uma série de conjuntos de química para a realização de diversos 

experimentos." Retirado do site - http://www.citra.com.br/sulfato-de-cobre-saiba-mais/ 

 

 Avaliação  

Questionários e relatório final 

 

Referencial 

 

- Física e Química. Carlos Barros e Wilson Paulino; Editora Ática; 2013. 

-Sites da internet: 

http://www.meiofiltrante.com.br/materias.asp?id=254 

http://www.citra.com.br/sulfato-de-cobre-saiba-mais/ 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20907> acesso em 20/06/2015. 

 

 

 

 

http://www.meiofiltrante.com.br/materias.asp?id=254
http://www.citra.com.br/sulfato-de-cobre-saiba-mais/
http://www.meiofiltrante.com.br/materias.asp?id=254
http://www.citra.com.br/sulfato-de-cobre-saiba-mais/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20907
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Plano de aula da segunda visita planejada ao Pátio da Ciência dia 07/10/15 

 

Escola Municipal Professora Dalísia Elizabeth Martins Doles 

Disciplina: Ciências                       Professor : -----  

Agrupamento : I   -  9º ano  

 

Plano de Aula 02 

 

Conteúdo 

- Energia mecânica: tipos e transformações.  

 

Objetivos  

- Apresentar o conceito de energia;  

- Compreender os princípios da conservação da energia;  

- Compreender o conceito de energia mecânica e distinguir energia potencial de energia 

cinética;  

- Reconhecer as transformações da energia no dia a dia;  

- Diferenciar os tipos de energia; 

- Observar por meio de experimentos a existência das energias estudadas na teoria;  

- Conhecer sobre os tipos de energia utilizados pelo ser humano.  

- Socializar o conhecimento com os colegas, professor e monitor, respeitando o local onde a 

aula será realizada. 

 

Metodologia:  

- A aula será realizada no Pátio da Ciência com a mediação do professor de ciências da turma 

do 9º ano do ensino fundamental, com o auxílio do monitor do estande “Energia e 

Nanotecnologia”. Os alunos serão divididos em três grupos, sendo que o primeiro grupo irá 

para a aula prática com o professor de ciências juntamente com o monitor. O segundo grupo 

irá assistir um vídeo que fala sobre a energia nuclear (Conversa periódica – Energia nuclear 

no Brasil - Objetos educacionais). O terceiro grupo irá realizar a pré visita no estande “luz e 

partículas” com a monitora do respectivo espaço. Os grupos irão se revezar até que todos 

tenham participado das três atividades propostas.  
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- As aulas serão desenvolvidas por meio da explanação do conteúdo mencionado em sala de 

aula e o desenvolvimento e apresentação de experimentos que confirmem a teoria estudada no 

Pátio da Ciência- Universidade Federal de Goiás. 

 

Recursos didáticos  

- Livro;  

- Leitura de textos;   

- Listas de exercícios;  

-Experimentos relacionados ao tema no Pátio da Ciência:  Modelo de usina termoelétrica, 

Gerador elétrico/Dínamo, Gerador fotovoltaico e transformador  

 

Avaliação  

- Resolução de questionários  

- Apresentação de relatório  

 

Referencial bibliográfico 

- Física e Química. Carlos Barros e Wilson Paulino; Editora Ática; 2013  

- www.objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18593> acesso em 02/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/18593
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 Plano de aula da terceira visita planejada ao Pátio da Ciência dia 16/10/15 

 

Escola Municipal Professora Dalísia Elizabeth Martins Doles 

Disciplina: Ciências                       Professor : ----- 

Agrupamento : I   - 9º ano 

 

Plano de Aula 03 

Conteúdo  

- As ondas e a luz  

 

Objetivos  

- Introduzir o estudo da óptica.  

- Compreender as diversas interações da luz com a matéria. 

- Compreender alguns aspectos associados à luz e à visão humana.  

- Estudar as cores e entender que a luz branca é formada por ondas compreendidas no 

intervalo de frequência da luz visível. 

- Observar através de experimentos a ação da luz sobre a matéria. 

- Socializar o conhecimento com os colegas, professor e monitor, respeitando o local onde a 

aula será realizada.  

