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RESUMO 

 

O trabalho objetiva apresentar uma sequência didática investigativa para o 
aprendizado de conceitos de óptica física e geométrica utilizando a Casa da 
Descoberta, espaço de divulgação científica da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), em cooperação com o espaço escolar. Propomos a utilização de Museus de 
Ciência, espaço de educação não formal, como recurso que amplia o debate já 
iniciado em sala e como agente motivador, já que suas exposições tem formato 
divulgador e propiciam momentos que geram reflexões e debates sobre temas de 
interesse popular. A sequência didática possui quatro encontros, sendo três escolares 
e um museal, todos os momentos são favoráveis à investigação do estudante sobre o 
tema. A abordagem investigativa foi escolhida por proporcionar ao estudante a 
recorrência de momentos como protagonista do próprio aprendizado. A investigação 
também proporciona momentos de reflexão acerca do que já se julga conhecer e a 
partir de novas dúvidas, assimilações são feitas, proporcionando o amadurecimento 
cognitivo. Para Piaget, a assimilação é um momento de incômodo do sujeito por uma 
nova informação encontrada no meio e após essa inquietação há a acomodação, 
nome dado aos esforços particulares para acalmar o incômodo e tornar a nova 
informação compreensível. O fim do incômodo ocorre com a equilibração, quando a 
nova informação não causa mais estranheza, sendo compreendida, e a partir dela 
outras assimilações podem ser feitas. Mas, existem alguns obstáculos impedientes do 
amadurecimento cognitivo e da evolução do espírito científico, a eles Bachelard 
chamou de obstáculos epistemológicos, para ele, “um obstáculo epistemológico se 
incrusta no conhecimento não questionado” (BACHELARD, 1996, p.19). A sequência 
se baseia na apresentação de situações que questionam os conhecimentos estudantis 
e geram novas assimilações que contribuirão para o amadurecimento cognitivo e 
evolução de seus espíritos científicos. Também é pretendido que os estudantes se 
aproximem do método científico ao encontrarem problemas e, a partir deles, 
experimentem e troquem informações com seus pares. A sequência didática 
investigativa não foi aplicada por conta das medidas restritivas decorrentes da 
pandemia de SARS COV-2 (COVID-19), que inviabilizou o encontro museal e escolar. 
Espera-se aplicá-la em trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Educação não formal. Museu. Ensino de física. Física. Ensino por 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to present an investigative didactic sequence to learn concepts 
of physical and geometric optics using the Casa da Descoberta, a space for scientific 
dissemination of the Universidade Federal Fluminense (UFF), in cooperation with the 
scholar space. This work propose the use of Science Museums, a space for non-formal 
education, as a resource that expands the debate already started in the classroom and 
as a motivating agent, since their exhibitions provide moments that generate 
reflections and debates on popular interest topics. The didactic sequence has four 
meetings, being three at school and one at museum and all moments are favorable to 
student's investigation on the subject. The investigative approach was chosen because 
it allows the student to retake moments as protagonists of their own learning. The 
investigation process also provides moments of reflection on what is already believed 
to be known, and based on new doubts, assimilations are made, providing cognitive 
maturation. For Piaget, assimilation is a moment of the subject's discomfort due to new 
information found in the environment and after this concern there is accommodation, 
the name given to particular efforts to calm the discomfort and make the new 
information understandable. The end of the discomfort occurs with equity, when the 
new information no longer causes strangeness, being understood, and from it other 
assimilations can be made. But, there are some obstacles preventing cognitive 
maturation and the evolution of the scientific spirit. Bachelard called them 
epistemological obstacles, for him, “an epistemological obstacle is embedded in 
unquestioned knowledge” (BACHELARD, 1996, p.19). The sequence is based on the 
presentation of situations that question the student's knowledge and generate new 
assimilations that will contribute to cognitive maturation and evolution of their scientific 
spirits. It is also intended that students approach the scientific method when 
encountering problems and from them experiment and exchange information with their 
peers. The investigative didactic sequence was not applied due to the restrictive 
measures resulting from the SARS COV-2 (COVID-19) pandemic, which made the 
museum and school meeting unviable. We hope to apply it in future work. 
 

Keywords: Non-formal education; Museum; Physics teaching; Physics; Teaching by 

inquiry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  MOTIVAÇÃO 

 

Nasci e cresci na cidade de Cabo Frio, cidade turística com construções 

centenárias, na região dos lagos no Rio de Janeiro. Desde a infância aprendi a 

admirá-la e me mantive curiosa quanto às suas construções, sendo inspirada por 

visitações escolares e passeios planejados por minha mãe. 

Na Escola Municipal Professora Tânia Maria Gomes de Ávila, onde fiz o 

segundo segmento do ensino fundamental, tive a visitação que mais me deu 

informação sobre os prédios históricos e no Colégio Municipal Rui Barbosa, onde 

cursei o ensino médio, ouvi pela primeira vez sobre cursos de restauração de 

patrimônios históricos em uma aula de história ministrada pela professora Venefrida 

Albuquerque. Frida, como era chamada, não foi a única a me inspirar na época, pois 

desde o primeiro ano do ensino médio, o professor Alfredo A. de Barros Jr já havia 

iniciado, no contraturno escolar, um projeto de divulgação científica em física - 

matéria ministrada por ele. 

A princípio a inclinação artística e curiosidade museal me fizeram escolher 

o curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da Universidade 

Federal de Minas Gerais no primeiro semestre de 2016, onde fiquei apenas por três 

meses. A interdisciplinaridade do curso, principalmente nas aulas de fotografia 

ministradas pelo professor Alexandre Cruz Leão sobre documentação científica, me 

abriru os olhos para as aplicações da Física e me fizeram planejar as futuras aulas 

de física ministradas por mim. Estudando para ser restauradora me imaginava 

sendo professora de física – e foi assim que decidi trocar de curso antes mesmo de 

concluir o primeiro período. 

No segundo período de 2016, ingressei no curso de Física da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Nele, alguns amigos eram monitores da Casa da 

Descoberta (CD), museu de ciência localizado no Instituto de Física (IF) da UFF, e 

me falavam com bastante entusiasmo do espaço, fazendo sempre convites para 

que participasse de suas atividades. Em 2017, quando Bárbara Cardozo, minha 
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amiga e também aluna de licenciatura em Física, precisou se ausentar da monitoria 

da CD, me convidou para que eu fosse monitora voluntária de um projeto para 

alunos do ensino médio da então colaboradora do museu e atual coordenadora, 

Érica Nogueira. Foi o meu primeiro contato com a Casa e no ano seguinte fiz o 

processo seletivo para ser monitora bolsista do projeto, onde permaneci até abril de 

2020. 

Apaixonada pelo projeto, sempre falei dele com muito entusiasmo, algo que 

foi notado pelos professores Lucia da Cruz de Almeida e Nelson Barrelo Jr que me 

sugeriram o tema Museus de Ciências para o trabalho de conclusão de curso com 

ênfase naquele que eu já era monitora há dois anos, a Casa da Descoberta. Esta 

sugestão foi aceita com muita alegria, pois une a paixão por temas museais e a 

ciência que escolhi aprender com a finalidade de lecionar - referenciando sua 

presença de forma direta, ou não, nos hobbies e paixões que cultivamos ao longo 

da vida. 

 

1.2 PRINCIPAIS ASPECTOS DO TRABALHO 

 

Sempre que eu guiava visitantes pela Casa da Descoberta (CD), conseguia 

notar o fascínio que os experimentos causavam e, ainda mais, todas as dúvidas que 

eles conseguiam gerar. Era comum que os visitantes esperassem discursos prontos 

sobre as explicações dos fenômenos que aconteciam sob suas mãos e olhos e 

poucas vezes se arriscavam a tentar explicar por eles mesmos o ocorrido, pois 

acreditavam que não conheciam as ciências o suficiente ou se julgavam incapazes 

de criar teorias. Fato é que eu mesma, no início da monitoria, achava que estava ali 

para explicar antes que as questões fossem geradas no visitante. Engano meu! 

Estava ali para ajudar a gerar as curiosidades e questões naqueles que 

experienciavam a ciência através dos aparatos do nosso museu e auxiliá-los a partir 

de suas inquietações na ação experimental. Assim, após notar a importância de 

deixar que as inquietações apareçam primeiro no visitante, passei a fazer uso da 

abordagem investigativa, criando situações-problemas e perguntas que pudessem 
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despertar a curiosidade dos visitantes e auxiliá-los na busca por soluções de suas 

próprias perguntas. 

A abordagem investigativa não era parte de minha rotina inicialmente. Foi 

no decorrer das aulas de Pesquisa e Prática de Ensino I, ministrada pelo Professor 

Nelson Barrelo, meu orientador neste trabalho, que enxerguei nesta abordagem 

uma forma de contribuir para o desenvolvimento da autonomia e do espírito 

científico dos visitantes da Casa. Foi observando a prática do meu professor, que 

constantemente fazia perguntas e elaborava situações-problemas que 

possibilitavam o amadurecimento de nossas ideias, que entendi a importância de 

deixar que aqueles que estão em busca do conhecimento identifiquem por eles 

mesmos as soluções dos problemas que os incomodam.  

No trabalho a seguir abordaremos o uso da visita museal como ferramenta 

na sala de aula de Física. No capítulo 3 traremos o histórico dos Museus de 

Ciências, que os mostra como espaços com inclinações às pesquisas e 

comunicação. Atualmente, suas exposições são organizadas de acordo com os 

interesses do público e com potencial gerador de questões e discussões. Os 

museus são espaços de educação não formal, isso quer dizer que eles têm 

finalidades preestabelecidas quando comunicam, mas não há exigências quanto à 

formação do visitante, além disso, os temas expostos são apresentados em formato 

divulgador, havendo a transposição da linguagem técnica ou formal para a 

linguagem não formal. O trabalho pretende aproveitar a vertente educadora e 

popular dos museus de modo a contribuir com a apropriação por parte dos 

estudantes do conteúdo estudado (óptica física e óptica geométrica). 

A sequência didática que será apresentada sugere o atrelamento entre 

educação formal e não formal. A finalidade é contribuir para a ampliação das 

discussões através da apresentação do problema com uma nova perspectiva. O 

capítulo a seguir define educação formal, não formal e informal. Cada uma delas 

contribui com suas especificidades para a formação cidadã, ou seja, elas não se 

opõem nem se complementam, são concomitantes e em muitos problemas do dia 

a dia aparecem sobrepostas. O desenvolvimento da capacidade de resolver 

problemas e conflitos cotidianos é uma preocupação escolar para com o estudante 
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e a abordagem investigativa pode estimular o raciocínio lógico e ampliar as 

oportunidades de expressão, que contribuem nesse processo. 

Na construção do saber científico é comum que algumas ideias 

preestabelecidas apareçam como empecilhos do raciocínio lógico. A essas ideias, 

Bachelard deu o nome de obstáculos epistemológicos, tema do sexto capítulo. A 

transposição desses obstáculos é um dos pilares na sequência didática. Um estudo 

mais aprofundado sobre cada um deles caberia uma monografia inteira, então nos 

manteremos atentos aos dois mais evidentes em visitas museais: a experiência 

primeira e o conhecimento geral. Este por ser comum haverem resumos prontos 

sobre fenômenos que não deixam espaços para questionamentos e aquele por 

poder ocorrer um encantamento pelo que é observado em detrimento do fenômeno 

que está ocorrendo. Ambos distanciam o estudante da prática científica e 

contribuem na estagnação de seu espírito científico quando obstruem a formação 

de dúvidas e mascaram as inquietações necessárias em uma investigação. O fazer 

científico não teme perguntas, pois é delas que ele parte. A sala de aula de ciências 

não deve temer as dúvidas pois elas contribuem para a construção do conhecimento 

do corpo discente.   

Os incômodos sobre um acontecimento são necessários ao fazer científico 

e ao amadurecimento cognitivo. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo acontece 

por meio de assimilações e acomodações. As assimilações acontecem com as 

interações que são capazes de despertar certa curiosidade ou incômodo ao que já 

é conhecido, por causar estranheza. Nos esforços para acalmar o incomodo 

causado na assimilação, encontra-se a acomodação. Este é o processo de tornar a 

nova informação passível do próprio entendimento. A equilibração, momento 

seguinte, é o fim do incômodo; quando a nova experiência, que antes causava 

estranheza e teve de ser maturada, pode ser compreendida e elucidada ao próprio 

sujeito. 

A abordagem investigativa, tema do sétimo capítulo, que coloca o estudante 

como protagonista do próprio aprendizado, contribui para o processo de 

desenvolvimento cognitivo ao propiciar a partir de processos investigativos que os 

estudantes busquem soluções para os seus incômodos. As assimilações previstas 
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na sequência didática devem acontecer em momentos destinados à experiência em 

sala, nos aparatos do museu e na fala dos colegas, professor e monitores. 

A sequência didática encontra-se no oitavo capítulo. Esta está dividida em 

quatro encontros, três encontros escolares e um encontro museal. No capítulo há 

detalhes e instruções para criar momentos favoráveis à investigação dos 

fenômenos ópticos. A duração de cada etapa, recursos e objetivos estão detalhados 

no capítulo para que a sequência possa ser reproduzida. Nos apêndices encontram-

se documento a respeito do Palácio das Descobertas, o projeto inicial da Casa da 

Descoberta, entrevistas transcritas, que auxiliaram na produção do terceiro capítulo, 

e detalhes sobre os encontros da sequência didática.  
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2. EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E INFORMAL 

 

A educação contribui na manutenção e desenvolvimento da nossa cultura 

e, além dessa contribuição coletiva, é importante para a formação de cada indivíduo 

já que ela é uma das ferramentas que auxiliam no conhecimento de nossos direitos 

e deveres. Desta forma, estimula que tenhamos contato com as primeiras noções 

de cidadania, dando suporte para que nos estabeleçamos como seres sociais que 

usufruem de recursos já existentes e que também os criam. Ela pode ser entendida 

de três formas: formal, informal e não formal. Em um breve resumo, 

 
 

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização – na família, bairro, clube, 
amigos, etc., carregada de valores e cultura próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados; e a educação não formal é aquela que se aprende 
“no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de 
experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas 
(GOHN1, 2006, p. 28 apud CASCAIS e TERÁN, 2011, p.2-3). 

 
 

Ainda, cada uma delas possui particularidades quanto às suas práticas, 

locais onde ocorrem, quem as produz, quem as utiliza, para quê e para quem são 

dirigidas. Por isso, o trabalho segue retomando cada uma delas individualmente, 

com ênfase nas características que justificam a sequência didática que será 

apresentada. A educação formal, educação sistematizada que acontece no espaço 

escolar, será a primeira neste processo. Para Gadotti (2005, p.2),  

 
 

a educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada 
principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz 
educacional centralizada como o currículo, com estruturas hierárquicas e 
burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores 
dos ministérios da educação. 

 
 
 

 
1 GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas 
colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 14, n. 50, p. 27-38, 
jan./mar. 2006. 



16 
 

Esta modalidade de ensino é intencional, bem definida em seu regulamento 

de acordo com seu intuito, possuindo períodos e graduação de aprendizagem. Tem 

processos direcionados e especiais para seu exercício, além de possuir planos e 

finalidades precisos para com o educando. Certifica os que passaram pela 

instituição e atingiram o mínimo estabelecido. Em geral, os espaços para o exercício 

da educação formal são direcionados para tal e há periodicidade nos encontros. 

Tem objetivo de formar cidadãos críticos e capazes de usar os produtos do 

conhecimento humano na resolução de problemas cotidianos que envolvam as 

áreas de linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e matemática. Em 

outras palavras, sua finalidade é formar pessoas capazes de se comunicar com 

seus pares, compreender e atuar no meio em que vivem para que, conhecendo o 

trabalho humano já sistematizado até aqui, possam também promover a construção 

de novos produtos através das Ciências. Gaspar (s/d, p.171) destaca, assim como 

Gadotti, a sectarização da educação formal. Para ele, 

 
 
a educação com reconhecimento oficial, oferecida nas escolas em cursos 
com níveis, graus, programas, currículos e diplomas, costuma ser 
chamada de educação formal. É uma instituição muito antiga, cuja origem 
está ligada ao desenvolvimento de nossa civilização e ao acervo de 
conhecimentos por ela gerados. 
 
 

As intenções bem definidas e ações direcionadas são características 

marcantes da educação formal. Assim, é possível notar que ela não é natural, visto 

que não acontece espontaneamente e é preciso aprender a educar. No entanto, a 

educação por atitudes espontâneas, que nasceu da necessidade de adaptar a 

natureza para a sobrevivência da espécie, é chamada informal.   

Sendo intencional ou não, a educação é agente da evolução humana. É 

parte da nossa cultura, essencial na convivência em sociedade e surge derivando-

se dos meios e objetos de produção elaborados pelos homens para aperfeiçoar seu 

trabalho e superar os desafios impostos pela natureza. “Assim, diferente dos 

animais, que se adaptam à natureza, os homens têm de adaptar a natureza a si.” 

(SAVIANI, 2007, p.154). No processo de adaptar a natureza a si, o ser humano está 
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inserido num verdadeiro processo de aprendizagem no qual a finalidade é a 

perpetuação da própria espécie. 

 
 
Os homens aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-
la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 
relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e educavam 
as novas gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento 
de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o 
que configura um verdadeiro processo de aprendizagem. Assim, enquanto 
os elementos não validados pela experiência são afastados, aqueles cuja 
eficácia a experiência corrobora necessitam ser preservados e 
transmitidos às novas gerações no interesse da continuidade da espécie 
(SAVIANI, 2007 p.154). 
 
 

O convívio em grupo fazia homens e mulheres observarem-se e copiarem 

suas ações na realização do trabalho. A não intencionalidade, não necessidade de 

uma locação específica e o empirismo são características da educação informal. O 

ser humano aprende na convivência com seus semelhantes, antes mesmo do 

contato com a escola, sobre comportamento, expressão, comunicação e cultura. 