 

Metodologia  

 

- A aula será realizada no Pátio da Ciência com a mediação do professor de ciências da turma 

do 9º ano do ensino fundamental, com o auxílio do monitor do estande “Luz e Partículas”. Os 

alunos serão divididos em três grupos, sendo que o primeiro grupo irá para a aula prática com 

o professor de ciências juntamente com o monitor. O segundo grupo irá assistir um vídeo que 

fala sobre a composição das cores (Formação das cores). O terceiro grupo irá confeccionar um 

disco de Newton com a sua diversa composição de cores. Os grupos irão se revezar até que 

todos tenham participado das três atividades propostas.   

- As aulas serão desenvolvidas por meio da explanação do conteúdo mencionado em sala de 

aula e o desenvolvimento e apresentação de experimentos que confirmem a teoria estudada no 

Pátio da Ciência- Universidade Federal de Goiás.  

 

Recursos didáticos  
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- Livro;  

- Leitura de textos;   

- Listas de exercícios;  

- Experimentos relacionados ao tema: Dispersão da luz através de um prisma 

 

Avaliação  

- Resolução de questionários  

- Apresentação de relatório  

 

Referencial bibliográfico  

Física e Química. Carlos Barros e Wilson Paulino; Editora Ática; 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=45F5va6Sh08> acesso em 14/10/2015 
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APÊNDICE 03 

 

Texto aplicado na primeira visita planejada do dia 22/06/2015 para a construção dos modelos 

de substâncias e misturas com massa de modelar 

 

SUBSTÂNCIAS E MISTURAS 

 

Um conjunto de átomos com as mesmas propriedades químicas constitui um elemento 

químico, as substâncias. Essas, por sua vez, se caracterizam por uma porção desses átomos. 

Substância pura é aquela formada exclusivamente por partículas (moléculas ou átomos) 

quimicamente iguais. 

As substâncias puras podem ser simples ou compostas como, por exemplo, o gás nitrogênio 

(N2), que é uma substância pura simples, pois é formado apenas pelo elemento N. Já a água é 

uma substância pura composta, pois contém dois elementos em suas moléculas (H2 + O).  

Outros exemplos: o gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio (O3), portanto é uma 

substância pura simples. Como também o gás hélio, cujas moléculas contêm um único átomo 

de He. 

É muito difícil encontrar substâncias puras livres na natureza. Em geral, elas são produzidas 

em laboratório, por processos de fracionamento de misturas ou métodos de purificação. 

Misturas são formadas por duas ou mais substâncias e se classificam em homogênea ou 

heterogênea, dependendo da natureza de seus constituintes, uma vez que toda mistura 

homogênea é uma solução. 

- O ar que respiramos é uma mistura homogênea de vários componentes, entre eles nitrogênio 

e oxigênio. 

- A água do mar é uma mistura homogênea de sais minerais e água. 

- O petróleo é uma mistura homogênea que pode ser fracionada (processo conhecido por 

destilação) e dar origem a vários produtos: gasolina, querosene, parafina, óleo, etc. 

- Água e Óleo: O óleo misturado à água constitui uma mistura heterogênea, pois possui duas 

fases. 

 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Oitava_quimica/materia11.php 
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APÊNDICE 04 

 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidad@ a participar, como voluntári@, de uma pesquisa. Meu 

nome é Lorena Nunes da Cruz, responsável por esta pesquisa. Licenciada em Ciências 

Biológicas pela UEG, atualmente sou professora da Educação Básica e Mestranda do 

programa de Educação em Ciências e Matemática da UFG. 

 Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine em duas vias este documento ao final. Uma delas é sua e a outra é da 

pesquisadora responsável. Sua participação é voluntária sem nenhuma penalização em caso de 

recusa. Qualquer dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável e/ou seu orientador, o Prof. Dr. Juan Bernardino nos telefones: 3225-8085 ou 

3225-8028.  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

Título: Espaços Museológicos da Universidade Federal de Goiás na aprendizagem de 

Ciências: Alunos de 8º e 9º anos em Goiânia. 

Justificativa 

Atualmente como professora de ciências do ensino fundamental percebo uma falta de 

interesse dos alunos, principalmente porque não conseguem aproximar o que observam na 

sala de aula com a realidade do seu cotidiano, os alunos querem aprender ciências, mas não da 

forma como está sendo ensinada nas instituições de ensino formal, muitas vezes em salas de 

aulas insuficientes para atender as demandas e sem atratividade. 

Assim, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos alunos para aprenderem os 

conceitos científicos no Ensino de Ciências, vários pesquisadores têm discutido e apontado 

em seus estudos alternativas metodológicas para a melhoria deste ensino de forma a poder 

consolidar as relações entre os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. A 

Universidade e a Escola são espaços formadores e de aprendizagem, de tal forma que as 

relações entre estas duas instituições pode apresentar características formativas tanto dos 

docentes quanto dos alunos. A educação não formal nos museus representa uma das proposta 
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de ensino que pode ser utilizada no processo educativo, podendo favorecer o aprendizado dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais propostos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ensino (PCNs). 

Sujeitos da pesquisa: Alunos do 8º e 9º anos do turno matutino da Escola Municipal Dalísia 

Elisabeth Martins Doles 

Objetivo: Compreender de que forma os Espaços Museológicos da Universidade Federal de 

Goiás (Pátio da Ciência e o Museu Morfológico) podem contribuir para o 

aprendizado de ciências com os alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental. 

Procedimentos metodológicos: Para a coleta dos dados serão utilizados: diário de campo, 

questionários, relatório final; e, se necessário, entrevistas semi-estruturadas. 

Diário de campo: Será um caderno no qual a pesquisadora irá fazer suas anotações a partir da 

observação dos sujeitos envolvidos na pesquisa para posterior análise dos dados. 

Questionários: Os questionários não requerem identificação do estudante, de modo que 

haverá      total sigilo sobre a identidade dos indivíduos participantes da 

pesquisa. Ao sujeito pesquisado reserva-se o direito de recusar-se a 

responder às perguntas que ocasionem constrangimentos de alguma 

natureza.  

Relatório final: Ao final das visitas propostas na presente pesquisa os alunos irão fazer um 

relato de experiência sobre o que acharam das visitas nos espaços 

museológicos da UFG e as possíveis contribuições destes espaços para o 

aprendizado no ensino de ciências. 

 A qualquer momento, e em qualquer fase da pesquisa, você poderá retirar seu 

consentimento, sem penalização alguma nem prejuízo algum. 

 

 

_______________________________________ 

Lorena Nunes da Cruz (pesquisadora) 

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Juan Bernardino Marques Barrio (orientador) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, autorizo meu filho (a) ________________________________________, da turma 

______ meu RG é o nº ______________________________, e assino abaixo, concordando 

que o mesmo participe como sujeito do estudo/pesquisa “Espaços Museológicos da 

Universidade Federal na aprendizagem de ciências: Alunos do 9º ano em Goiânia”. Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela mestranda Lorena Nunes da Cruz sobre a 

pesquisa, dos procedimentos nela envolvidos, assim como dos possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Goiânia, ______ de março de 2015. 

 

Assinatura: ________________________________________________________ 
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APÊNDICE 05 

 

Transcrições das entrevistas com monitores e professor de ciências 

 

As entrevistas foram realizadas com os monitores do espaço Pátio da Ciência no dia 

21/10/2015 e com o professor de ciências das turmas de 9º anos do Ensino Fundamental no 

dia seguinte (22/10/2015). Para assegurar o total sigilo na entrevista, os nomes foram 

protegidos, assim os monitores foram codificados de acordo com a ordem em que ocorreu a 

entrevista: M01 (monitor 01), M02 (monitor 02) e M03 (monitor 03). O professor recebeu a 

denominação de PR e a pesquisadora de P. 

 

Entrevista com o monitor 01 (M01) 

 

P- M01 como você percebeu/compreendeu o processo de ensino e aprendizagem que foi 

realizado no Pátio da Ciência da Universidade Federal de Goiás com a escola com os alunos 

do 9º ano do ensino fundamental? Como que foi a relação com o professor? Quais foram as 

vantagens e desvantagens deste processo? O que pode ser melhorado? 