Por isso, podemos dizer que a educação informal é a primeira na educação de cada 

indivíduo. Esta forma de educar não é sistematizada, não exige conhecimento 

prévio, não é intencional e é primordial para nossa subsistência.  

 
 
Mesmo nas civilizações tidas como culturalmente avançadas, a vida 
cotidiana sempre exigiu muito mais do que o conhecimento dos saberes 
apresentados formalmente nas disciplinas escolares. Há muito mais a 
aprender e desde muito cedo: a língua materna, tarefas domésticas, 
normas de comportamento, rezar, caçar, pescar, cantar e dançar – 
sobreviver, enfim. E, para tanto, sempre existiu, também desde muito cedo, 
uma educação informal, a escola da vida, de mil milênios de existência. Na 
educação informal, não há lugar, horários ou currículos. Os conhecimentos 
são partilhados em meio a uma interação sociocultural que tem, como 
única condição necessária e suficiente, existir quem saiba e quem queira 
ou precise saber. Nela, ensino e aprendizagem ocorrem 
espontaneamente, sem que, na maioria das vezes, os próprios 
participantes do processo deles tenham consciência (GASPAR, s/d, p.172-
173). 
 
 

Há espontaneidade no processo educacional informal e o ato de educar não 

é intencional. É no conviver e na troca entre os indivíduos que se mantém a cultura 

de um grupo. Os integrantes se educam constantemente sem nem se dar conta de 
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suas ações educadoras e de manutenção ou transformação cultural. Como explicita 

Trilla: 

 

 
a) na educação informal, não existe o reconhecimento social generalizado 
do papel educacional do agente como função própria ou específica (este 
não apresenta nenhum atributo especial e explícito que, no marco do 
processo educacional de que se trate, credite-o propriamente como 
educador; b) o contexto (espacial, institucional...) do processo que gera os 
efeitos educacionais não é especificamente reconhecível como 
educacional (sua configuração não denota aprioristicamente 
educatividade). (TRILLA2, 1985, p.18, apud GHANEM, 2008, p.2-3) 
 
 

Finalmente, a educação não formal se expressa por atividades organizadas 

dentro ou fora do ambiente escolar com finalidade pré-estabelecida para com seu 

público. O local, motivo, meios, quem faz e para quem essas atividades são 

organizadas ainda são temas de discussão entre aqueles que a estudam e praticam.  

Aqui consideraremos educação não formal como aquela que não ocorre em 

espaços pré-definidos, embora com meios e finalidades bem definidas, ou seja, é 

uma educação intencional e pensada para atender um público específico. Pode ser 

produzida tanto por especialistas quanto por generalistas; é preciso apenas que 

haja comprometimento do comunicador com a informação e com a Ciência. Não há 

necessidade de tempo estipulado previamente para a realização de suas atividades 

e não certifica o nível de escolaridade do educando, mas contribui para a formação 

e informação social dos indivíduos que têm contato com ela. Segundo Trilla, a 

educação não formal é o 

 
 

[..] conjunto de meios e instituições que geram efeitos educacionais a partir 
de processos intencionais, metódicos e diferenciados, que contam com 
objetivos pedagógicos prévia e explicitamente definidos, desenvolvidos por 
agentes cujo papel educacional está institucional ou socialmente 
reconhecido, e que não faz parte do sistema educacional graduado ou que, 
fazendo parte deste, não constitui formas estrita e convencionalmente 
escolares (TRILLA, 1985, p.19 apud GHANEM, 2008, p.3). 
 
 

 
2 TRILLA, J. La educación fuera de la escuela: enseñanza a distancia, por correspondência, 
por ordenador, radio, vídeo y otros médios no formales. Barcelona: Planeta, 1985. 
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Em relação aos espaços físicos em que ocorre a educação não formal, eles 

são planejados para melhor receber o público e para que as demandas de sua 

intencionalidade sejam atingidas, como ocorre nos museus que organizam suas 

exposições de forma a gerar as interpretações objetivadas por seus curadores, ou 

são feitas adaptações, como nos casos de itinerâncias. No entanto, a existência de 

espaços físicos não é imprescindível. É frequente que os objetos do ensino-

aprendizagem nesses locais se assemelhem aos da educação formal. A diferença 

entre elas encontra-se, basicamente, em suas organizações e objetivos. Enquanto 

a educação formal avalia e valida o grau de escolaridade dos educandos, a 

educação não formal não necessariamente as faz. As principais semelhanças entre 

elas são os objetivos definidos e a contribuição para a formação plena do cidadão. 

 
 

Assim, a educação não-formal pode ser definida como a que proporciona 
a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços como 
museus, centros de ciências, ou qualquer outro em que as atividades 
sejam desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo definido. 
(VIEIRA; BIANCONI; DIAS3, 2005, p. 21, apud CASCAIS; TERÁN, 2011, 
p.5). 
 

 

A escola é um dos espaços responsáveis pela construção cidadã e é 

esperado que aqueles que a frequentam desenvolvam o senso crítico e autonomia, 

porém, essas construções não precisam ser restritas a elas mesmas e acabar com 

os anos escolares.  A escola e outros espaços podem ser utilizados para 

desenvolver potencialidades como a cidadania ao incentivar debates, assembleias 

e até mesmo manifestações culturais abertas ao público. 

O diálogo e a troca de experiências entre pais, alunos, mestres, funcionários 

e comunidade em que a escola está inserida é de suma importância para a 

compreensão dos educadores do que é significativo para o contexto social escolar, 

gerando consequências diretas nas aulas e no progresso da comunidade educativa, 

criando assim um ambiente que contribui para a educação de alunos em contexto 

com suas comunidades. Para Gadotti (2005, p.2): 

 
3 VIEIRA, Valéria; BIANCONI, Maria Lúcia; DIAS, Monique. Espaços não-formais de ensino e o 
currículo de ciências. Ciência e Cultura, São Paulo, n. 4, Oct./Dec. 2005. 
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Toda educação é, de certa forma, educação formal, no sentido de ser 
intencional, mas o cenário pode ser diferente: o espaço da escola é 
marcado pela formalidade, pela regularidade, pela seqüencialidade. O 
espaço da cidade (apenas para definir um cenário da educação não-
formal) é marcado pela descontinuidade, pela eventualidade, pela 
informalidade. A educação não-formal é também uma atividade 
educacional organizada e sistemática, mas levada a efeito fora do sistema 
formal. Daí também alguns a chamarem impropriamente de “educação 
informal”. São múltiplos os espaços da educação não formal. Além das 
próprias escolas (onde pode ser oferecida educação não-formal) temos as 
Organizações Não-Governamentais (também definidas em oposição ao 
governamental), as igrejas, os sindicatos, os partidos, a mídia, as 
associações de bairros, etc. Na educação não-formal, a categoria espaço 
é tão importante como a categoria tempo. O tempo da aprendizagem na 
educação não-formal é flexível, respeitando as diferenças e as 
capacidades de cada um, de cada uma. Uma das características da 
educação não-formal é sua flexibilidade tanto em relação ao tempo quanto 
em relação à criação e recriação dos seus múltiplos espaços. 
 
 

A utilização do espaço escolar pela comunidade a torna um ambiente 

culturalmente rico e diverso, o que ajuda no desenvolvimento de suas funções 

sociais de maneira teórica e prática, tendo como consequência debates de interesse 

para a escola e para os integrantes de seu entorno. Mas, além de seus muros, há 

discussões sobre ações e políticas públicas que interessam a toda a comunidade 

educativa e podem contribuir na formação discente. Em suma, a utilização dos 

demais espaços públicos da cidade que tenham potencial educador contribui para 

a constante formação e informação dos indivíduos.  

Este trabalho evidencia os museus de ciências em sua função de espaço 

de educação não formal e sua importância na cooperação com a educação formal. 

É a coesão entre todas as formas de educar e suas vivências características que, 

por fim, contribuirão para a formação plena do cidadão. Não trazendo uma proposta 

de substituição do sistema formal em detrimento de qualquer outro, mas enfatizando 

que as atividades extraescolares podem favorecer a compreensão de conceitos 

científicos, importantes na formação escolar. 

 
 
Defendo a importância da educação não-formal não em oposição à 
educação formal. Gostaria de deixar claro que não devemos desvalorizar 
a escola. Existe hoje um crescente sentimento anti-escola que eu não 
compartilho. Muitos apontam a escola como o “bode expiatório” das crises 
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econômicas e da falta de emprego, como se o emprego dependesse 
exclusivamente de qualificação dos indivíduos. Entre nós, em muitos 
países do sul, sequer conquistamos ainda o direito à escola, o direito a 
educação escolar para todos. Lutamos ainda pelo direito universal à escola 
pública de qualidade. Defendo a escola pública como escola popular. Em 
alguns espaços ela se constitui no único equipamento público à disposição 
da população. Numa “sociedade de mercado” a escola pública se constitui 
num dos últimos bastiões da democracia. Atacar a escola pública, entre 
nós, é atacar a democracia. A educação não-formal pode dar uma grande 
contribuição à educação pública, mas não pode substituí-la. (IBID, p.10) 
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3. HISTÓRICO DOS MUSEUS DE CIÊNCIAS 

 

A palavra museu deriva da palavra Mouseion, que tem origem na mitologia 

grega, e significa Templo das Musas. Deu nome à primeira instituição conhecida 

por colecionar, organizar e preservar o conhecimento humano, o Mouseion de 

Alexandria, mais conhecido por sua biblioteca - este, como muitas instituições de 

ensino, teve o início de sua extinção pela a falta de apoio e subsídios. Segundo 

Marandino (2001, p.32), foi apenas no século XV que a palavra museu se tornou 

mais difundida e foi associada à formação de coleções. Um século depois, os 

gabinetes de curiosidades, populares entre a nobreza europeia, começaram a 

ganhar uma perspectiva de ciências e deram espaço aos museus científicos. 

Durante os séculos XVII e XVIII, as coleções começam a ser ordenadas por sua 

morfologia e há o início da abertura para a visitação do público comum. Mais tarde, 

a Revolução Francesa traz uma nova perspectiva de patrimônio cultural. No século 

XIX, pesquisa e exposição se distanciam e estas passam a ser planejadas para o 

público. Assim, a didática e a intencionalidade na comunicação começam a fazer 

parte das exposições dos museus de história natural. No século XX, tivemos a 

criação dos primeiros Centros de Ciências. Neles a história da ciência perde espaço, 

mas discutir as consequências do fazer científico e o aprender na prática se tornam 

pontos centrais. No século atual, esses centros estimulam não somente uma 

interação simples como girar uma manivela, mas também a identificação do 

processo pelo visitante, além de se esforçar para que a história retome seu espaço 

nas exposições. Hoje o museu é tido como espaço de diálogo, educação e 

prestação de serviços para a comunidade. 

O artigo primeiro da Lei Nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009 define o museu 

na legislação brasileira, o qual possui a ementa: institui o Estatuto de Museus e dá 

outras providências. 

 
 
Art. 1o  Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições 
sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e 
expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 
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científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao 
público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2009) 

 
 

Em concordância com a Lei citada, o trabalho atual trata museus como 

instituições que organizam, expõem, comunicam, conservam, pesquisam e 

divulgam conteúdos da história social, do trabalho humano e da natureza com 

finalidade definida na formulação de suas exposições, mas que, em princípio, se 

direcionam a informar e educar pessoas para o melhor exercício de suas 

capacidades individuais e coletivas. 

Antes, porém, segue um breve resumo sobre a história dos museus de 

história natural amparado na tese de doutoramento de Martha Marandino. 

Como já citado, a origem da ideia de museu é atribuída ao Mouseion de 

Alexandria (Templo das Musas), em Atenas, fundado no início do século III a.C. e 

“[...] com a principal finalidade de preservação e conhecimento do passado, através 

do estudo de sua incalculável coleção. Tratava-se principalmente de uma instituição 

de ensino e pesquisa” (MARANDINO, 2001, p.32). 

O Mouseion é mais conhecido por uma de suas instalações, a Biblioteca de 

Alexandria, que como citam alguns pesquisadores, antes de terminar em chamas, 

já era agredida pela falta de apoio e financiamento. É possível notar em trabalhos, 

como o de Cabral (2015), que assim como hoje acontece com as instituições de 

ensino e pesquisa, a biblioteca passou por períodos de mais ou menos apoio de 

acordo com os governos em exercício em Alexandria.  

 

 

[...] Ptolomeu VIII Evergeta, era tão avesso aos intelectuais que 
freqüentavam a Biblioteca e o Museu que estes ao sentirem ameaçados, 
fugiram para a parte egípcia da cidade e passaram a freqüentar a biblioteca 
filha, no Serapeum, onde se sentiam mais seguros e distantes das 
maldades do rei. Apesar da fuga de cérebros e da perda do patrocínio real, 
alguns intelectuais continuaram suas pesquisas na Biblioteca de 
Alexandria, e a influência na cultura mundial permaneceu em alguns 
campos do conhecimento como Geometria, Gramática, Astronomia e 
Física, escolas que se tornaram famosas (FLOWER, 2002). (CABRAL, 
2015, p.63) 
 

 



24 
 

Além da biblioteca, o Mouseion possuía observatório, teatro, jardim 

botânico, dormitório, refeitório e outras acomodações que o assemelham às 

universidades atuais.  

 
 
O Mousêion comparar-se-ia a uma universidade, num sentido mais amplo, 
visto que era formado por dormitórios, refeitórios, abrigos colunados para 
descanso e contemplações, teatros usados para conferências sobre 
filosofia e ciência, leitura de poetas e historiadores clássicos, assim como 
jardins botânicos e espaços para animais, incentivando os estudos da flora 
e da fauna. (CABRAL, 2015, p.54) 
 
 

Os estudiosos que frequentavam o palácio das Musas tinham nele um lugar 

com “fontes da primeira, mais abrangente e inovadora coleção de material 

intelectual jamais reunida na Antiguidade” (VRETTOS4, 2005, p. 58 apud CABRAL 

M., 2015, p.54). 

O Mouseion, ou Templo das Musas, era um espaço destinado à reflexão 

filosófica e produção artística. Por isso recebeu este nome, visto que as Musas na 

mitologia grega são as entidades que inspiram as produções artísticas e científicas. 

Sua biblioteca costumava reunir estudiosos para a discussão científica em 

diferentes áreas do conhecimento (artes, astronomia, medicina, etc.). “A 

movimentação desses eruditos pelos espaços de pesquisa influenciou o 

desenvolvimento das ciências e marcou profundamente a cultura alexandrina e a 

produção de conhecimentos durante séculos [...]” (CABRAL, 2015, p.98). Assim, é 

fácil notar que o conceito de museu está mais ligado à prática que ocorria no Templo 

das Musas do que a estrutura de suas instalações. 

 
 
O primeiro museu que se tem notícia foi o mouseion e a Biblioteca de 
Alexandria, a qual reunia estudiosos para discutir sobre as ciências. Nesse 
espaço buscava-se ensinar tudo relacionado à religião, mitologia, 
astronomia, filosofia, zoologia e etc. eram reunidos tanto objetos de arte 
como objetos cirúrgicos e astronômicos, peles de animais raros e materiais 
minerais dentre outros, além de possuir um anfiteatro e um observatório. 
Essa ideia de compilação do saber ficou ligada a palavra ‘museu’, 
dispensando mesmo as instalações físicas. (JESUS, 2014, p.98) 
 

 
4 VRETTOS, Theodore. Alexandria: cidade do pensamento ocidental. Tradução Briggite Klein. São 
Paulo: Odysseus, 2005. 313 p. 
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O hábito de colecionar e expor são comuns ao ser humano em diferentes 

contextos. Essas ações, além de contribuir para a perpetuação do trabalho de um 

dado período, foram usadas também como indicativo de status social e poder. “O 

homem sempre colecionou e acumulou objetos, visando perpetuar sua imagem, 

afirmar a posse de bens, obter o reconhecimento de seu meio e classificar o mundo 

à sua volta” (VALENTE5, 1995, p.16 apud MARANDINO, 2001, p.32). Ainda 

amparando-se em Valente, Marandino (2001, p.32), destaca a mudança de 

significado do hábito de colecionar de acordo com os períodos, “tendo sido prática 

de acúmulo de elementos estimadores de poder e prestígio”. 

Já no século XVI, temos os gabinetes de curiosidades da elite europeia, 

que, para Cazelli, Marandino e Studart (2003, p.2), é o ancestral dos museus de 

ciência do século XVII, “[...] e caracterizavam-se pelo acúmulo de objetos relativos 

a diferentes áreas (fósseis, animais empalhados, moedas, instrumentos científicos, 

quadros etc.)”. Eram locais acessíveis somente a um público seleto. Esses 

gabinetes, cômodos destinados a guardar tudo o que fosse alheio à cultura de seu 

detentor (nobre ou estudioso), foram abastecidos com tecidos, animais, conchas, 

entre outros, especialmente pelas grandes navegações do século XV. 

Nos séculos XVI e XVII, colecionadores europeus, impulsionados pelas 

explorações de novos territórios do mundo, rechearam seus gabinetes de 

curiosidades com itens de fauna, flora e artefatos artesanais de diversos povos. 