 

M01 – Bom P eu percebi assim, igual na sala de aula quando o professor dá o conteúdo muito 

aluno fica assim, nossa onde que isso é usado, onde que isso é aplicado, só fica ali e não sabe 

ai quando veio pra cá ne, que a gente pois em prática mesmo,  ai todo mundo ficou motivado, 

incentivou todo mundo a perguntar,  assim a pensar ahh isso aqui que eu vi lá na sala de aula é 

usado pra isso, ai já teve esta questão né, deixa eu ver... é muito bom também porque o 

professor teve presente, igual ele tá lá dando a aula dele junto com os alunos né e o monitor tá 

ali ne presente, auxiliando ele, eu fazia uma parte ai ele vinha e completava, então isso foi 

bem interessante.  

Bom as vantagens que eu vi, que todo colégio acho tinha que ter isso (rs..), que igual 

ve uma teoria lá ai vem pra cá e põe em pratica isso ai é... ajuda o aluno a pensar melhor, 

questionador, ele é um cidadão mais questionador. E isso ai que eu entendi! e pra melhorar 

acho que não, acho que ficou bacana, acho que não tem melhora não acho que tá legal. 

 

P- E com relação ao professor de ciências, como foi o seu relacionamento com ele? 
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M01- Com a química, com a.., com ele ne assim? 

 

P – Isto como que você interagiu com ele? 

 

M01 – Igual, antes a gente veio né, planejou a aula junto, a gente planejou, ficou bem 

planejado, quando chegou aqui pois em pratica, eu organizei os experimentos, mandei pra ele, 

ele viu e nisso a gente viu foi trocando ideias e ai quando chegou aqui né algumas coisas que 

ele não sabia eu mostrei, aqui PR, mexe assim e assim, ai teve esta interação boa e o que eu 

não sabia também ele me falou. 

 

P – Então houve uma troca?  

 

M01 – Sim houve uma troca 

 

P- Ótimo M01 você quer colocar mais alguma coisa? 

 

M01 – Deixa eu ver... esta relação do Pátio da Ciência, com a escola isto é muito bom, porque 

igual a gente pensa que aqui não ve os conteúdos do ensino fundamental, ai os alunos vem pra 

cá, relaciona, ah aquela matéria que eu vi lá, ah então queria dizer isso este experimento, 

então achei isso bem legal.. 

 

P- Então você considera que realmente foi/teve ganho para a aprendizagem dos alunos? 

 

M01- Sim, eles saíram daqui bem.. todo mundo ficou empolgado, querendo assistir igual a do 

radioativo lá mesmo, todo mundo saiu empolgado, ai na outra visita eles veio comentando ahh 

tia aquele negócio lá foi muito legal do Césio, procurei em casa, eles procurou, muitos deles 

procurou a saber mais do assunto . 

 

P- Então instigou a pesquisa também de outros temas? 

 

M01 – Com certeza! Bom P outra coisa que eu queria complementar é em relação assim que o 

seu projeto foi o pioneiro aqui no Pátio da Ciência, porque sempre é o professor quando traz 

os alunos, eles ficam de fora, muitos nem participam ai fica só os alunos ali nos estandes, ai já 

não, no seu projeto, o professor já entrou dentro do estande aqui e já pode dar a aula dele, deu 
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aula junto com os nossos equipamentos aqui, já teve uma relação melhor com o aluno....  

então é isso que eu queria complementar que este projeto, foi o primeiro aqui no Pátio né, 

você trouxe pra cá o professor, já tem uma relação já direta com o aluno não fica só o monitor 

com o aluno, já é o professor, o aluno e o monitor. A gente prepara a aula antes, ele me fala o 

que que vocês tá vendo em sala de aula, ai eu vou e já... ah pode colocar isso aqui, isso aqui 

tem a ver, já mostro alguns experimentos que tem a ver e gente mostrou aqui, o professor tem 

uma relação direta assim com o aluno. É sempre mais o monitor que fica falando né e o 

professor só fica observando, já aqui o professor que fala mais.  

 

P- Ótimo M01 muito obrigada por você ter complementado esta parte da entrevista que eu 

acho que ela é fundamental! 

 

M01- Sim P, obrigada a você! 

 

Entrevista com o monitor 02 (M02) 

 

P- M02 como você percebeu/compreendeu o processo de ensino e aprendizagem que foi 

realizado no Pátio da Ciência da Universidade Federal de Goiás com a escola com os alunos 

do 9º ano do ensino fundamental? Como que foi a relação com o professor? Quais foram as 

vantagens e desvantagens deste processo? O que pode ser melhorado? 

 

M02- Esta questão do processo de aprendizagem ne a interação entre o Pátio da Ciência e a 

escola foi muito bom, foi uma experiência nova ne a gente ainda não tinha tido essa 

experiência ainda, que até então o Pátio só trabalhava com as escolas mesmo. As vezes a 

gente percebia que os alunos entravam aqui dentro dos estandes, mas sem até mesmo o 

auxílio do professor junto com esses alunos, ai muitas vezes a gente perguntava algum 

conceito, eles ficavam assim um pouco é com vergonha de responder ou perguntar mesmo 

sobre esse conceito, porque não tinha esse auxilio do professor ali para fazer esta mediação 

também, porque com o professor eles tem mais desenvolturas, tem mais oportunidades de 

perguntar, então foi uma experiência nova porque a gente  viu isso, porque o professor tava 

sempre muito presente, sempre ali junto com os alunos fazendo este processo de mediação, 

entre o experimento e a teoria, então este foi um processo que eu observei sim que aumentou 

muito a questão do ensino e aprendizagem do aluno  acerca da  teoria com a prática também . 
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E a questão do professor, a presença dele foi ótima né, a questão mesmo da 

disponibilidade dele, da  força de vontade dele, da participação dele e assim, o que eu percebi 

que pra ele ficou difícil também um pouco assim foi a questão do tempo ne, a disponibilidade 

da escola, a questão mesmo de algumas dificuldades da questão da greve aquilo ali foi, 

ocasionou muitos problemas, mais a questão do conteúdo mesmo a ser passado, porque ai 

entra na parte assim de algumas limitações ne, porque até mesmo na questão de luz e ondas, 

alguns conceitos não foram, não deu tempo de ser trabalhado antes de vim pra prática, ai ficou 

um pouco esta defasagem, mas ai ele veio com esta proposta, a gente já modificou até o modo 

de apresentar os experimentos já trabalhando somente o que ele tinha enfatizado em sala de 

aula para que os alunos não ficassem perdidos né, enfocando sempre a teoria que ele tinha 

trabalhado com a prática que a gente tinha aqui disponível a cerca desta teoria.  

Então foi pontos de ganhos e de experiência e a questão de melhoramento foi esta 

questão mesmo, a questão do professor as vezes ter mais disponibilidade de se planejar 

melhor com a teoria, juntamente até com o monitor aqui do Pátio ne, sem mesmo a presença 

dos alunos, a interação mesmo entre professor e monitor juntamente com os experimentos. Eu 

acho que isso se tivesse uma disponibilidade maior seria melhorado esta questão, porque o 

professor fazia o seu planejamento aqui e observava se dava para aplicar isso em sala. Só que 

isso foi tentado, apesar de que foi feito um planejamento muito bom, só que teve a questão da 

disponibilidade ne, isso a gente observou, mas foi muito bom foi uma experiência rica, em 

conhecimento tanto pra gente quanto pra eles também ne, a gente percebeu, foi novidade pra 

eles também, porque eles não tinham até então o contado com este tipo de interação. Mas o 

que eu tenho a dizer é só coisas boas mesmo, foi muito boa a experiência e que repita mais ne, 

que tenha mais oportunidades de ter mais pesquisas deste jeito aqui no Pátio. 

 

P- Então você considerou este processo como um ganho de aprendizagem dos alunos, do 

professor, na formação? 