Marandino (2001, p.33-34), tomando por base as explicações de Lopes6 

(1997), evidencia que 

 

[...] o século XIV é marcado por novas atitudes em relação ao tempo, 
espaço e natureza e, no século XV, multiplicam-se as viagens para as 
‘fronteiras do invisível’, levando os novos mundos para dentro dos 
gabinetes de príncipes e sábios, não só como mercadoria, mas também 
como um novo saber.  
‘Tecidos, ourivesarias, porcelanas, fatos de plumas, estátuas, cerâmicas, 
exemplares da flora e da fauna, conchas constituíam os novos semióforos, 

 
5 VALENTE, M. E. A Educação em Museu: o público de hoje no museu de ontem. Dissertação 
de Mestrado, Departamento de Educação PUC-RJ, RJ, 1995. 
6 LOPES, M. M. O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus e as ciências naturais noséculo 
XIX. São Paulo: Hucitec, 1997. 
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objetos que, retirados de seu contexto e recolhidos não pelo seu valor de 
uso, mas por seu significado, perderam a utilidade, passando a representar 
o invisível: países exóticos, sociedades diferentes, outros climas’ 
(MARANDINO, 2001, p.33-34) 

 

Os gabinetes de curiosidade nem sempre tinham comprometimento com o 

real e muitas de suas peças eram apresentadas como pertencentes a seres 

mitológicos. Isso muda quando ocorre a separação das peças por suas 

características comuns, dando início à catalogação. A mudança de mentalidade da 

época trocou o que era excêntrico pelo que era exemplar e estimulou, do século XVI 

ao XIX, a substituição dos gabinetes de curiosidade pelos museus científicos. Os 

artefatos míticos deram lugar aos agrupamentos de objetos similares entre si, a 

coleção dá espaço ao científico e os gabinetes vão se tornando museus. 

 
 
Segundo Kury e Camenietzki7 (1997), o período entre os séculos XVI e o 
XIX é marcado pela substituição dos antigos Gabinetes de Curiosidades 
pelos museus científicos. Objetos como chifres de unicórnio, dentro da 
concepção medieval, são incorporados às coleções pela sua condição de 
peça excepcional, testemunho do mundo natural, testemunho invulgar. 
Para esses autores o processo de mudança de atitude com relação à 
natureza, que constitui o fundamento cultural do colecionismo moderno, é 
progressivo, tendo assim, na Idade Média, a coleção de objetos naturais ‘o 
papel de se apresentar como testemunho de uma realidade estranha ou 
singular – é em grande parte a estranheza das coisas do mundo que 
fundamenta a idéia de coleção’ (Ibid., p.69). Contudo, uma nova 
concepção se estabelece com a incorporação da perspectiva científica aos 
museus. Assim:  
‘Os chifres de unicórnio e os esqueletos de sereia são pouco a pouco 
banidos das coleções, sendo substituídos por peças representativas de 
séries, de estruturas ou de funções orgânicas. A nova curiosidade científica 
não se detém mais naquilo que é único e estranho, mas no que é 
exemplar’. (Idem., p.58) (MARANDINO, 2001, p.35) 
 
 

A História Natural apresenta novas demandas, pois, de acordo com 

Marandino (2001) “é no século XIX que esta ciência vai se consolidar em termos de 

uma atividade, com desenvolvimento de uma ocupação profissional” para os 

naturalistas - responsáveis por identificar, conservar e catalogar novos itens da 

exposição. As viagens deram oportunidades para que zoólogos dos Museus de 

 
7 KURY L. B. e CAMENIETZKI, C. Z. Ordem e Natureza – Coleções e Cultura Científica na Europa 

Moderna. In Anais Museu Histórico Nacional, Vol. 29, p. 57-85, Rio de Janeiro, 1997. 
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História Natural identificassem pelos continentes espécies que não poderiam ser 

transportadas ou domesticadas. 

Com apoio nas análises de Lopes (1997), Marandino (2001, p.36) explica 

que 

 
 
[...] muitos aspectos comuns que não podiam ser vistos em espécies 
perigosas distantes no tempo espaço passaram a aparecer facilmente 
entre o conteúdo de uma vitrine e o da próxima, o que caracterizou o início 
das ciências naturais. [...] Pode-se então perceber a importância do papel 
dos museus na história da Ciência, já que a serem criados e se 
multiplicarem na Europa nos séculos XVII, XVIII e XIX, foram responsáveis 
por uma mobilização geral do mundo e pela consolidação da História 
Natural como ciência. 
 
 

Com a finalidade de estudo e difusão, os objetos dos Museus de História 

Natural tomaram uma nova organização, não apenas em seus agrupamentos, mas 

também na forma de expor as coleções. Neste momento, há a ampliação de 

programas educativos nessas instituições em detrimento de contribuir para a 

escolarização da população. E é a partir do século XIX que a exposição começa a 

ser planejada com maior preocupação em relação ao público visitante, explicitando 

a separação entre pesquisa e exposição.  

Na Revolução Francesa, a educação ganha caráter popular e para 

Marandino (2001, p.38), “[...] imprime uma nova perspectiva de concepção de 

patrimônio cultural”. Essa perspectiva incluía a salvaguarda de materiais 

importantes para a história da sociedade e, a partir dela, o valor simbólico dos 

materiais ganharam ênfase. Amparada nas falas de Valente (1995, p.27), 

Marandino cita que essa nova perspectiva é  

 
 
[...] ‘nascida da contradição entre o desprezo pelos valores do Antigo 
Regime e a preservação do passado’. Iniciativas museológicas ligadas à 
industrialização renovam a atuação dos museus, como o caso da criação 
do Conservatoire des Arts et Métiers, em 1794, e a preocupação essencial 
deste momento da história dos museus era ‘a vontade de se apropriar, 
coletivamente, do patrimônio julgado útil a todos’. (MARANDINO, 2001, 
p.38).  
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No século XIX, as exposições são marcadas pela preocupação didática. 

Elas perderam a característica dura de registro, tarefa atual das reservas técnicas, 

e usufruíram da comunicação direcionada ao público, utilizando apresentações 

temáticas. No século XX, as exposições dos museus de ciências naturais passaram 

a se basear em panoramas ou subtemas, o que evidencia a ruptura entre exposição 

e pesquisa. 

 
 
Os Museus de História Natural do século XIX têm por marca a preocupação 
didática em suas exposições, já que nesta época processou-se a 
dissociação entre coleção e exposição e a organização de exposições 
temáticas. [...] Essas exposições temáticas, já possuem, de resto, a 
preocupação em conceber uma trama narrativa num determinado espaço, 
contribuindo para fornecer uma mensagem destinada aos visitantes. 
(MARANDINO 2001, p. 40) 
 
[...] Através dos dioramas a dissociação entre as coleções dos museus e a 
exposição se torna radical. Por um lado, não se trata mais de uma seleção 
dos objetos das coleções anteriores, mas de uma espécime preparada 
para fins artísticos e didáticos dos dioramas, dando lugar a uma primeira 
ruptura entre coleção e exposição. Por outro lado, a apresentação não 
permite mais ao público perceber, através dos objetos 'autênticos', as 
mesmas observações que os pesquisadores nem o desenvolvimento dos 
procedimentos científicos. Mas visa a fornecer-lhes, através de uma forma 
atrativa, suas conclusões (ecológicas, éticas, ....) sobre a concepção da 
exposição, dando lugar a uma segunda ruptura, desta vez entre os 
procedimentos de pesquisa e aqueles da exposição. (VAN-PRAET8, 1995 
p.62  apud MARANDINO 2001, p. 40) 
 

 

O século XX também é caracterizado por “[...] um novo impulso na área 

museológica, que se caracteriza pela preocupação com o desenvolvimento social e 

não somente com a conservação do passado” (MARANDINO, 2001 p.41). A 

intenção educativa dos museus fica cada vez mais evidente com a inclinação 

didática, discussões socioambientais e maior atenção em como seria dada a 

interação entre os objetos expostos e a população visitante. Além do objetivo de 

educar e divulgar ciência, as novas perspectivas dos museus de ciência e tecnologia 

pretendiam “[...] induzir os jovens para as carreiras científicas e tecnológicas e a 

 
8 VAN PRAET, Michel. Les expositions scientifiques, “miroirs épistemologiques” de l’évolution des 
idées en sciences de la vie. Bulletin d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences de La Vie, Paris, v. 
2, n. 1, p. 52-69, 1995. 
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preocupação dominante é o aspecto educativo e divulgador” (MARANDINO, 2001, 

p.67). Com as exposições interativas mais comuns, foram incorporados a priori 

botões que respondiam questões. Somente mais tarde passaram a contar com a 

possibilidade de interagir com os mecanismos e complementos educativos. 

Os museus de ciência passam por uma nova reformulação impulsionada 

pelos avanços nas diversas áreas do saber, como os avanços no campo da 

pedagogia, psicologia e museologia que possibilitaram mudanças nas exposições 

a fim melhor atender às demandas dos visitantes e também estimular o interesse 

por assuntos científicos durante e após a visitação. 

 
 
A opção por estimular o visitante a participar de suas exposições apertando 
botões, girando manivela, manuseando equipamentos, foi passo 
determinante para a interação direta com o público. Daí, até mesmo a 
nomenclatura museu interativo de ciência. A norma ‘não tocar nos objetos’, 
rigorosa nos museus tradicionais, é abolida nesses centros. Tudo o que 
vai ser exposto é concebido e organizado com fins educacionais. A 
dimensão educativa própria das exposições, tanto permanentes como 
temporárias, é completada por atividades paralelas: sessões de vídeos, 
filmes, jogos em computadores, etc. (CAZELLI9, 1992, p.15, apud 
MARANDINO, 2001, p.67). 
 
 

Essa nova postura, que olha para o visitante como educando e muda o jeito 

de interagir com a exposição, incentivou a criação dos Centros de Ciências, que 

têm como objetivo principal divulgar e incentivar a produção científica. Com essa 

nova postura, as exposições são voltadas para a interação do público, que vai além 

do contato visual. A apresentação era sempre a mesma, com os botões que 

apresentavam respostas, mas tendo como diferencial a relação direta com os 

materiais.  

O século XX foi também o século da Guerra Fria. Como em toda guerra, os 

rivais, Estados Unidos e a antiga União Soviética, disputavam poder e a corrida 

espacial foi um dos meios que encontraram para a demonstração dele. A extinta 

União Soviética iniciou a disputa espacial ao colocar o Sputnik para orbitar a Terra. 

Após este marco, os Estados Unidos iniciaram em seu território a sua própria corrida 

 
9 CAZELLI, S. Alfabetização Científica e os Museus Interativos de Ciências. Dissertação de 
Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da PUC-RJ. Rio de Janeiro, agosto, 1992. 
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por divulgação científica e aqui políticas educativas foram tomadas, principalmente, 

para incentivar que os jovens seguissem carreira científica. Essas políticas 

aconteceram nas escolas e também nos espaços direcionados para a divulgação 

científica. 

 
 
A idéia do aprender fazendo, bastante difundida no ensino de ciências, 
encontra nos museus interativos um meio de divulgação. A ênfase de 
propostas educativas nestes museus caracteriza-se pela ausência dos 
objetos históricos, bem como da perspectiva histórica da evolução da 
ciência e da técnica. O contexto histórico-social não faz parte das 
preocupações pedagógicas dos idealizadores das exposições, 
prevalecendo uma abordagem psicológica que procura acompanhar as 
constantes discussões travadas nas pesquisas. Em alguns museus 
observa-se a adoção de alguns consensos estabelecidos pelas formas de 
construtivismo propostas para as escolas, entre elas a mudança conceitual 
das concepções alternativas dos estudantes para as científicas, utilizando 
questões exploratórias nos comandos de instrução dos aparatos. 
(CAZELLI E OUTROS10, 1999, p.8 apud MARANDINO, 2001, p.70) 
 
 

Os museus de ciência do século XXI têm maior proximidade com a ação 

interacionista dos centros de ciência e os pesquisadores do tema discutem sobre a 

importância dos contextos históricos, que não estão presentes nesta forma de 

divulgar ciência. Segundo Marandino: 

 
 
Entretanto, Bragança Gil e Lourenço 11 (Idem., p.12) se colocam de forma 
crítica em relação à ausência dos objetos históricos nos Museus de 
Ciências e Tecnologia onde a ênfase é a interatividade: [...] ‘Continua a ser 
muito importante a exposição de objetos representativos da evolução 
histórica da ciência. Contudo, se apresentados isoladamente e 
desencarnados – acompanhados por tabelas escassas e incapazes de 
comunicar os fenômenos físicos que esses objetos permitiram descobrir, 
explicar, ou simplesmente descrever – promovem um mundo de 
celebração da conquista (freqüentemente tecnológica) (Durant12, 1992), 
apenas sensibilizam os especialistas (por definição, já sensibilizados) e 
acabam por propagar valores dogmáticos totalmente contrários aos 
valores científicos. Do mesmo modo, os módulos interativos, e já partindo 

 
10 CAZELLI e outros. Tendências Pedagógicas das Exposições de um Museu de Ciência. In Atas 
do II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Valinhos, São Paulo, 
setembro, 1999. 
11 BRAGANÇA GIL, F. e LOURENÇO, M. C. Que Cultura para o Século XXI? O Papel Essencial 
dos Museus de Ciência e Técnica. In VI Reunião da Red-Pop, Museu de Astronomia e Ciências 
Afins/UNESCO, Rio de Janeiro, junho, 1999. 
12 SILVERSTONE, R. The Medium is The Museum: On Objects and Logics in times and Space. In 
John Durant (ed.), Museums and the Public Understanding of Science, Science Museum, 
London, 1992. 
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do pressuposto otimista que comunicam um determinado princípio 
científico ao cidadão comum, apresentam-no completamente expurgado 
da autoria e do correspondente contexto histórico, transmitindo a idéia de 
que a ciência é uma fábrica de soluções fáceis e imediatas, do tipo 

‘carregue no botão e veja a solução.’ [...] Para eles, na prática não é fácil 

integrar objetos históricos e interativos e a realização desta integração 

deve ser iluminada por uma maior investigação. Outro elemento que 

Bragança Gil e Lourenço (1999:15) enfatizam na análise dos Museus de 

Ciências e Tecnologia para o século XXI diz respeito à dimensão 

cultural da ciência. Para eles: [...] ‘A cultura científica engloba não só as 

conquistas, as descobertas e as invenções da ciência como, com igual 
importância, a forma como estas foram sendo acrescentadas, modificadas 
e legadas de geração em geração. Do ponto de vista cultural, é tão 
importante o conhecimento como a evolução desse conhecimento. 
Pensamos que tornar inteligível o conhecimento científico e a sua 
evolução, bem como a sua integração na vivência cultural do chamado 
homem comum, é uma das missões mais essenciais dos museus de 
ciência do século XXI’ (MARANDINO, 2001, p.74-75). 
 
 

Quanto mais completa é a exposição, maior a chance de conversar em 

alguma instância com o público, por isso, é imprescindível ter recursos históricos, 

aparatos experimentais e objetos para interação. É claro que envolver todos os 

recursos numa só exposição é uma tarefa desafiadora. O atual foco dos museus de 

ciência é a alfabetização científica, problematização e contextualização da ciência 

contemporânea, de modo que suas ações contribuam na criticidade dos cidadãos 

que interagem com eles. Quanto mais amplo for o diálogo, maior a chance de fazer 

o visitante entender que a ciência e seus resultados implicam em sua vida e também 

que ciência é produto do trabalho humano e, por isso, indissociável do contexto em 

que se vive e dos recursos que se dispõe. 

Em suma, no espaço museal coexistem o expositivo e o científico, desde 

momento de sua criação, com o Templo das Musas (III a.c.), até os dias atuais. 

Antes mesmo de ser interpretado como espaço de educação popular, ele foi espaço 

de pesquisas científicas, como ilustram as coleções dos gabinetes de curiosidade. 

A demanda popular nos séculos XVIII e XIX, até mesmo escolar do século XX, 

trouxe mudanças na forma de expor e comunicar dos museus, além de contribuir 

para a criação de novas modalidades desses espaços de educação não formal. O 

museu do século XX passou a trazer os debates sociais daquele contexto para além 

das memórias apresentadas. É importante ressaltar ainda que   a escola influenciou 
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na organização e na concepção dos museus. Marandino, amparando-se em Valente 

(1995, p.31), afirma que “[...] aumentam os esforços pela instrução e vulgarização 

do saber através dos museus, especialmente na França, que em documento 

ministerial de 1881 indica que ‘a reorganização do Museu se dá em função da 

organização da escola’ (VALENTE, 1995, p.31, apud MARANDINO, 2001, p.42).  

Também existe uma relação íntima entre museu, exposição e pesquisa, na 

qual foi possível atender à demanda de divulgação científica do século XX. Com 

avanços de outras áreas, como a psicologia e a didática incorporada às exposições, 

que passaram a ser pensadas para o público, fica cada vez mais explícita a ação 

educadora do museu. Assim, reafirmando o espaço museal como espaço de 

educação, seguiremos apresentando aquele que foi escolhido para a aplicação da 

sequência didática: a Casa da Descoberta.  
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4. HISTÓRIA DA CASA DA DESCOBERTA 

 

A Casa da Descoberta (CD), Museu de Ciência da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) foi inaugurada em 9 de novembro de 2000 em um espaço cedido 

pelo Instituto de Física (IF) da UFF. 