 

M02- Sim, com certeza. Tanto pros alunos, professores quanto pra gente também ne, houve 

uma troca muito grande, pra agente assim, é foi até mais fácil pra gente apresentar a pratica, 

porque já tinha uma sequência didática já elaborada  ne e já tinha uma fundamentação trazida 

pelo professor, então você já trabalhava com uma linguagem que o aluno já sabia do que você 

tava falando e então isso é muito mais fácil pro monitor ter uma interação maior com o aluno, 

ou seja uma interação do experimento com o próprio aluno também, ocorrendo com certeza 

uma facilitação da aprendizagem. 
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P- Obrigada pela entrevista, espero que vocês tenham gostado do projeto! 

 

Entrevista com o monitor 03 (M03) 

 

P- M03 como você percebeu/compreendeu o processo de ensino e aprendizagem que foi 

realizado no Pátio da Ciência da Universidade Federal de Goiás com a escola com os alunos 

do 9º ano do ensino fundamental? Como que foi a relação com o professor? Quais foram as 

vantagens e desvantagens deste processo? O que pode ser melhorado? 

 

M 03 - Então, essa relação do espaço Pátio da Ciência com a escola, já é a proposta inicial do 

Pátio da Ciência, a gente tem lá que o aluno no ensino formal que seria lá na escola ela ve a 

teoria e aqui ela vem no espaço não formal e vê alguns experimentos práticos e didáticos 

demonstrativos sobre alguma matéria e acho que  os alunos corresponderam bem, estavam 

bem participativos e sabendo relacionar a teoria que eles viram lá com a prática que a gente 

viu aqui e isso proporcionou uma participação bem maior, proporcionou uma facilidade pra 

demonstrar os experimentos e ter uma relação com o monitor e o aluno bem melhor também, 

então eu acho que que foi bem válido, é bem válido esta relação da escola com o Pátio da 

Ciência, até porque o aluno pode assimilar melhor o  conteúdo que ele ve lá, vendo  aqui na 

prática. 

 

P- Então você considera que facilitou a aprendizagem? 

 

M03 -Facilitou a aprendizagem! E a relação com o professor, foi a primeira vez que a gente 

teve isto aqui né, o professor participar e estar ali do lado do monitor e o monitor do lado do 

professor pra complementar algum assunto ali que que as vezes fica, passa em branco e ali o 

professor por ele ter um conhecimento maior da turma, está mais no dia a dia da turma, ele 

contém tem algumas algumas vamos dizer manhas  para conseguir trazer os alunos para os 

experimentos e falar uma coisa que ele falou em sala de aula aqui e relembrar, e consegue 

trazer a teoria e demonstrar um pouco aqui também e ai eu vinha com os experimentos, 

demonstrava ne, explicava o funcionamento e o professor também ia complementando e até 

alguns novos conceitos possibilidades, ideias, facilidades desses experimentos que a gente 

encontrou inseridos na sociedade , no meio, isso então foi bem interessante. 
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P- Isso favoreceu a formação do professor, dos alunos e de vocês, trocando estas 

informações? 

 

M03- Inclusive depois que teve estas visitas planejadas, eu até dei uma mudada no jeito que 

eu explico meus experimentos, então primeiro agente começa ali falando um pouco sobre 

assunto pra depois inserir o experimento, e antes era só chegar e demonstrar o experimento, já 

direto pra prática. Agora tem um assunto antes, até chegar no experimento e envolver mais o 

aluno, uma coisa que eu reparei que o professor PR, ele fica perguntando e chamando o aluno 

para participar do experimento, então eu busquei particularmente envolver mais o aluno. 

 

P-  Esta interação foi positiva? 

 

M03 - Foi positiva 

 

P- Como foi o planejamento? 

 

M03- Foi interessante, e me motivou também, o professor ter me ajudado, ter participado 

antes foi muito válido, a gente planejou melhor, tem uma sequência de experimentos mais 

planejada ne, mais formulada, acabou facilitando pra nós também na explicação. 