A história desse Centro começa em 1998, no aniversário de 30 anos do 

Instituto de Física. O evento teve a participação de ex-alunos, homenageou ex-

professores e contou com palestras de divulgação científica, estas que tiveram uma 

grande procura da comunidade. Notada a vontade de saber ciência da população, 

foi iniciada uma série de seminários de divulgação científica chamada “Happy hour 

da física”, como conta a professora Daisy em um trecho da entrevista concedida ao 

canal do YouTube “Bem-vindos à Ciência”, que se encontra no Apêndice F deste 

trabalho: 

 
 
Bom, a casa surgiu há quase 15 anos atrás, em 99. Um ano antes, em 98, 
o Instituto de Física, eu sou professora daqui, fez 30 anos e a gente 
resolveu fazer uma série de atividades para comemorar esses 30 anos. 
Convidamos ex alunos, homenageamos ex professores e uma atividade 
que nós fizemos e que teve um público muito grande foram os seminários 
de divulgação Científica. Professores da universidade, professores do 
Instituto de Física, apresentaram palestras para a comunidade. Isso teve 
uma procura muito grande e a gente começou a perceber que tinha o 
interesse da população de entender melhor ciência. Então a gente pensou 
‘Que atividades a gente pode fazer?’ A gente começou a fazer o que a 
gente chamou de happy hour da física, que eram esses seminários de 
divulgação. E aí a gente pensou em ter um espaço também de divulgação 
científica. Essas atividades, tanto as de comemoração do Instituto de 
Física quanto happy hour e depois a gestação da Casa da Descoberta, 
elas foram pensadas por mim e pela professora Ruth Bruno, que é uma 
professora aqui do Instituto também. (Apêndice F) 
 
 

No relatório do projeto piloto do Palácio das Descobertas, (Anexo) há o 

seguinte trecho que enfatiza o interesse por ciência da comunidade: 

 
 
Através de atividades de extensão que vêm sendo oferecidas pelo Instituto 
de Física nos últimos anos, tornou-se evidente o fato de que o público de  
Niterói prestigia eventos de natureza científica apresentados em uma 
linguagem acessível.  Entre setembro e dezembro de 1998, por exemplo, 
foi realizada neste  Instituto uma série de seminários (1o Happy Hour da 
Física)  sobre temas atuais de Física, voltados para a comunidade em 
geral, durante os quais contou-se com a participação de cerca de 200 
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pessoas em média, por palestra.  A receptividade e o interesse deste 
público, composto em sua maioria por alunos de nível médio das escolas 
de Niterói e também de algumas escolas do Rio de Janeiro, serviu de 
motivação para que se desse prosseguimento a este projeto e como 
resultado, neste ano já está sendo realizado o 4o Happy Hour da Física. 
Estas experiências contribuíram de forma decisiva na concepção do 
projeto intitulado  Palácio das Descobertas – Centro de Divulgação de 
Ciência da Universidade Federal Fluminense. 
 
 

Motivadas por divulgar ciência para todos, incentivar o interesse pela 

mesma e contribuir para a alfabetização científica, as professoras Daisy Luz e Ruth 

Bruno idealizaram a Casa da Descoberta e em 1999, com o nome de Palácio das 

Descobertas, que fazia referência ao Museu do Ingá (primeiro espaço utilizado para 

as atividades da CD), que já foi chamado de Palácio do Ingá por ser sede do 

governo quando Niterói era capital do estado do Rio de Janeiro. O projeto que teve 

sua primeira exposição com experimentos de Física e Geologia durou 40 dias, de 8 

de junho a 11 de julho de 1999, com experimentos escolhidos e alugados com o 

auxílio da Casa da Ciência, Centro de Divulgação Científica da UFRJ e estiveram 

expostos no Museu do Ingá. O livro de presença registrou 7980 visitantes, com 

público composto por “[...] alunos de escolas municipais, estaduais e particulares, 

grupos especiais e público em geral” (Anexo, p.3). 

 

 

No final de 1999 o projeto tornou-se itinerante e foi levado à Feira da 
Providência, no Rio de Janeiro, na qual a UFF participa com um stand. 
Ainda neste ano parte da exposição foi levada também à cidade de Santo 
Antônio de Pádua, no Estado do Rio de Janeiro, onde a UFF mantém um 
Campus com um curso de licenciatura em Matemática. 
 

 

Na análise dos resultados do projeto do Palácio das Descobertas é 

ressaltado o interesse do público e a demanda para o atendimento dos visitantes. 

O projeto piloto contou com 35 monitores previamente treinados, mas mesmo 

assim, os turnos escolares da manhã e noite não foram totalmente atendidos. 

Acredita-se também que a localização tenha ajudado no número de visitantes, pois 

o Museu do Ingá fica em um local acessível à população durante todo o dia, sendo 
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possível a visualização de suas instalações e a movimentação de pessoas em seu 

jardim ao passar pela rua do mesmo. 

 

Notamos um grande interesse por parte do público em atividades desta 
natureza. O horário de atendimento não foi suficiente para atender a 
demanda de visitantes. Muitos alunos da rede pública não foram atendidos, 
principalmente alunos dos turnos da manhã e noturno. 
O local de realização do evento foi um fator importante para o sucesso do 
projeto. O Museu do Ingá é, por si só, um atrativo para o público, pela 
beleza de suas instalações e por sua história. Além disso, do ponto de vista 
prático, sua localização, próxima ao centro de Niterói e da zona sul da 
cidade, facilita o acesso dos visitantes. (Anexo, p.7) 
 
 

Com o sucesso do evento piloto e contando com ajuda da UFF, prefeitura 

de Niterói e outros, a Casa da Descoberta ganhou um espaço fixo no Instituto de 

Física da UFF em 9 de novembro de 2000. 

 
 
Bom, inicialmente quando a gente montou o projeto piloto, que foi no 
Museu do Ingá em 1999, naquela ocasião a gente não tinha recurso de 
qualquer espécie, né. Foi meio assim, de forma bastante aventureira, né… 
Vamos tentar fazer! E alugamos alguns equipamentos que existem… Em 
São Paulo existem algumas pessoas que constroem esse tipo de 
equipamento. Nós ficamos sabendo sobre esses fabricantes através da 
Casa da Ciência da UFRJ, que é um centro semelhante a esse. Nós nos 
inspiramos, inclusive, nesse centro também. E aí, conseguimos alguns 
recursos. Na época, a própria universidade nos ajudou, a prefeitura de 
Niterói também e o Unibanco. E aí nós alugamos alguns equipamentos e 
montamos a Casa da Descoberta lá com equipamentos alugados. Com 
esses recursos, que a gente obteve na época, compramos alguns desses 
que havíamos alugado e a partir daí a gente começou a construir alguns 
equipamentos também. Em noventa e nove ou dois mil, não me lembro 
bem a data, a gente submeteu um projeto à FAPERJ e conseguimos, 
através desse projeto, uma verba de cerca de vinte e cinco mil reais e com 
esse dinheiro a gente construiu e comprou outros equipamentos. 
(Apêndice B) 
 
 

Em seus primeiros anos, a Casa contou com a participação de professores 

e monitores de diferentes áreas do conhecimento. Apresentava experimentos de 

Química, Física, Biologia, Geografia, Matemática, Astronomia e Engenharia e seus 

monitores eram alunos da UFF, bolsistas ou voluntários com matrículas ativas em 

qualquer curso da instituição.  
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O espaço físico atual conta com 

uma área fechada na parte interna do 

andar 2P da Torre Velha do IF, uma tenda 

na parte externa do prédio e uma área ao 

ar livre que contém os seguintes 

experimentos: antenas parabólicas e 

girotec. Já as itinerâncias acontecem 

principalmente em eventos da cidade de 

Niterói e em escolas das imediações, 

quando as mesmas solicitam, dentre os 

equipamentos disponíveis e de acordo 

com suas preferências, os aparatos 

experimentais da exposição do Centro, 

telescópios e/ou planetário inflável. Na 

área interna encontram-se cerca de 30 

experimentos e uma bancada de química, 

que são alternados de acordo com a 

demanda da visita, disponibilidade de 

insumos e com seu estado físico.  

O Centro funciona de segunda a 

sexta e quinzenalmente aos sábados, nos 

períodos de 9h às 12h e de 14h às 17h. Os 

atendimentos são majoritariamente 

escolares, mas é de interesse do Centro o 

aumento da procura de visitação feita por 

outros públicos, como estudantes de 

período noturno e trabalhadores. Existem 

outros horários para o melhor atendimento 

da comunidade, como o noturno semanal, 

que conta com o clube de astronomia. 

Além desses horários, a CD reserva um 

Foto 1: Casa da Descoberta. 
Fonte: Autora. 

Foto 2: Casa da Descoberta. 
Fonte: Autora. 

Foto 3: Casa da Descoberta. 
Fonte: Autora. 
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turno na semana com monitores fluentes em libras. Atualmente, devido à pandemia 

de Sars-CoV-2, as atividades presenciais estão suspensas. 

Desde sua fundação, a CD conta com alguns projetos de itinerância, 

monitoria, colônia de férias, exposições temporárias e eventos de divulgação 

científica em datas específicas, como o dia das crianças e a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia. 

Sobre as primeiras itinerâncias, em entrevista, o professor Carlos Alberto 

Massoni comenta que elas aconteciam ao contatar prefeituras do interior do estado 

do Rio de Janeiro para que recebessem esses experimentos em suas próprias 

cidades, com duração de uma semana. Assim, o público das escolas dessas 

cidades poderia visitar os mesmos experimentos que o das escolas de Niterói e 

arredores visita na CD. O professor Massoni relatou sobre o aproveitamento dessas 

escolas durante a itinerância. Ele acredita que por estarem localizadas em áreas 

com menor densidade populacional, possuem problemas mais graves no ensino 

médio e fundamental, mas também que as itinerâncias tinham maior impacto nos 

alunos do interior, justamente pelo menor contato com recursos experimentais na 

área de ciências da natureza. 

 
 
Aqui nos visitam um número de colégios muito grande, mas em geral das 
regiões: Niterói, São Gonçalo.. Digamos, de áreas muito próximas. E a 
gente sabe positivamente que o problema de ensino médio fundamental 
são muitíssimo mais graves no interior do estado, que não aqui, nas áreas 
mais densamente populadas. Por essa razão, a gente contacta prefeituras 
do interior do estado. Temos estado em Duque de Caxias, temos estado 
em Mangaratiba, temos estado em Rio das Ostras. Enfim, em várias 
regiões e preparamos uma visita de uma semana, onde transportamos 
equipamentos da Casa da Descoberta para o interior do estado e 
possibilitamos com ajuda de prefeitura que diferentes colégios da região 
possam nos visitar e adquirir o mesmo tipo de experiência e de vivência 
que têm os alunos que neste momento nos estão visitando aqui em Niterói. 
Pessoalmente, acreditamos.. Acredito eu, pelo menos, que o 
aproveitamento lá no interior é infinitamente superior ao aproveitamento 
aqui. Simplesmente porque lá eles estão tão afastados que o impacto tanto 
psicológico quanto de conhecimento é enorme. E outro projeto… A ideia 
é.. Verificando que um grande número de colégios têm falta de recursos, 
têm falta de possibilidades de implantar um ensino de ciências de tipo 
experimental que ao nosso entender é o mais interessante para o aluno, o 
que a gente elabora permanentemente são roteiros, ideias, apostilas... que 
não são originais. Não estamos fazendo nada novo. Simplesmente 
compilamos informações que existem já na literatura… experiências que 
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já são conhecidas na literatura… nos livros de texto. E transformamos isso 
numa forma simples, sem custo, que o aluno junto com o professor pode 
nas escolas de ensino médio fundamental, brincando, por exemplo, com o 
próprio corpo dos alunos, brincando com coisas de baixíssimo custo, 
implementar e com isso descobrir conhecer leis de física que de outra 
forma, puramente teórica, lhe resulta extremamente difícil. (Apêndice C) 

 
 

A Casa também se preocupa com a acessibilidade do espaço e tem 

experimentos adaptados para visitantes cegos, de baixa visão e de baixa estatura, 

além de contar com visitas guiadas em Libras. Há também um projeto em 

andamento voltado para inclusão com a Professora Érica Nogueira (atual 

coordenadora da CD) e monitores. Em entrevista concedida à TV INES, Nogueira 

conta sobre como foi o início das visitas guiadas em Libras e como ocorrem agora: 

 
 

Há cerca de dois anos, a gente começou esse projeto de inclusão, a gente 
começou primeiro é... Estudar os conceitos físicos em Libras. Essa foi a 
maior dificuldade que a gente teve porque muitos conceitos, muitos termos 
técnicos a gente teve dificuldade de encontrar nos dicionários. Feito esse 
estudo, mapeados esses termos técnicos, a gente então começou a 
preparar essas visitas. Eles recebem a mesma explicação que o visitante 
ouvinte, só que a gente tem... As nossas monitoras são bilíngues e aí essa 
visita é passada toda em Libras. É basicamente dessa forma que funciona, 
eles têm os mesmos… As mesmas explicações que o visitante ouvinte. 
(Apêndice E) 

 
 

É possível observar que há esforços da Casa da Descoberta para melhorar 

o atendimento ao público através de novas programações para o centro e por sua 

política de inclusão. Por outro lado,  

 
 
[...] um grande problema que a Casa da Descoberta tem, que impacta no 
financeiro, é o fato da gente não estar incluído no organograma da 
universidade. O que que isso significa? Significa que a gente não tem uma 
verba própria. Como que a gente vai consertar um equipamento se ele 
quebrar, se eu não tenho uma verba destinada à manutenção? Como que 
eu vou comprar material para fazer o trabalho? Isso tem um custo. A gente 
planeja que essas oficinas sejam feitas com materiais de baixo custo, mas 
baixo custo não é custo zero. Você tem que comprar uma cola, um glitter 
,um papel e isso tem um custo. E se a gente não tem uma verba própria, 
começa a se tornar complicado. A gente... Apesar de a gente não ter 
verbas que a reitoria destine especialmente pra gente, existiam é... Editais 
do governo federal, em que a gente poderia concorrer e ganhar dinheiro 
para a manutenção, para aquisição de nossos novos equipamentos. Já 
tem uns quatro anos mais ou menos que o governo cancelou todos esses 
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editais e aí não tem como renovar os equipamentos ou como fazer uma 
manutenção adequada dos equipamentos que já existem. (Apêndice D) 
 
 

Embora haja uma equipe motivada e aplicada em manter esse Centro de 

divulgação científica aberto e atualizado, a CD tem problemas orçamentários, que, 

com alguma constância, prejudicam seu funcionamento. Momentos assim implicam 

em falta de bolsas para os monitores, por exemplo, e o funcionamento da Casa fica 

comprometido em horários e na capacidade de atendimento. Sabendo da 

importância do espaço, integrantes e novos voluntários (alunos e professores da 

universidade) costumam trabalhar para que o Centro não tenha o desempenho 

drasticamente inferior ao que é oferecido rotineiramente ou, no pior dos casos, feche 

as portas.  Uma das medidas para aumentar o número de monitores no primeiro 

período de 2019, quando a CD não conseguiu bolsas novas para iniciar o ano letivo, 

foi a criação da disciplina “Ciência no Museu”, que possibilita que alunos dos cursos 

da UFF cursem a fim de cumprir uma matéria optativa ou obrigatória (a possibilidade 

de a disciplina dispensar uma matéria obrigatória é válida apenas para alunos de 

licenciatura em Física). A disciplina consiste em atuar na Casa da Descoberta por 

um semestre e para tal, os alunos são orientados e avaliados durante o processo 

seletivo. Apesar da preocupação, a falta de financiamento também prejudica as 

medidas inclusivas. Hoje, a Casa não tem a infraestrutura adequada para acesso 

de pessoas com dificuldade motora, visto que está localizada no segundo piso do 

IF, prédio que não tem rampas, apenas um elevador que apresenta problemas 

constantemente, e seu acesso depende da transposição de um degrau ou janela. 

Porém, há um projeto de reestruturação com uso de rampas e preocupação 

constante dos gestores da CD. 

Para a história da Casa contamos com a colaboração da professora e 

fundadora da CD, Ruth Bruno, que contribuiu com dados do Palácio das 

Descobertas (Anexo), um relato pessoal sobre sua trajetória (Apêndice A) e uma 

entrevista concedida à Unitv da UFF (Apêndice B), apresentada na edição de 

24/10/2003 e publicada no YouTube em 2020. Por falta de mais documentos e 
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artigos que contribuíssem com o relato histórico da CD, mais entrevistas 

encontradas no YouTube foram utilizadas.  

Durante a elaboração do presente trabalho, há administradores (atuais e 

antigos) do espaço trabalhando na criação de um documento que conte sua história. 

Eles trabalham com a colaboração de pessoas que fizeram parte da manutenção 

da Casa ao longo de toda trajetória dela. Por ainda não estar finalizado, o presente 

trabalho não contou com os relatos da futura publicação sobre a história do espaço. 

Para suprir a falta desse documento, que sistematiza a história da CD, buscamos 

vídeos de entrevistas concedidas a diversas organizações, que estão disponíveis 

em seus respectivos canais do YouTube.  Notamos que, de 2014 a 2019, foram 

feitas entrevistas anualmente, facilmente encontradas em uma pesquisa pelo nome 

do Centro. Antes do período acima citado, há um vídeo de 2008 e outro de 2003, 

ambos apêndices deste trabalho. Como há um salto temporal nas publicações 

encontradas que relatam a história da CD, detalhes importantes sobre sua trajetória 

podem ter sido omitidos. 
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5. USO DO ESPAÇO MUSEAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA 

EDUCAÇÃO FORMAL 

 

Utilizar espaços não formais de educação contribui para a formação dos 

indivíduos ao abordar assuntos referentes às diferentes áreas do conhecimento 

humano, podendo abordar pautas e conteúdos escolares, como história, artes, 

sanitárias, ciências, entre outros.  Assim como assuntos populares em que se 

pretende, por exemplo, apresentar aspectos relativos à cultura e tradição de um 

grupo social ou desdobramentos de políticas públicas, tecnológicas e 

socioambientais relativas ao entorno do local em que se situa o espaço. 

 
 
Três outras possibilidades são também indicadas: a de ser meio de 
reincorporar pessoas à escolarização convencional, a de provocar a 
inovação nesta (com a experimentação facilitada por seus menores limites 
burocráticos) e a de formar pessoal docente (como campo de provas para 
a prática e por programas a distância). (GHANEM, s/d p.17) 
 

 

 Com isso, é possível notar que há coesão com o cotidiano no espaço não 

formal e, que essa coesão o faz um espaço de troca de saberes, além de ser 

também espaço que influencia a procura por informações extras, de forma a 

estimular seus visitantes a buscar novos conhecimentos e situações de 

aprendizado. É comum também que o público dos espaços de educação não formal 

já esteja interessado no assunto exposto quando o busca. Esta voluntariedade 

contribui para o ambiente de troca de experiência, que propicia o diálogo necessário 

no desenvolvimento social e individual. Quanto ao público, Ghanem (s/d, p.9) 

afirma: 

 
 
Essas pessoas apresentam grande motivação intrínseca, sua adesão a 
programas costuma ser voluntária e, sendo seus interesses e 
necessidades mais claramente assumidos, podem seguir ou abandonar os 
programas conforme entendam que estes satisfazem ou não suas 
expectativas. 
 

 

A contribuição na formação cidadã dos espaços de educação não formal é 

concomitante às demais formas de educar e não pretende e nem consegue suprir 



42 
 

falhas em uma ação educadora que não as próprias. Em suma, a educação não 

formal pode informar em muitas áreas, mas não é motivo de sua existência e 

permanência prover solução aos problemas escolares, por exemplo.  

Uma vez dito que a educação informal, a formal e a não formal não são 

opostas, vale reforçar que também não são complementares, no sentido de não 

existirem para suprir as falhas umas das outras. Sendo assim, assumindo um 

adjetivo para elas, estas são coesas ou concomitantes. O que significa que 

nenhuma delas deve ser excluída no processo de amadurecimento intelectual e que 

contribuem cada uma com suas propostas, metodologias e formas de organização, 

com as pautas que permeiam o convívio social, assuntos científicos, tecnológicos e 

ambientais.  

Neste trabalho, ao utilizar de maneira intencional nos anos de formação 

escolar os espaços disponíveis na cidade, temos a finalidade primeira de apresentar 

diferentes perspectivas de um mesmo problema ou conteúdo, em busca de motivar 

e suscitar nos estudantes novas interpretações sobre o mesmo assunto, podendo 

ainda ajudar na tarefa de identificar, alterar pensamentos e contribuir para a 

transposição de obstáculos epistemológicos (este é um dos temas centrais da 

sequência didática que será apresentada aqui e por isso retornaremos a este 

assunto a seguir). Como segunda finalidade, o educador, ao visitar esses espaços, 

tem a oportunidade de se aproximar de temas de discussões do cotidiano popular 

e investigar, através das exposições, uma vez que estas são criadas com demandas 

populares. Para Ghanem, (s/d, p.19), em relação a utilização conjunta da educação 

formal e não formal, “[...] sua combinação em um sistema que ultrapasse a 

educação escolar e o integre proveitosamente com as demais práticas educacionais 

requer alterar os dois campos na medida mesma em que se busque que cooperem 

energicamente”. Assim, mesmo que não possam alterar uma à outra, elas podem 

contribuir, quando em conjunto, na detecção de seus problemas sistemáticos e 

também servirem de influência para a resolução de tais.  
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6. OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Os obstáculos epistemológicos apresentados por Bachelard na obra “A 

formação do espírito científico” se apresentam como empecilhos para a evolução 

do espírito científico. O espírito científico, por sua vez, é a busca por respostas para 

as nossas inquietações acerca da natureza, ao passo que, a espiritualização se dá 

através da superação de tais obstáculos. Tal superação conta com a nossa 

capacidade de fazer perguntas que desafiam os pensamentos que já são cômodos 

para nós.  

“Um obstáculo epistemológico se incrusta no conhecimento não 

questionado” (BACHELARD, 1996 p.19), por isso, pode ser particular ou coletivo. 

Negligenciar as perguntas que confrontam um problema pode acarretar em anos 

infecundos de contribuições científicas. Assim aconteceu com o fascínio pelos 

experimentos elétricos no século XVIII. “Em outros termos, ao ler vários livros 

dedicados à ciência da eletricidade no século XVIII, o leitor moderno perceberá, a 

nosso ver, a dificuldade que tiveram para deixar de lado o aspecto pitoresco da 

observação primeira” (BACHELARD, 1996 p.37). Tais experimentos eram voltados 

para o apelo visual e não investigativo. Serviam como distrações, causavam 

surpresa e eram interpretados como acaso natural. É possível notar nos relatos 

trazidos pelo autor, que os experimentos eram reproduzidos, mas raramente 

questionados e, sem perguntas, não há prática científica. 

 
 
Do mesmo modo, a experiência que não retifica nenhum erro, que é 
monotonamente verdadeira, sem discussão, para que serve? A 
experiência científica é portanto uma experiência que contradiz a 
experiência comum. Aliás, a experiência imediata e usual sempre guarda 
uma espécie de caráter tautológico, desenvolve-se no reino das palavras 
e das definições; falta-lhe precisamente esta perspectiva de erros 
retificados que caracteriza, ao nosso ver, o pensamento científico 
(BACHELARD, 1996 p.14). 
 
 

Alguns obstáculos epistemológicos (OEs), que são as “[...] dificuldades das 

abstrações corretas” (BACHELARD, 1996 p.8), serão definidos a seguir. Esta 

sistematização será de grande valor para a sequência didática apresentada neste 
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trabalho, visto que tem como principal objetivo auxiliar na superação dos OEs dos 

estudantes. 

A superação dos obstáculos epistemológicos não acontece de uma só vez, 

pois é também a superação de nossas próprias crenças. Admitir que o que se 

acreditou durante tanto tempo é distante do real ou está incompleto é um trabalho 

árduo para o psicológico humano, porém fundamental para o progresso da ciência. 

“No fundo, o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo 

conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo 

à espiritualização” (BACHELARD, 1996 p.17). 

 

6.1 O PRIMEIRO OBSTÁCULO: A EXPERIÊNCIA PRIMEIRA 

 

É comum que experiências feitas em sala fiquem na memória dos 

estudantes, mesmo após anos afastados do ensino escolar. Contudo, também é 

comum que as explicações relativas aos experimentos sejam esquecidas com o 

tempo, mais rápido que a imagem criada nas lembranças de quem faz a 

observação.  

O que ocorre aos estudantes é a admiração imediata, que substitui a 

experiência científica por uma experiência imagética. As dúvidas ficam esquecidas 

quando estamos ocupados com a observação acrítica e os experimentos se tornam 

distrações que impedem o amadurecimento do espírito científico. Como afirma 

Bachelard (1996, p.36), “[...] o fato de oferecer uma satisfação imediata à 

curiosidade, de multiplicar as ocasiões de curiosidade, em vez de benefício pode 

ser um obstáculo para a cultura científica. Substitui-se o conhecimento pela 

admiração, as ideias pelas imagens”. 

Por isso, o mesmo propõe que haja a descontinuidade na interação com os 

experimentos, de forma que tal descontinuidade contribua para voltar atenção às 

causas do fenômeno e não somente ao que pode ser experimentado pelos sentidos. 

“É indispensável que o professor passe continuamente da mesa de experiência para 

a lousa, a fim de extrair o mais depressa possível o abstrato do concreto.” 

(BACHELARD, 1996 p.50). 
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6.2 O CONHECIMENTO GERAL  

 

É na tentativa de generalizar, quando se entrega uma frase pronta e não 

deixa abertura para a observação e questionamentos, que o obstáculo 

epistemológico do conhecimento geral se funda. Sendo assim, na tentativa de 

sistematizar, pode ocorrer um abuso de definições que não deixam espaço para as 

dúvidas, de tal modo que o pensamento apresentado de forma sucinta, precisa e 

direta, acabe nele mesmo, sem deixar espaço para a evolução - tanto social quanto 

particular e científica. 

O que já é conhecido não deve inibir as perguntas sobre o que ainda não 

sabemos, pois, segundo Bachelard (1996, p. 89), “[...] o que limita o conhecimento 

é, muitas vezes, mais importante para o progresso do pensamento do que aquilo 

que estende vagamente o conhecimento.”. Assim, a generalidade útil em catálogos 

e tabelas não deve impedir o conhecimento das variações e especificidades do 

objeto estudado. Ainda para o autor, “O conhecimento a que falta precisão, ou 

melhor, o conhecimento que não é apresentado junto com as condições de sua 

determinação precisa, não é conhecimento científico. O conhecimento geral é 

quase fatalmente conhecimento vago.” (BACHELARD, 1996, p.90). 

 

6.3 OBSTÁCULO VERBAL E EXTENSÃO ABUSIVA DAS IMAGENS VISUAIS 

 

Ocorre na tentativa de explicar conceitos novos com fenômenos já 

conhecidos e vulgares do cotidiano. O obstáculo, neste caso, é o não conhecimento 

do novo. Por vezes, novas descobertas carecem de palavras e significados 

particulares que não podem ser supridos com o que já é íntimo do observador. 

Quando um fenômeno novo é apresentado como uma reprodução diferente de um 

fenômeno velho e já dominado, o que se conhece não é o que recentemente foi 

experimentado, mas sim a experiência antiga. 

O obstáculo verbal origina uma imagem ao desconhecido, impedindo a 

abstração e trazendo uma falsa familiaridade para o fenômeno novo, pois “[...] o 
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lado concreto, apresentado sem prudência, impede a visão abstrata e nítida dos 

problemas reais.” (BACHELARD, 1996 p.93). 

 

6.4 O CONHECIMENTO UNITÁRIO E PRAGMÁTICO  

 

O conhecimento unitário é mais uma manifestação da tentativa de 

generalizar os fenômenos científicos. Na busca pela unificação da natureza, os 

astros e a vida cotidiana podem ganhar narrativas que justificam ações humanas 

pelas posições celestiais, como se tudo na natureza estivesse intimamente 

interligado, não pelas consequências previstas a partir dos fenômenos 

matematicamente descritos, mas por uma razão que seja valorosa à vida humana.   

A unidade referida é feita por analogias que unem naturezas distintas sob 

uma mesma óptica. “O que é verdadeiro para o grande deve ser verdadeiro para o 

pequeno, e vice-versa. À mínima dualidade, desconfia-se de erro.” (BACHELARD, 

1996, p.107). É neste sentido que se encontra o pragmatismo. “Em todos os 

fenômenos procura-se a utilidade humana, não só pela vantagem que pode 

oferecer, mas como princípio de explicação.” (BACHELARD, 1996, p.114-115). As 

generalizações impedem o espírito científico de experimentar e variar, pois ao iniciar 

as observações já é esperado um resultado, e quando este não é alcançado há 

desconfiança do observado e não da teoria testada. 

 

6.5 O OBSTÁCULO SUBSTANCIALISTA  

 

“É constituído por intuições muito dispersas e até opostas.” (BACHELARD, 

1996, p.121). Aparece quando as características sensoriais atribuem valor às 

substâncias analisadas. Este obstáculo também impede que características 

particulares das substâncias sejam identificadas. Alguns exemplos são: após notar 

uma característica particular de um fluido, esperar que todos os fluidos similares 

tenham o mesmo atributo. Ou, que por perder o cheiro característico, uma 

substância perca seu valor curativo. 

O obstáculo substancialista além de ser causado pela ilusão dada a partir 

dos aspectos do material analisado, também é causado pelas expectativas do 
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mesmo. Os adjetivos atribuídos à substância são mais importantes do que a própria 

substância dando “[...] a impressão de dominar a raiz substancial do fenômeno 

observado." (BACHELARD, 1996, p. 133). Este obstáculo encerra nele mesmo o 

ciclo investigativo, não deixando espaço para a evolução do espírito científico, pois 

quando existe uma característica, ela é atribuída de imediato à substância, sem que 

haja ensejo de estudar a mesma. Assim, “a resposta substancialista abafa todas as 

perguntas.” (BACHELARD, 1996, p.128) 

 

6.6 O OBSTÁCULO REALISTA 

 

O obstáculo realista é a confusão entre o valor dado ao objeto sob análise, 

ou parte dela, e sua real característica. Bachelard dá exemplo de como eram 

atribuídas ao ouro e às pedras preciosas propriedades curativas. “A alegria de 

possuir substantifica. Propicia uma experiência íntima, um reconforto que torna inútil 

a verificação objetiva.” (BACHELARD, 1996, p.174).  

Esse obstáculo pode ser notado quando encontramos desconfiança da 

população na eficácia das fórmulas genéricas à venda nas farmácias. “O espírito 

que se prevalece de um conhecimento direto da influência de uma qualidade 

sempre encontra, nos matizes da qualidade, um meio de escapar à verificação” 

(BACHELARD, 1996, p.184).  O obstáculo, então, se solidifica ao sentimento 

atribuído ao objeto, pois existem justificativas apaixonadas que o sustentam, 

fugindo da análise objetiva e da experiência. 

 

6.7 O OBSTÁCULO ANIMISTA 

 

Aparece na tentativa de explicar todas as coisas existentes como se fossem 

seres dotados de vida que podem ser alimentados e se desenvolvem de acordo 

com seus órgãos e organelas. É uma espécie de utilização de aspectos dos viventes 

para justificar quando o conhecimento que possuímos não responde às nossas 

questões. 
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Para o autor, “[...] aos entraves quase normais que a objetividade encontra 

nas ciências puramente materiais, vem juntar-se uma intuição ofuscante que 

considera a vida como um dado claro e geral” (BACHELARD, 1996, p. 185). 

 

6.8 LIBIDO E CONHECIMENTO OBJETIVO 

 

É na tentativa de sexualização de tudo o que é observado que este 

obstáculo mora. Ele se encontra, por exemplo, na tentativa de separar todas as 

coisas entre os sexos, na identificação do material analisado entre macho e fêmea 

e fazê-lo baseando-se principalmente em suas qualidades físicas, além de procurar 

elementos sexuais, como o sêmen, que justifiquem determinados fenômenos 

naturais. Essa separação apresenta-se também em outras duplas antagônicas, 

como bom e mau ou puro e impuro.  

Seria este o obstáculo responsável por pensamentos antagônicos 

populares como, se a pasta de dente aplicada na queimadura faz arder a pele, então 

faz bem. Na presença desse obstáculo é comum acreditar que “os remédios que 

têm mau gosto e mau cheiro são vistos como os melhores. O que amarga na boca 

é bom para o corpo.” (BACHELARD, 1996, p.246). A análise feita pelo autor no 

capítulo “O mito da digestão” é a seguinte: “Não se quer acreditar que o mau cheiro 

de um produto natural seja fundamental. Quer-se atribuir um valor objetivo ao fato 

de se ter vencido uma repugnância pessoal. Quer-se admirar e ser admirável” 

(BACHELARD, 1996, p.224). 

 

6.9 CONHECIMENTO QUANTITATIVO 

 

Este obstáculo é notado na não compreensão da linguagem matemática e 

na dificuldade de abstração de equações e formas geométricas que levam às 

interpretações físicas. Não compreender uma medição, por exemplo, pode fazer 

uma pessoa carregar números incertos por toda sua conta, o que, segundo 

Bachelard (1996, p.262), acontece quando um aluno “não raciocina para ver que a 

precisão num resultado, quando vai além da precisão nos dados experimentais, 

significa exatamente a determinação do nada”. 
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Além das medições, este obstáculo é constante quanto à ordem de 

grandeza do objeto estudado. Como os outros obstáculos, este também é resistente 

quanto ao novo. É comum resistir ao abandono da ordem de grandeza humana e 

os fenômenos ocorridos sob nossos olhos. Assim, esperamos encontrar em 

diferentes ordens de grandeza sempre os mesmos fenômenos físicos, a mesma 

biologia, a mesma estrutura natural e planetária. E isto, compreendemos atualmente 

que não é verdade.  

 

6.10 OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS E O ATUAL TRABALHO 

 

Aos obstáculos epistemológicos, suas particularidades, apresentações e 

superações, caberiam um trabalho inteiro. Aqui, a sua breve apresentação tem o 

desígnio de beneficiação da sequência didática que será apresentada, pois é uma 

das bases teóricas da mesma. 

Para a superação dos OEs, propomos o diálogo entre pares e a criação de 

situações que desafiem o cognitivo do estudante através de experimentos, questões 

e debates, pois “[...] para que a ciência objetiva seja plenamente educadora, é 

preciso que seu ensino seja socialmente ativo.” (BACHELARD, 1996, p. 300). É a 

partir da troca social que os erros podem aparecer, pois raramente alguém desafia 

seus próprios pensamentos e refuta suas convicções sem que um detalhe externo 

o coloque na contradição que faz amadurecer o espírito científico. 

Quanto aos erros ou fracassos, Bachelard (1996, p. 295) reforça sua 

importância: 

 
 

Sem o fracasso, o estímulo seria puro valor. Seria a embriaguez; e por 
essa enorme vitória subjetiva que é a embriaguez, torna-se-ia o mais 
incorrigível dos erros objetivos. Assim, ao nosso ver, o homem que tivesse 
a impressão de nunca se enganar estaria enganado para sempre. 

 
 

Uma vez que os obstáculos epistemológicos, mesmo podendo ser 

identificados em um grupo, ocorrem de maneira individual, cada aluno terá o seu 

próprio conjunto de obstáculos, que demanda maior tempo para análise individual. 

Para a sequência que será apresentada, há destaque para alguns obstáculos que 
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costumam ser comuns em visitas museais.  Estes são o obstáculo da experiência 

primeira e do conhecimento geral.  

É comum na visita museal que o encantamento com o espaço físico, as 

estruturas dos objetos expostos e seus desdobramentos causem euforia em quem 

os experimenta ou assiste ao teste de um fenômeno físico. Por vezes, a euforia é 

tão grande que a condução planejada pelo curador ou monitor esmaece e as 

conversas e burburinhos que especulam o observado encobrem a tentativa de 

contribuição para a alfabetização científica do público. Bachelard indica a passagem 

contínua entre o que acontece na mesa de experimentos para a lousa como meio 

de transpor o obstáculo da experiência primeira, mas, sendo esta uma visita museal, 

é sugerido que durante a prática experimental pelo estudante, o professor ou 

monitor do museu guie a experiência de maneira investigativa, fazendo perguntas 

que confrontam as ideias expostas pelos estudantes e incentivando que eles tentem 

explicar uns aos outros. A estratégia sugerida, assim como a exposta por Bachelard, 

tem a finalidade de voltar a atenção para a física do experimento, de modo que a 

beleza ou ação curiosa do mesmo não atrapalhem a evolução do espírito científico 

do estudante. Esta mesma estratégia deve ajudar também quanto às 

generalizações, uma vez que este obstáculo geralmente se incrusta nas breves 

definições que não dão espaço para questionamentos e estudo de quais situações 

são gerais ou particulares. 