E as desvantagens eu parei pra pensar e não vi nenhuma, as vantagens, eu acho que, 

como tinha falado facilita, motiva e fica mais fácil do aluno interpretar mesmo ne, ele te essa 

felicidade. O aluno ve lá a teoria, as vezes está meio, meio ali, meio abstrato, chega aqui e ele 

consegue ve e ve que não é tudo aquilo que a teoria nos mostra, e é bem mais simples e o que 

os conceitos que ve lá na escola, não é só na escola que vê mas no dia a dia tá totalmente 

ligado, e todo dia a gente tem este processo ali que a gente demostra, estas transformação de 

energia ali no meu caso ne é bem cotidiana e interligada com as outras áreas então, esta eu 

acho que foi uma vantagem, ne esta facilidade, desvantagem não consegui enxergar nenhuma 

não sei se as meninas colocaram eu realmente não vi consegui ver nenhuma desvantagem, 

acho que o projeto foi bem fundamentado, foi bem formulado. 

O que pode ser melhorado, então, creio que uma aprofundada a mais no assunto seria 

interessante, porque as vezes os alunos chegam vai só até certo ponto e depois ali um processo 

físico que as vezes tá a frente do que eles já viram, as vezes nem tem como eles deter este 

conhecimento, as vezes nem tem como melhorar até pelo projeto educacional, tem as matérias 

que não tem como ultrapassar igual eletromagnetismo, que tem ali na transformação de 
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energia e não tem como o aluno saber, então, acho que assim, são desvantagens, mas não da 

pesquisa, mas sim o projeto educacional da escola, isso já é bem mais amplo, complicado de 

se mudar, mas a desvantagem que eu vi foi só esta as vezes o aluno não tem o conhecimento 

que ele precisava pra perceber  determinado conceito ali. 

 

P- Então você considera que foi válido o projeto para o processo de ensino e aprendizagem do 

alunos? 

 

M03 - Foi valido, bastante válido, interessante e facilitou bastante. 

 

P-  Você quer colocar mais alguma coisa, alguma observação? 

 

M03- Não, não só isso mesmo 

 

P- Então a gente finaliza tá M03 e muito obrigada pela sua atenção!  

 

Entrevista com o professor de ciências  

 

P-  PR você como professor como percebeu/compreendeu o processo de ensino e 

aprendizagem que foi realizado no Pátio da Ciência da Universidade Federal de Goiás com a 

escola com os alunos do 9º ano do ensino fundamental? Como que foi a relação com os 

monitores do espaço? Quais foram as vantagens e desvantagens deste processo? O que pode 

ser melhorado? 

 

PR- Olha em relação ao processo de ensino e aprendizagem eu percebi assim que pros alunos 

foi interessante porque eles puderam perceber, aliás eles puderam ver  ne a teoria e a prática 

bem assim, é visível né, eles conseguiram fazer mais associações em relação aquilo que eu 

falei em sala de aula e lá no pátio eles conseguiram visualizar isto que eu falei, então eu 

acredito que houve uma que melhora com este fato de que eles conseguiram realmente 

concretizar tudo que tava sendo visto na teoria aqui na sala de aula. 

E em relação a questão dos monitores, ao trabalho com eles, eu gostei porque assim a 

gente conseguiu até fazer uma associação muito boa ne entre aquilo que eu falava e eles 

também, houve uma complementação ne, em praticamente tudo o que a gente planejou, 

inclusive no último com a M03, eu gostei bastante porque a gente associou eu falava alguma 
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coisa ela já complementava, ou ela falava e eu complementava,  acho que aquilo ali foi bem 

dinâmico, acho que rendeu bastante ne pra gente na questão de transmitir o conhecimento ali. 

Agora as desvantagens e vantagens, eu acho que vantagem é a questão de você sair de 

um espaço de quatro paredes da sala de aula e ir para um ambiente que você não conhece 

ainda, então pra eles foi muita novidade ne principalmente nas primeiras visitas. Acho que a 

primeira visita que a gente fez lá foi uma das melhores porque assim, eles não conheciam, 

então eles questionaram bastante, falaram bastante sobre o que tinham visto lá, nas outras pelo 

fato de já terem ido, não teve tanto a questão destes comentários, mas mesmo assim, pelo o 

que eu avaliei houve um rendimento considerável ne nas aulas. Ai agora a questão de 

desvantagens eu acho que foi a questão do tempo ne, na última visita a gente não teve muito 

tempo de trabalhar, até pela questão da escola, todo contexto que aconteceu, eu acho que eu 

vou ter que retrabalhar os conteúdos aqui. Mas valeu ne, acredito que valeu pra eles, foi bom. 