É fazendo ciência que se aprende ciência e para isso é preciso afirmar e 

questionar, enfim, debater para refutar e ser refutado. Nos debates, os estudantes 

terão a oportunidade de expressar suas interpretações e o próprio movimento de 

colocar em palavras de forma coerente o fará refletir. Quem ouve não participa do 

processo de amadurecimento do espírito científico de quem fala de modo direto, 

mas sua presença, seu escutar, é o motivador para que a interpretação da ciência 

amadureça em quem fala. 

 
 

Ao nosso ver, o princípio pedagógico fundamental da atitude objetiva é: 
Quem é ensinado deve ensinar. Quem recebe instrução e não a transmite 
terá um espírito formado sem dinamismo nem autocrítica. Nas disciplinas 
científicas principalmente, esse tipo de instrução cristaliza no dogmatismo 
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o conhecimento que deveria ser um impulso para a descoberta (Bachelard, 
1996, p.300). 
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7. METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

Metodologias ativas são propostas de ensino que incentivam a autonomia 

do aluno no processo de ensino-aprendizagem, assim, com a descentralização do 

professor, o estudante passa a ser o protagonista do seu processo de 

aprendizagem. Nestas metodologias, os estudantes, além de propor temas e 

compartilhar seus saberes, têm mais oportunidades de tomar consciência dos 

pensamentos e ações que influem em suas deduções. O intuito dessa tomada de 

consciência e do desenvolvimento da autonomia, é que haja apropriação do 

conteúdo pelo estudante e que seus saberes escolares sejam reconhecidos e 

utilizados em seu cotidiano, ou seja, o intuito é que o aprendizado seja significativo 

para a classe.  

 
 

É importante que os alunos percebam que os conteúdos estudados na 
escola estão intimamente relacionados ao seu mundo cotidiano, aos 
problemas e transformações sociais, políticas e econômicas que 
nortearam os rumos da sociedade e consequentemente de sua vida 
(PENHA; CARVALHO; VIANA, 2015, p.7). 

 
 

 Nestas metodologias o papel do professor é de mediador que contribui no 

processo de constituição de novos saberes, proporcionando materiais e situações 

que incentivem o desenvolvimento da autonomia dos educandos e tornando-os os 

principais responsáveis por seus próprios processos de aprendizagem. Uma dessas 

metodologias ativas é o ensino por investigação, metodologia que o atual trabalho 

adotou para seu desenvolvimento. 

As atividades investigativas são atividades em que a diretriz principal “[...] é 

o cuidado do(a) professor(a) com o grau de liberdade intelectual dado ao aluno e 

com a elaboração do problema.” (CARVALHO, 2018, p.267). O grau de liberdade 

tem a ver com quanto o aluno é protagonista de seu processo de aprendizagem. 

Quanto menos diretivo e mais aberto para que o aluno investigue, discuta e elabore 

conclusões para o problema, maior o grau de liberdade. Para isso, o ambiente deve 

ser de acolhimento para questões elaboradas pelos estudantes e sempre que 

possível o professor deve fazer perguntas que estimulem novas ideias, favorecendo 
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o amadurecimento do espírito científico dos mesmos. A consequência dessa 

liberdade é a aproximação dos estudantes com elementos da cultura científica, tal 

qual, desenvolvimento de argumentação e de atividades que verifiquem suas 

hipóteses. 

Em “Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação”, 

Carvalho (2018) traz três tabelas sobre o grau de liberdade dado aos alunos pelo 

professor para as seguintes atividades didáticas: atividades experimentais, 

resolução de problemas e apresentação de texto de História das Ciências. A tabela 

a seguir é a de atividades experimentais, recurso utilizado nos encontros da 

sequência didática: 

 

Tabela 1 – Tabela de atividades experimentais 

 Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Problema P P P P A 

Hipóteses P P/A P/A A A 

Plano de trabalho P P/A A/P A A 

Obtenção de dados A A A A A 

Conclusões P A/P/Classe A/P/Classe A/P/Classe A/P/Classe 

Graus de liberdade de professor (P) e alunos (A) em atividades experimentais (Carvalho, Ricardo, 
Sasseron, Abib, & Pietrocola, 2010, p. 55).  Fonte: CARVALHO (2018, p.768) 

 

Quanto ao problema, este é fundamental para a construção do 

conhecimento, pois é a partir dele que nascerá a motivação necessária para o início 

da investigação dos fenômenos físicos que se deseja estudar. Sem uma questão 

que cause algum desconforto ou inquietação ao espírito científico, o mesmo não 

incitará a busca por respostas que levam à construção do conhecimento humano, 

já que a ciência parte das perguntas. As respostas - como o conjunto de 

informações organizadas nos livros - são apenas os frutos das questões que 

assolam o cientista. 

  Uma das preocupações das propostas de ensino por investigação é 

justamente aproximar o ambiente escolar do ambiente de pesquisa científica. Na 
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comunidade científica é comum que as pesquisas sejam sobre temas de interesse 

dos pesquisadores. Os interesses podem ser pessoais ou coletivos, de natureza 

imediata ou de coleta de dados e informações para aplicações futuras. Então, é 

natural que ao propor que os alunos tenham contato com o método científico seus 

interesses também sejam levados em consideração e, por isso, a elaboração do 

problema é um dos temas centrais da proposta - quanto agente motivador. 

Para Carvalho (2015 p.7), “muito mais que memorizar novos conteúdos e 

resolver problemas que nada tem a ver com seus interesses, é necessário que 

nossos estudantes possam adquirir nas aulas de ciências uma postura 

investigativa.” Assim, ao apropriar-se do problema, o educando buscará soluções 

que possam acalmar as inquietações de seu espírito científico e, ao dar os primeiros 

passos em suas especulações e tomando consciência de suas ações, também tem 

a chance de se reconhecer como sujeito ativo da sociedade, capaz de investigar e 

transformar o mundo à sua volta. Para que a busca por conhecimento científico seja 

nutrida e haja desenvolvimento cognitivo, o raciocínio lógico necessita de estímulos 

que o desenvolva. Segundo Carvalho (2017), 

 
 

nos livros ‘A tomada de consciência’13 (1977) e ‘O fazer e compreender’14 
(1978) Piaget nos faz compreender melhor a construção de novos 
conhecimentos pelos indivíduos, mostrando duas outras condições para a 
construção do conhecimento científico e que são bastante importantes 
para o ensino e a aprendizagem escolar: a passagem da ação manipulativa 
para a ação intelectual que tem lugar nesta construção, principalmente em 
crianças e jovens, e a importância da tomada de consciência de seus atos 
nas ações de resolver os problemas propostos. (p.134-135) 

 
 

Ainda para Piaget, o desenvolvimento cognitivo acontece por assimilação e 

acomodação. Sendo aquela o momento de abstração sobre algo novo, é o 

incômodo gerado por uma informação nova, como o conhecimento de alguma 

generalidade acerca de um objeto ou conceito; e esta o momento de lapidar essa 

nova abstração, quando há esforços do próprio sujeito para acalmar as inquietações 

geradas na assimilação, sendo o processo a busca do entendimento das 

 
13 PIAGET, J. A tomada de consciência. São Paulo: Melhoramentos/Edusp. 1977 
14 PIATEGT, J. Fazer e compreender. São Paulo: Melhoramentos/Edusp. 1978. 
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particularidades sobre um conceito previamente aprendido. O processo de 

compreensão de uma informação nova acaba na adaptação. A adaptação é o 

momento em que o incômodo da assimilação já foi findado pelos esforços do sujeito 

durante a acomodação. Ela gerará um novo estágio de entendimento daquele 

conceito que gerou o incômodo e as novas assimilações poderão ser feitas a partir 

deste novo estágio. 

 

Resumo esquemático do processo de desenvolvimento intelectual 

 

(Fonte: FERRACIOLI, 1999, p.10) 

 

Assim, o ambiente que propicia o conhecimento científico engloba a 

inserção do problema como a motivação primeira e a disponibilidade de um material 
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adequado para que sua manipulação gere um ambiente que favoreça a ação 

intelectual. Motivado pelo problema, o estudante pensa a respeito de suas possíveis 

soluções e, com a devida tomada de consciência de suas ações, elabora a 

resolução do problema passando pela lógica necessária. Após compreender o 

problema, o estudante buscará as soluções cabíveis organizando e confrontando 

seus conhecimentos prévios sobre o fenômeno observado, fazendo a 

sistematização necessária para solucionar o problema e ser capaz de descrever a 

lógica que o levou à sua solução. 

Deste modo, para a elaboração do problema pelo professor, Carvalho 

(2018) escreve: 

 
 

um bom problema é aquele que: 
• dá condições para os alunos resolverem e explicarem o fenômeno 
envolvido no mesmo; 
• dá condições para que as hipóteses levantadas pelos alunos levem a 
determinar as variáveis do mesmo; 
• dá condições para os alunos relacionarem o que aprenderam com o 
mundo em que vivem; 
• dá condições para que os conhecimentos aprendidos sejam utilizados em 
outras disciplinas do conteúdo escolar; 
• quando o conteúdo do problema está relacionado com os conceitos 
espontâneos dos alunos (Driver, Guesne, & Tiberghien, 1985), esses 
devem aparecer como hipóteses dos mesmos. 
Por outro lado, nas aulas experimentais um bom problema é aquele que 
dá condições para que os alunos: 
• passem das ações manipulativas às ações intelectuais (elaboração e 
teste de hipóteses, raciocínio proporcional, construção da linguagem 
científica); 
• construam explicações causais e legais (os conceitos e as leis). 

 
 

Na sequência didática proposta é sugerida a abordagem investigativa, 

pretende-se incentivar a autonomia do estudante, favorecendo seu 

amadurecimento cognitivo, contribuindo para a evolução do seu espírito científico e 

aproximando as atividades de ciências escolares às do cotidiano das pesquisas 

científicas. Para que isso ocorra, é esperado que os estudantes se apropriem do 

método científico, utilizando ferramentas (observação, levantamento de hipóteses, 

experimentação e desenvolvimento de argumentação) durante a visita museal e 

mais tarde no ambiente escolar, através do contato com os aparatos experimentais 
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observados e questões levantadas por seus colegas de classe, monitor do museu 

e professor nos dois ambientes. 
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8. PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA UTILIZANDO O ESPAÇO 

MUSEAL 

 

8.1 METODOLOGIA 

 

Incentivar a evolução do espírito científico é incentivar que o educando 

utilize os conhecimentos adquiridos em aula em seu cotidiano, o que ocorre quando 

o aprendizado é significativo. Além de resolver problemas matemáticos, ele deve 

também interpretar o mundo à sua volta e se reconhecer como agente dele. Para 

isso, é proposta neste trabalho uma sequência investigativa que tem por objetivo 

contornar obstáculos epistemológicos e fomentar o espírito científico dos 

educandos, para que, reconhecendo os próprios obstáculos, eles possam 

reorganizar suas ideias substituindo o senso comum - ou a explicação equivocada 

- na explicação dos fenômenos naturais pelos modelos científicos que cabem à 

situação. 

Usaremos o museu como um adendo de maneira coesa à educação formal, 

mesmo que seu espaço seja de educação não formal. Como dito anteriormente, as 

formas de educar não são rivais, opostas, tão pouco complementares. São 

colaborativas e sua coexistência contempla o desenvolvimento humano de forma 

individual e coletiva.  

O espaço museal, por sua história, é tido como espaço com inclinações à 

pesquisa e à comunicação. A comunicação que ocorreu a priori era interna, pois era 

um espaço para reunião, coleta, observação, discussões e outras ações que 

interessem à pesquisa. Posteriormente a comunicação se torna pública e passa a 

ser interesse do museu que a população que a visita tenha contato com os assuntos 

debatidos por pesquisadores, sendo organizados para este fim por sua curadoria. 

Neste trabalho interessa que os alunos aprendam na ação e por meio de sua própria 

investigação, por isso, usaremos uma seção da exposição e não sua totalidade, a 

fim de dispor tempo hábil para que haja uma abordagem investigativa. 

Sabendo que a escola não é a única fonte de aprendizado e que a noção 

de tabula rasa, antes atribuída ao estudante, é distante da realidade, se torna 

razoável que o ponto de partida para uma intervenção pedagógica seja a 
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constatação do quanto o indivíduo ou grupo já conhece sobre o assunto. Como os 

conceitos científicos aparecem em suas explanações?  Que obstáculos 

epistemológicos existem? Onde devem se concentrar os esforços na superação 

desses mesmos obstáculos? São algumas perguntas que devem aparecer a priori 

a fim de garantir o desenvolvimento do espírito científico do estudante. Elas 

garantirão que o assunto abordado toque o educando de forma particular e será a 

primeira fonte e motivação, tanto para o aluno quanto para o professor na prática 

educacional. 

Ao identificar os primeiros obstáculos epistemológicos nos alunos, o 

professor será motivado a ajudar na superação de tais dificuldades. Ao promover o 

conteúdo específico em um problema do estudante, com as vivências trazidas por 

ele sobre o tema, além de motivar-se em seus próprios estudos e pesquisas por ter 

uma meta estabelecida, o professor motiva também o próprio estudante, pois agora 

não se trata de um problema distante e descontextualizado do cotidiano estudantil, 

mas parte dele mesmo; a motivação do educando será a sua própria vivência e 

superação de seus obstáculos particulares. Deste modo, a inquietação da classe 

sobre “para quê isso serve e onde usaremos em nossas vidas” tende a transformar-

se em fomento para o espírito científico. 

 

8.2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Para aplicação da sequência didática descrita a seguir serão necessários 4 

encontros, sendo três deles de dois tempos de aula (100 minutos) e um de três 

tempos de aula (150 minutos), sendo este último quando os estudantes estarão em 

visita ao museu. 

A primeira etapa da sequência terá duração de 100 minutos. Este primeiro 

encontro será destinado à investigação dos obstáculos epistemológicos (OEs) que 

se apresentam na turma. O questionário do Apêndice G será distribuído para todos 

da classe e após seu recolhimento, o professor mediará uma conversa investigativa 

sobre conceitos da física óptica. No Apêndice G existem instruções para 

experimentos que serão utilizados para incentivar o diálogo, mas também para 
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confrontar as falas dos alunos e suas observações. Por este motivo a aula será 

investigativa para os alunos, que dialogarão a fim de encontrarem soluções lógicas 

para os fenômenos físicos discutidos e observados, e para o professor, que 

analisará onde estão os obstáculos epistemológicos presentes na turma para que a 

prática dos futuros encontros seja destinada a superá-los. 

A segunda etapa da sequência terá duração de 150 minutos. É o momento 

da visitação museal. Após a análise dos obstáculos epistemológicos, o docente 

planejará a visita junto ao Centro, instruindo que a mesma seja investigativa e 

coopere na superação dos obstáculos da classe. 

A terceira etapa da sequência terá duração de 100 minutos. É o retorno da 

classe ao ambiente escolar e o segundo momento de investigação. Esta será dada 

através de exposição dialógica dos estudantes com mediação do professor, que 

buscará identificar os OEs já transpostos e os que ainda persistem. Sua análise 

será utilizada no planejamento da aula seguinte. 

A quarta e última etapa terá duração de 100 minutos. Esta, se destina à 

superação dos OEs persistentes. Com a turma dividida em 4 em grupos, novos 

experimentos e questões, que são encontrados no Apêndice H (que devem ser 

respondidos pelo grupo), circularão. Ao fim, as respostas devem ser discutidas entre 

os grupos, principalmente aquelas conflitantes. 

A seguir estão os detalhes para a execução da sequência didática. 

 

8.2.1 Primeiro encontro: investigação dos obstáculos epistemológicos 

 

● Objetivos: Investigar, identificar e iniciar a transposição dos obstáculos 

epistemológicos da classe por meio de questionário e conversa mediada pelo 

professor; coletar subsídios que também servirão para o planejamento da 

visita ao museu ou Centro de Ciências. 

● Desenvolvimento: Evolução de uma conversa investigativa com 

demonstrações experimentais que ajudem na identificação dos obstáculos 

epistemológicos e início de atividades para superá-los. 

● Tempo: 100 minutos. 
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No primeiro momento será distribuído pelo docente um questionário 

elaborado a partir de concepções espontâneas15 acerca do assunto, que deve ser 

respondido individualmente pelos estudantes. Este primeiro período tem duração 

máxima de 30 minutos. As perguntas sugeridas para o questionário estão 

separadas em três blocos e são encontradas no Apêndice G. 

Com o questionário recolhido para análise futura, o docente introduzirá a 

discussão acerca do assunto, abordando as questões do primeiro momento e 

fazendo uso de recursos experimentais quando necessário. Esta etapa terá duração 

de 70 minutos e será um momento investigativo para o professor, que ao identificar 

possíveis obstáculos deve ajudar em suas respectivas transposições através da 

mediação da discussão, e para os estudantes, que farão suas investigações 

pessoais sobre os fenômenos físicos presentes nas situações problema do 

questionário. 

Para incentivar o debate, a investigação e o desenvolvimento de 

argumentos científicos serão utilizados recursos experimentais. Seguem no 

Apêndice G três arranjos experimentais baseados no questionário deste trabalho, 

mas que podem ser adaptados de acordo com as necessidades de cada turma e 

motivação do professor. É sugerido que a classe esteja em formação circular para 

que todos possam se ver durante a conversa. Também é sugerido que haja mais 

de um xemplar de cada arranjo experimental. Pois, em turmas muito grandes a 

espera para que todos façam sua observação pode tomar tempo de aula e dispersar 

a turma do assunto. 

 

8.2.2    Segundo encontro: visita ao museu 

 

● Objetivo: Usar um espaço de educação não formal na transposição de 

obstáculos epistemológicos. 

 
15 Para elaboração do questionário foram usadas as concepções espontâneas apresentadas por . 
GIRCOREANO, José Paulo; PACCA, Jesuína Lopes de Almeida. O ensino da óptica na 
perspectiva de compreender a luz e a visão. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.18, n. 1: 
p. 26-40, abr. 2001. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6687> 
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● Desenvolvimento: Os estudantes serão divididos em grupos e farão uma 

visita guiada pela CD sendo mediados pelos monitores. 

● Tempo: 150 minutos, tempo médio de uma visita à Casa da Descoberta. 

 

Após identificar os principais obstáculos epistemológicos da turma, a 

mesma deve fazer uma visita guiada ao Centro de Ciências escolhido pelo 

professor. No momento do agendamento da visita, cabe ao professor especificar 

como gostaria que a mesma ocorresse. 

A Casa, Centro escolhido neste trabalho, costuma apresentar todos os seus 

experimentos, mas como esta sequência é direcionada para óptica física e óptica 

geométrica, deve-se pedir no ato do agendamento que apenas a seção referente 

seja apresentada à sua turma. 

 A observação sobre os obstáculos epistemológicos presentes na turma 

pode ser dada diretamente para os que farão o atendimento. No caso da CD, a visita 

é intermediada pelos monitores. Uma conversa com eles para que a atividade seja 

investigativa e que incentivem as perguntas e interações dos estudantes deve 

acontecer momentos antes do início da visita. Com a visita reduzida a uma seção, 

haverá tempo hábil para tal. 

 

8.2.3    Terceiro encontro: retorno à escola 

 

● Objetivo: Identificar os OE persistentes para a elaboração da última aula 

desta sequência. 

● Desenvolvimento: O docente analisará por meio das expressões dos alunos 

quais obstáculos epistemológicos foram transpostos e/ou reforçados, 

promovendo debate para confrontá-los. 

● Tempo: 100 minutos. 

 

No encontro seguinte à visita museal, o professor fará uma investigação 

sobre as impressões dos alunos acerca do que foi experienciado; se a primeira aula 

auxiliou a transpor o obstáculo da experiência primeira e quais obstáculos ainda 
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precisam ser transpostos. Neste ponto o professor já fez a análise dos questionários 

da primeira aula, o que ajudará a guiar a discussão de modo que desafie os OE 

presentes na classe. 

Para o início da conversa mediada, o professor perguntará quais 

experimentos chamaram atenção dos estudantes, que devem detalhar também 

como eles funcionam. Isso abrirá espaço para analisar se houve compreensão da 

física do experimento, além de possibilitar um debate entre os estudantes, caso 

algum deles discorde do que foi dito pelo colega. Para saber se há tais 

discordâncias, o professor pode ao fim das falas perguntar se todos concordam e 

se alguém tem algo a acrescentar, sempre motivando que todos os alunos 

participem, assim ele conseguirá fazer sua avaliação e planejamento da aula 

seguinte. 

O professor deve distribuir folhas em branco e reservar os últimos 15 

minutos para elaboração de perguntas escritas ou outras manifestações do 

interesse do estudante, pois, mesmo que ele não tenha algo a perguntar, descrições 

imagéticas (quando feitos desenhos) ou outras formas artísticas, como a criação de 

uma poesia, podem servir para análise da interpretação da classe. Isso ajudará a 

identificar as dúvidas dos alunos que não se sentem à vontade nas conversas com 

todos.  

 

8.2.4    Quarto encontro: experimentos e debates 

 

● Objetivo: Com as avaliações feitas previamente, sanar as dúvidas ainda 

existentes com interações experimentais e debates. 

● Desenvolvimento: Com a turma separada em quatro grupos os estudantes 

farão interação com experimentos que tenham princípios parecidos com os 

visitados na CD. 

● Tempo: 100 minutos. 

 

A turma será dividida em quatro grupos, se preciso, o docente ajudará para 

que a formação dos grupos incentive o debate de modo a gerar os conflitos de ideias 
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necessários para a elaboração de teorias. Os grupos estarão dispostos em quatro 

pequenos círculos para que seja mais fácil a manipulação dos experimentos e a 

elaboração das respostas do questionário. Serão usados quatro experimentos 

relacionados aos experimentos visitados. Os grupos devem interagir com um 

experimento de cada vez, por cerca de quinze minutos, e responder a questões que 

serão entregues junto aos mesmos, ou seja, esta etapa tem duração de 60 minutos. 

Os experimentos e suas questões relativas sugeridas estão no Apêndice H.  

Após todos os grupos fazerem as respectivas análises e as respostas serem 

recolhidas pelo professor, sempre ao fim de cada um, o professor e estudantes se 

reagruparão em um círculo, que facilitará a interação e visão entre todos e então a 

segunda etapa da aula começará. A próxima etapa é constituída de uma conversa 

com toda turma, que será iniciada pelo professor e terá duração de 40 minutos. 

Através dos questionários - que serão recolhidos a cada vez que os experimentos 

são trocados e por isso possibilitará que o professor faça uma breve análise dos 

quatro registros a cada troca - será  possível notar quais grupos discordam em suas 

respostas e eles poderão discutir com toda a classe a respeito delas, sempre com 

mediação do professor, que deve confrontar as ideias discordantes, incentivando o 

debate e a argumentação. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sequência apresentada foi baseada nos desafios que encontramos ao 

construir nosso próprio pensamento a respeito de assuntos científicos. A ciência 

está em construção, ou seja, não está findada e suas teorias passam por 

modificações constantemente. Encontrar uma pergunta ainda sem resposta, ou 

seja, um problema ou erro em um modelo, apresenta um novo desafio à 

comunidade científica. São os desafios, a elaboração de novos modelos e a 

superação desses obstáculos que mantém os estudos científicos em vigor. A ciência 

não teme erros, já que estes são grandes motivadores de sua existência. Então, por 

que nós tememos? Admitir erros, pôr em xeque nossas convicções e superar o 

pensamento anterior é o que mantém a ciência viva. Por isso, parece coerente que 

façamos o mesmo ao desenvolvê-la. Não apenas quem está em seu exercício 

profissional, mas também, os estudantes. Aos professores de ciências cabe 

apresentar a ciência em todos os seus âmbitos, isso inclui fazer ciência como a 

ciência é feita: perguntando e testando o que julgamos saber, admitindo erros e 

superando-os.  

O caminho de superar um pensamento que tivemos durante tanto tempo 

em respostas de nossas próprias questões é um de nossos maiores desafios. Não 

apenas em teor individual, mas de modo coletivo e acadêmico. Um exemplo é o 

cerne da mecânica quântica, que contou com o desafio de superar o clássico, tão 

firmemente fundamentado para os cientistas da época, a fim de responder às 

questões subatômicas. 

Quanto às questões, a busca científica por respostas passa antes pela 

elaboração das perguntas que provocarão tais respostas e são elas que ajudarão 

na superação do pensamento anterior, que não pôde ser respondido com os 

recursos que até ali eram suficientes. Assim, existem duas ações de ensino 

científico que não devem ser temidas na sala de aula: errar e perguntar. Se sem 

elas não existe ciência, não existirá cientista e tão pouco o pensamento científico. 

Este suscitará a lógica e o diálogo tão necessários em nosso cotidiano, colaborando 

para a formação cognitiva e social dos educandos e evitando que a ciência pareça 
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um conjunto de regras que não devem ser contestadas, visto que seria o contrário 

do que de fato é. 

Enquanto aos espaços museais, estes mostram em seu passado 

inclinações às pesquisas e comunicação. Em seu início, uma comunicação voltada 

apenas aos estudiosos que tinham acesso ao espaço, mas, com o passar dos 

séculos, a preocupação na comunicação voltou-se ao público comum. Hoje, os 

museus organizam as suas exposições considerando os interesses deste. Assim, 

usufruindo dessa preocupação, a sequência usa o espaço museal a fim de ampliar 

o debate com novos formatos de interação. Estes novos formatos de interação 

aparecem nas situações ocorridas durante a visita com as dúvidas que ocorrem nas 

manipulações dos experimentos, nas problemáticas propostas pelo museu e outras 

situações que podem suscitar novas formas de olhar para o mesmo problema. 

Como espaços de educação não formal, os museus contribuem com sua 

abordagem na formação e informação cidadã ao propor discussões sobre temas 

pautados na sociedade, os apresentando em formato divulgador (quando a 

linguagem técnica ou formal é transposta para a linguagem não formal), de modo a 

facilitar a interpretação de assuntos científicos para público geral.  

Usualmente, os museus possuem exposições fixas e temporárias, além de 

contar com eventos e mostras culturais em suas programações. Na Casa da 

Descoberta não é diferente. O Centro possui exposições fixas com cerca de 30 

experimentos, uma trilha que passa pelas árvores no entorno do Instituto de Física 

da UFF com a narração de informações históricas e biológicas feita pelos monitores, 

e temporárias, que geralmente contam com material cedido por outras instituições, 

semanas com temas específicos, oficinas de elaboração de objetos e experimentos 

e colônia de férias. Além disso, pode-se organizar as visitas guiadas pelos 

laboratórios do IF-UFF, servindo de ponte entre o público e as locações do IF. No 

entanto, desde o início da pandemia de SARS COV-2 (COVID-19), as atividades 

presenciais do Centro estão temporariamente suspensas. 

A atividade mais recorrente com os visitantes da Casa é a visita guiada pelo 

espaço no 2P do Instituto de Física. Os experimentos em que o público interage 

regularmente são os de Física, organizados em áreas temáticas: Mecânica 
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Clássica, Óptica e Eletromagnetismo. A visita guiada dura em média 2 horas, com 

interação com todos os experimentos. Em um espaço que pretende contribuir com 

a alfabetização científica da comunidade, evidenciar e potencializar a natureza 

cientista individual, ter uma exposição que perpassa por contextualização, 

interação, história e interdisciplinaridade é uma excelente estratégia para que os 

objetivos do museu sejam alcançados. 

Usar os museus na educação formal é um modo de ampliar o debate 

escolar, já que a abordagem do assunto tratado será feita de maneira distinta. Com 

a intencionalidade de atender demandas populares, os museus podem ainda ser 

motivadores para os estudantes ao apresentarem novas perspectivas e demandas 

tecnológicas, ambientais, sanitárias, etc. Vale lembrar que visitar espaços museais 

contribui para que eles sejam conhecidos e, mais tarde, revisitados pelos 

estudantes, mesmo que estes já não estejam mais em seus anos escolares. Deste 

modo, há o favorecimento de constante informação do público leigo sobre assuntos 

científicos que tangem o cotidiano em sociedade, mas também a manutenção de 

espaços culturais, importantes no debate sobre situações atuais, perspectivas 

futuras, conhecimento histórico e conservação de tradições. Isso tudo contribui para 

que além do reconhecimento sobre passado e origens, seus visitantes se 

enxerguem como sujeitos capazes de transformar o meio em que vivem. 

Na sequência didática proposta, a estratégia utilizada foi proporcionar 

situações em que os estudantes, ao terem contato com os conceitos de óptica física 

e geométrica, se incomodem com os problemas propostos ou os que aparecem em 

sua manipulação experimental e em seguida, partindo do incômodo de não entender 

algo, possam rearranjar suas estruturas cognitivas. A reelaboração do 

conhecimento a partir de um incômodo causado pelo meio, é chamada por Piaget 

de “acomodação” e a partir dela o indivíduo chega a um novo estágio do 

entendimento de um conceito. A partir desse novo estágio novas assimilações 

podem ser feitas e todo o processo se repetirá. 

A escolha pela utilização de uma sequência investigativa tem a intenção de 

proporcionar aos estudantes uma ampliação dos momentos de protagonismo do 

próprio aprendizado. Motivados por suas dúvidas, os alunos podem iniciar debates 
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ricos em contra-argumentações com seus pares, já que a ausência de uma figura 

de autoridade, como o professor, minimiza a ação de aceitar o que o outro diz 

apenas por supostamente saber mais. 

No processo de abstração de novos conceitos pode haver ainda algumas 

dificuldades, chamadas por Bachelard de “obstáculos epistemológicos”. Os 

obstáculos são as dificuldades na espiritualização dos indivíduos ou evolução do 

seu espírito científico. As questões que confrontam o conhecimento ajudam na 

superação desses obstáculos e na abstração de novos conceitos. Mas esse 

movimento não é confortável, pois reconhecer que o que se tem por verdade está 

errado ou incompleto exige a substituição do conhecimento mal estabelecido, um 

trabalho árduo para o psicológico humano. 

A expectativa é que a sequência possa auxiliar na superação dos desafios 

que os alunos encontram na construção do próprio pensamento a respeito de 

assuntos científicos. Em especial na superação de dois obstáculos epistemológicos 

recorrentes em visitas museais: a experiência primeira e o conhecimento geral. A 

experiência primeira, porque a observação de fenômenos naturais para fins 

didáticos não deve ser interpretada como mera distração ou mágica, o que pode 

ocorrer se a apresentação se limita à observação e se distancia da experimentação. 

E generalizações, pois no intuito de acalmar o espírito científico inquieto por suas 

dúvidas, é recorrente que narrativas, nem sempre em conformidade com a ciência, 

sejam criadas como justificativas. Com a finalidade de transpor esses dois 

obstáculos, a sequência recorre às trocas com os pares e com os tutores (professor 

ou monitor). Elas devem evitar que os pensamentos dos estudantes estagnem em 

concepções espontâneas e em crenças iniciais de modo a não apenas entenderem 

os fenômenos ópticos, mas também serem capazes de utilizar as novas 

interpretações para situações cotidianas. 

Também esperamos que essas trocas, em maior parte dialógica, sirvam 

para o desenvolvimento da argumentação e do raciocínio lógico dos estudantes, e 

ainda sirvam para aproximar o cotidiano escolar do cotidiano científico. Eles devem 

se aproximar quando propomos que a construção do conhecimento do estudante 

seja similar à construção dos conhecimentos científicos, iniciando com as situações-



69 
 

problema do primeiro encontro da sequência, que além de recolher informações 

para que o professor entenda quanto a turma conhece e domina sobre o assunto, 

apresente problemas do cotidiano do estudante que servirão de estímulo para que 

se tornem problemas pessoais para os estudantes, gerando motivação. Todo 

cientista começa por uma motivação, geralmente uma pergunta ainda não 

respondida, assim ele busca resposta na ciência já conhecida e quando não 

encontra elabora novas teorias. O passo seguinte é experimentar. A experiência 

nem sempre é tátil, sendo muitas vezes mental, no caso da sequência, a visita ao 

museu é permeada por experiências e também por mais uma ferramenta científica: 

a troca de saberes. Na comunidade científica, para testar se a teoria é válida, outros 

cientistas também a verificarão e farão variações para reconhecer sua validade. 

Este período de teste é contemplado nas aulas seguintes com a utilização de novos 

experimentos que contemplem os fenômenos ópticos já experienciados no museu. 

Esta sequência ainda não foi aplicada por conta da pandemia de SARS-

CoV-2, que inviabiliza o encontro presencial entre os estudantes na escola e no 

Museu escolhido para a aplicação da sequência, mas nós pretendemos fazer a 

aplicação e gerar conclusões em trabalhos futuros. 

Quanto à aplicação, foi considerada a possibilidade de adaptação da 

sequência didática para o ensino à distância (EAD), para avaliação e geração de 

dados da mesma que encaminhassem o estudo para suas conclusões. Mas, 

notamos que a adaptação seria, na verdade, uma criação. A adaptação nos levaria 

criar e avaliar uma sequência didática direcionada para o EAD, modalidade de 

ensino que possui suas próprias especificidades. O recurso museal ficaria restrito à 

observação se ocorresse por videochamada, o que descaracterizaria o uso museal 

neste trabalho, pois o que destacamos como fundamental para a sequência é a 

interação dos estudantes com os objetos em exposição, com os pares e com seus 

tutores.  

Assim, a avaliação do trabalho ficaria comprometida, ainda sendo 

necessária em momento adequado (quando pudermos fazer a visitação ao Museu 

e nos reunir no ambiente escolar) a sua aplicação para que houvesse conclusões 
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sobre o mesmo. Por isso, optamos por aplicá-la em trabalhos futuros e em momento 

propício. 
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11.   APÊNDICES 

 

11.1      APÊNDICE A 

 

Em busca de mais conteúdos sobre a criação da Casa da Descoberta, troquei 

e-mails com a professora Ruth Bruno, que me contou parte de sua trajetória na 

Física e me enviou um arquivo com os primeiros dados da CD. 

 

Trecho do e-mail enviado por Ruth Bruno no dia 23/11/2020 23:23 

“Estou encontrando muita dificuldade para localizar os arquivos com os 

relatórios da Casa da Descoberta. Uma boa parte deles estão armazenados em 

disquetes no meu gabinete do Instituto de Física. Tenho alguns em casa, mas não 

consigo abrir. Meu atual PC não tem drivers de disquetes. Consegui encontrar um 

relatório do Projeto Piloto, que antecedeu a Casa da Descoberta. Vou anexá-lo 

nessa mensagem. Ali você vai encontrar algumas informações que respondem às 

suas perguntas. 

Vou tentar colocar aqui algumas respostas para o roteiro que você enviou. 

 1 Apresentação 

Ruth Bruno, Física, com doutorado em Astrofísica pelo Observatório 

Nacional, RJ. Professora de Física no Instituto de Física da UFF no período de 

março de 1977 a 14 de julho de 2016. Atualmente aposentada. 

Durante o período de atividades, lecionei praticamente todas as disciplinas 

do curso de Física. 