 

P- Você acha que pode ser melhorado em algum ponto? 

 

PR – Bom se o ano que vem eu voltar a trabalhar com os alunos lá eu vou é, tentar ver 

algumas possibilidades, no caso eu iria uma vez por mês por exemplo, trabalharia todos os 

conteúdos possíveis de se trabalhar lá antes ne e ai eu, sei lá tentaria associar com o conteúdo 

visto em sala ne com mais tempo. 

 

P- Eu vi até que ampliou as possibilidades você disse que até poderia levar o noturno, outras 

escolas 

 

PR – Isso, poderia se lá no espaço for aberto no noturno ne, acho que não teria impedimento, 

depende mesmo do espaço lá, só depende do espaço. Porque assim, a possibilidade na escola 

que você está sempre abre esta possibilidade de fazer as visitas e se o espaço também permite, 

então dá para fazer tranquilamente. 

 

P- Então você considera que foi válido as visitas para o aprendizado dos alunos, formação, 

para sua também, complementação lá com os monitores? 

 

PR – Sim eu considero, eu acredito que foi um espaço novo eu não conhecia e eu pude ver o 

que tem de possibilidade lá ne, agora por exemplo se eu precisar voltar eu já sei mais ou 

menos o que eu posso está fazendo né, este ano primeiro eu tive que ir lá tive que conhecer, 
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eu percebo assim que este ano foi uma questão de conhecer o espaço ne, a gente conheceu e 

fez ne o trabalho, o ano que vem eu já tenho outras opções , já tenho outra visão do ambiente 

e ai eu já consigo trabalhar de forma até numa mais especifica naquilo ne naquilo que eu 

quero. 

 

P- Ótimo! Muito obrigada pela entrevista e a gente finaliza.  
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ANEXO 

Relação dos experimentos do Pátio da Ciência 

Experimentos Áreas 

Física para todos 

 Chispa trepadeira (arco voltáico). Dielétricos, descarga elétrica, transformador. 

 Gerador de Van der Graaf  Eletrização por atrito, descarga elétrica. 

 Gerador de onda estacionária  Ondas, frequência, tensão na corda. 

 Looping  Conservação de energia mecânica. 

 Bomba a vácuo  Diferença de pressão. 

 Pegue o porquinho  Espelho côncavo, foco, imagem virtual. 

Disco de inércia Inércia, aceleração centrípeta. 

Ilusionismo Centro de massa. 

Energia e Nanotecnologia 

Termômetro de Galileu 

Densidade, termometria, temperatura e média 

aritmética. 

 Modelo de usina termoelétrica 

Transformações de energias: térmica, mecânica 

e elétrica. 

Gerador elétrico/Dínamo 
Transformações de energias: mecânica e 

elétrica. 

 

Gerador fotovoltaico 

Transformações de energias: solar, elétrica e 

mecânica. 

Transformador 
Indução eletromagnética e proporcionalidade (U 

e N). 

Luz e Partículas 

 Formação de arco íris  Dispersão da luz através de um prisma. 

 Disco de Newton  Composição da luz branca. 

 Fluorescência 

 Fenômenos da fluorescência utilizando a luz 

ultravioleta. 

Elétrons em campo magnético 

 Elétrons como partículas carregadas / 

Dualidade onda partícula 

 Difração de elétrons  Difração/Dualidade onda partícula 

 Holograma  Holografia 

 Microscópio óptico de projeção 

 Magnificação de imagens por projeção através 

de lente  (gota de água) 

Divertiquímica 

Lâmpada de lava Relação entre densidade e temperatura. 

Pasta de elefante Catalisador. 

Condutividade em eletrólito Eletroquímica 

Balão mágico Reação e transformação química. 

Palco da Física  Relação entre densidade e temperatura. 

Banco giratório Conservação do momento angular.  Catalisador. 

Giroscópio de eixo único Conservação do momento angular.  Condutividade elétrica. 

   Reação e transformação química. 
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