A escolha do curso de Física foi motivada pelo interesse por Ciências, desde 

os tempos do Ensino Ginasial (hoje correspondente aos últimos anos do Ensino 

Fundamental}. Ao ingressar no curso científico (hoje equivalente ao Ensino Médio), 

já havia decidido pelo Curso de Física. As pesquisas espaciais foram também 

importantes na decisão de fazer a graduação nessa área. 

A graduação (bacharelado) em Física foi realizada no Instituto de Física da 

UFF.  Nos primeiros anos do curso ainda não tinha bem definidas as áreas de maior 

interesse. Gostava praticamente de todas as matérias e tinha uma certa dificuldade 

para escolher o caminho a seguir. Mas é possível assegurar uma certa preferência 
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pelas disciplinas de eletromagnetismo e movimentos ondulatórios (óptica, ondas 

sonoras). 

No final da graduação, ingressei no mestrado, também no Instituto de Física 

da UFF.  Entre as opções oferecidas na época, escolhi a área de Física da Plasmas. 

Na UFF era a área que mais se aproximava do meu interesse por Astrofísica. 

 Assim que entrei no Mestrado, fui contratada como professora no Instituto 

de Física da UFF. A opção pelo magistério foi uma escolha espontânea e natural 

para mim. Sempre gostei de lecionar. Antes da UFF dei aulas de inglês por um 

período de 6 anos em um curso de línguas (IBEU). 

O interesse por divulgação científica começou assim que entrei na UFF como 

professora. Naquela época criei um pequeno jornal, de circulação restrita ao próprio 

departamento de Física, entre professores e alunos. Nesse jornal, além de 

informações acadêmicas, havia um espaço reservado para entrevistas com os 

pesquisadores do departamento que relatavam suas atuais atividades e os 

progressos dos seus projetos de pesquisa. Como não dispúnhamos das facilidades 

da internet, esse era um dos possíveis canais de divulgação e troca de 

conhecimento. 

Após o mestrado, resolvi fazer o doutorado no Observatório Nacional, na área 

de Astrofísica. Minha linha de pesquisa foi em Cosmologia, sobre possíveis cenários 

na evolução do Universo. Concluído o doutorado, continuei desenvolvendo algumas 

pesquisas na área. Somente alguns anos depois, surgiu o real interesse em 

trabalhar mais diretamente com divulgação científica, com a realização de palestras 

voltada para a comunidade (Happy Hour da Física ) e a posterior criação da Casa 

da Descoberta. 

2. História da Casa da Descoberta 

Em 1989, eu e a professora Daisy Maria Luz organizamos um evento para 

comemorar os 30 anos do Instituto de Física. Durante a organização desse evento, 

tomei conhecimento da Casa de Ciência, um projeto de divulgação científica 

desenvolvido pela UFRJ. Esse projeto foi a principal inspiração para criação da 

Casa da Descoberta. Desenvolvemos então o projeto Piloto (Palácio das 
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Descobertas, ver anexo). Com o sucesso alcançado, seguimos com a elaboração 

do projeto da Casa da Descoberta, oficialmente inaugurado no ano 2000. 

***************************************************************************************

******************************************* 

As outras questões que você coloca no seu roteiro estão no relatório. 

  

Seria muito interessante encontrar o primeiro relatório do projeto já instalado 

no IF/UFF. Vou tentar encontrar. 

Acredito que a professora Daisy seja a mais indicada para te passar mais 

informações a esse respeito. Como já disse anteriormente, acho que ela está 

reunindo documentos e fotos sobre a Casa da Descoberta. Até criou um grupo de 

whatsapp com essa finalidade, Talvez fosse interessante você fazer um contato 

para saber mais sobre o que ela e os ex monitores estão fazendo. 

Tendo mais questões a esclarecer, é só falar. No que puder ajudar, estarei à 

disposição. Assim que encontrar mais algum arquivo da Casa da Descoberta, 

enviarei para você, 

Um abraço, 

Ruth” 

Documento enviado por Ruth Bruno em anexo: ANEXO 
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11.2      APÊNDICE B 

 

Transcrição do vídeo recomendado por Ruth Bruno via troca de e-mails  

Vídeo acessado em 12/03/2021 às 14:57 disponível no link: 

<https://youtu.be/Z7xY1Ubk3Ig>. Entrevista concedida ao programa de entrevistas 

"Conversa de Academia". 

 

Antônio Serra: Boa tarde! Nós vamos hoje conversar sobre divulgação da 

ciência. A divulgação da ciência é uma das condições fundamentais do 

desenvolvimento científico… (problemas de áudio e imagem) que a partir da 

criação de uma cultura científica disseminada… Ampliada na sua população, pôde 

sustentar o investimento e o desenvolvimento das suas pesquisas. A Uff mantém 

desde 1999 um projeto que é dedicado especificamente à divulgação da ciência: A 

Casa da Descoberta. E para conversar sobre a Casa da Descoberta, está hoje 

conosco aqui a professora Ruth Bruno, do Instituto de Física da UFF. Ruth Bruno é 

Doutora em Astrofísica pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro e faz parte 

deste projeto desde o seu início. Ruth, o que é a Casa da Descoberta? 

 

Ruth: Bom, a Casa da Descoberta é um projeto de extensão, que como 

você disse, tem funcionado na UFF desde o ano 1999. É um espaço de divulgação 

de ciência onde a gente expõe diversos experimentos que ficam acessíveis à 

população geral, que pode ir lá pra aprender ciência de uma forma divertida, alegre, 

lúdica… Esse é o espírito: ensinar ciência de uma forma alegre. 

 

Antônio Serra: E como é que funciona a Casa da Descoberta? 

 

Ruth: Bom, a Casa da Descoberta é um espaço que tá aberto pra 

comunidade todos os dias da semana na parte da manhã e na parte da tarde e as 

pessoas podem simplesmente chegar pra visita. Tá sempre aberto com monitores 

que atendem a esse público. Quando é o caso de escolas que estão interessadas 

em fazer uma visita em grupo, aí em geral a gente pede que essas pessoas 

https://youtu.be/Z7xY1Ubk3Ig
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marquem uma visita. Então devem ligar antes, com antecedência pra marcar a visita 

pra poder ser melhor atendido. 

 

Antônio Serra: Isso funciona então no Instituto de Física, que está situado 

no Campus da Praia Vermelha aqui em Niterói… 

 

Ruth: Isso! 

 

Antônio Serra: O horário de funcionamento… 

 

Ruth: De funcionamento é de manhã, de segunda a sexta de nove ao meio 

dia e as tardes de duas às cinco. Não funcionamos no fim de semana por uma 

questão de estar dentro da universidade. Há uma limitação nesse sentido. 

 

Antônio Serra: Agora, Ruth, fala um pouco de algumas das experiências... 

Daquilo que a Casa oferece para o público. 

 

Ruth: A nossa vedete… A nossa estrela é o Gerador de Van de Graaff, que 

é um gerador de eletricidade que as crianças crianças se empolgam muito porque 

ao tocar na cúpula do gerador, os cabelos se ficam eriçados; levantam né… E então 

é a grande estrela, né, do nosso elenco de experimentos. Mas além disso a gente 

tem outros: a gente tem uma bolha de sabão gigante que a criança é envolvida por 

aquela bolha de sabão, a gente experimentos de óptica. Por exemplo: biombos de 

espelhos articulados e através dessa articulação você pode ver uma quantidade 

múltipla de imagens. A gente tem um periscópio, tem caleidoscópio… Tudo em 

dimensões bem grandes e alegres pras crianças poderem ser assim… É… 

Incentivadas né?! A manipularem aqueles equipamentos e tudo mais. Eu estou 

falando crianças, mas na verdade pode ser qualquer tipo de público né… Adultos, 

jovens, crianças. A gente atende toda natureza de visitante né. Temos também 

experimentos de mecânica… Todas as áreas da física, mas não apenas física. 



79 
 

Temos também química e algumas coisas da área de geografia. Mas o nosso 

espírito é de expandir para todas as áreas da ciência, 

 

Antônio Serra: É interessante porque há algum tempo atrás a ideia desse 

tipo de instituição era das pessoa verem né.. Verem as coisas… Quer dizer, agora 

você já tem uma vertente que é de experimentar. 

 

Ruth: é esse o espírito! 

 

Antônio Serra: Como é essa passagem da divulgação científica para o 

próprio público poder experimentar, poder ter  a vivência? 

 

Ruth: Essa que é a grande questão mesmo desse tipo de rojeto. A ideia é 

mesmo que as pessoas manipulem os equipamentos; experimentem. E a partir daí 

eles tirem as conclusões sobre o que ele tá vendo alí Normalmente esses 

experimentos eles estão sempre relacionados com alguma coisa. Algum fato da 

vida cotidiana. Então, fica fácil até eles mesmos verificarem… Perceberem essas 

analogias, essas semelhanças. além disso, os monitores, que são os estudantes da 

própria UFF, eles trabalham no sentido de orientar os visitantes né. Guiar os 

visitantes, mas sem tentar transformar aquilo numa aula. O espírito mesmo é a coisa 

ser bem espontânea. As pessoas entrarem, brincarem, se divertirem e ao mesmo 

tempo aprender ciência. Sem querer ela tá aprendendo ciência. Mesmo aqueles 

muito pequenininhos, que as vezes não entendem muito do que que tá passando 

alí, a gente tem quase certeza que no futuro, quando ele se deparar com situações 

semelhantes ou for estudar alguma coisa relativa àquele experimento, ele vai 

lembrar de alguma coisa né. Então é… A ideia mesmo é de repende afastar um 

pouco aquele espírito de que física ou ciência é uma coisa complicada, é um bicho 

de sete cabeças… 

 

Antônio Serra: Coisa misteriosa…. 
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Ruth: Coisa misteriosa… Não… a gente tenta exatamente tirar esse 

conceito da cabeça das pessoas. 

 

Antônio Serra: E como é que surge essa vocação científica,a  curiosidade 

científica que leva, ou até empurra a pessoa a se dedicar a isso? Como é isso? 

Claro que são experiências e cada um tema  sua…. 

Ruth: É eu acho que cada um tem a sua. Eu, por exemplo, posso até citar 

uma coisa particular né. Como eu falei que eu fiz física e eu acabei indo para a 

astrofísica… Me lembro de eu ainda pequena, ainda não tinha nem chegado ao 

antigo ginásio, que na minha época era ainda ginásio, e meu pai brincava comigo 

dizendo que eu ia fazer um foguete para levá-lo à Lua. Não sei se foi só isso né… 

Mas talvez alguma coisa natural. Meu pai trabalhava na área de medicina, não era 

na área tecnológica, mas enfim era uma coisa de ciência mesmo né… Pode ser 

isso, pode ser a convivência, pode ser uma brincadeira, pode ser uma curiosidade 

mesmo né… Inerente da própria pessoa. Ou um exemplo né, de um bom professor 

que teve. As vezes acontece isso né.Você tem um bom professor na sua escola, 

que você admira e essa pessoa acaba te passando uma ideia do que você vai fazer 

pra frente. Pode ser isso, eu não sei dizer exatamente. Cada pessoa acho que é 

diferente né. Acho que tem uma experiência diferente pra contar. Eu só sei que por 

conta disso eu acabei seguindo essa área. Eu não cheguei a fazer um foguete para 

ir à Lua, mas estudei estrelas, galáxias, cosmologia, ne… Cheguei quase lá né?! 

Mas enfim… 

 

Antônio Serra: E como é que é o público que frequenta a Casa da 

descoberta? 

 

Ruth: Bom, a gente tem recebido principalmente escolas. Estudantes dos 

níveis… desde o nível médio, nível secundário… 

 

Antônio Serra: Mais em visita organizada marcada? 
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Ruth: É. Mais em visita organizada, é. Eu acho que a questão de a 

divulgação que a gente as vezes não tem recursos suficiente pra divulgar a coisa 

de forma mais ampla, então a gente divulga normalmente junto às escolas e aí a 

gente recebe essas escolas de… A maioria de Niterói, mas tamém de São Gonçalo 

e de cidades vizinhas como Maricá. Já recebemos de Teresópolis, de Magé… 

Então, essas cidades mais próximas, né. E infelizmente por enquanto ainda a 

maioria de escolas particulares. Cerca de sessenta por cento de escolas 

particulares A gente já até fez um diagnóstico disso porque o que a gente percebe 

é a dificuldade que as escolas públicas têm pra trazer as crianças. Então o 

transporte é a grande dificuldade para essas escolas né. Tá crescendo o número 

de escolas públicas que têm visitado, mas ainda as escolas particulares é o grande 

público. Eu falei infelizmente, não que a gente não queira receber escolas 

particulares. Não é isso! Mas é que a gente estaria primeiramente interessado em 

atingir aquelas escolas que têm dificuldade pra manter um laboratório, não tem um 

laboratório de ciências. Então alí essas crianças teriam a oportunidade de ver 

ciência mais de perto né… Só por isso. Então a gente recebe essas escolas, 

normalmente a gente organiza as visitas de forma a não ter um número muito 

grande de visitantes ao mesmo tempo. então a gente limita em quarenta alunos 

cada visita. A gente pega esses alunos e divide em grupos e aí cada grupo fica 

conduzido por um monitor. Normalmente a gente divide em grupos de cinco alunos, 

então a gente trabalha com cerca de oito monitores de cada vez. Esses monitores 

te levam por todos os equipamentos. São cerca de trinta experimentos e a visita 

leva em torno de uma hora e meia; uma hora e quarenta. A gente recebe as vezes 

pessoas que estão muito interessadas, as vezes não. As vezes pessoas que não 

manifestam aquele interesse que a gente esperava. Mas enfim, isso faz parte. É 

uma questão de repente do professor saber motivar,a  gente mesmo né… Uma das 

dificuldades que a gente tem com relação a essa visita é exatamente a linguagem 

que esses monitores devem utilizar na hora em que eles são solicitados para 

explicar alguma coisa, né. Porque o espírito que a gente diz é: não precisa ir falando 

tudo. Deixa a criança perguntar, o adulto, quem quer que seja que esteja visitando, 

né. Deixa perguntar. Deixa ele mesmo propor soluções pra aquelas questões. 
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Depois você pode explicar alguma coisa se a pessoa perguntar. E aí o monitor tem 

que estar preparado pra responder pra qualquer tipo de pessoa, de todos os níveis, 

né. E com uma linguagem que não seja muito científica, né… uma linguagem mais 

acessível mesmo, né. Então acho que essa é a tarefa mais difícil pro monitor. Ele 

além de saber um pouco de como funciona aquilo, quais são as aplicações na vida 

diária, ele também tem que usar a linguagem adequada. A gente já teve visita de 

pessoas com deficiência auditiva, então eles ficaram meio assim.. Preocupados, 

né… Como que a gente vai fazer? Ah deixa! Vamos ver como é que a coisa flui, 

né… E no final das contas eles conseguiram comandar, ou levar a visita de uma 

forma razoável; prazerosa. 

 

Antônio Serra: E além desse público de crianças e adolescentes de escolas, 

outros tipos de público, como é que é? 

 

Ruth: Nós temos uma outra atividade que a gente tem desenvolvido já há 

dois anos que é o “Dia da Criança na UFF”. Então a gente tem aberto a Casa da 

Descoberta no dia da criança e nesse dia a gente consegue atingir um público 

diferente daquele das escolas: pais, mães, avós, crianças… Nesse último dia das 

crianças, a gente recebeu cerca de 250 pessoas. Aí é uma coisa empolgante 

mesmo. A gente vê as pessoas fazendo fila na frente dos equipamentos. Esse dia 

a visita é totalmente caótica porque não segue mais aquela organização que a gente 

faz no dia das visitas programadas, porque as pessoas vão chegando em toda hora. 

Nada é programado. Os monitores ficam completamente perdidos. Não sabem o 

que fazem, mas vira uma festa. Parece um parque de diversões... É gente correndo 

pra lá e pra cá, algumas pessoas surpreendidas de encontrar isso na universidade 

por não saberem mesmo. A gente não consegue fazer uma divulgação muito 

grande. Então dentro da própria UFF muita gente não sabe da existência desse 

centro já desde 1999. Mas, em outras horas aparecem pessoas assim… Hoje 

mesmo ao sair de lá chegou um casal com uma criança sem ter  marcado e aí foi 

visitar. Sem ter problemas.  
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Antônio Serra: E vocês estão com uma ideia de fazer uma Casa da 

Descoberta itinerante. E como é que vai ser isso? 

 

Ruth: Exatamente por conta daquela questão que eu falei do transporte: as 

dificuldades de transporte. Surgiu a ideia da gente levar a Casa da Descoberta em 

alguns locais. A maior dificuldade é exatamente como transportar esses 

equipamentos. Obviamente não dá pra carregar a Casa da Descoberta inteira 

porque são mais de trinta experimentos. E têm experimentos muito grandes, né… 

Volumosos. Então a gente tem alguns que podem, de repente, serem transportados 

numa caminhonete, algo assim. Então a ideia inicial é fazer uma visita ao campus 

avançado de Volta Redonda. Então já fizemos alguns contatos e há o interesse 

deles receberem a Casa da Descoberta lá. Nesse caso, a própria UFF é que vai 

disponibilizar transporte pra levar esses equipamentos lá pra Volta Redonda. Mas 

a nossa ideia é tentar no futuro fazer contato com prefeituras de cidades próximas. 

Fazer uma parceria e através dessa parceria conseguir recusos, né, e transporte 

pra transformar esse projeto em algo mais eficiente. A outra questão é que para 

esse projeto especialmente talvez a gente tivesse que começar a duplicar os 

equipamentos porque não é muito produtivo a gente ficar montando, desmontando 

equipamentos, né… Então, o ideal mesmo, seria a gente ter duplicidade de alguns 

equipamentos pra poder levá-los e não… E fazendo isso, não retirar equipamentos 

da Casa que funciona aqui. 

 

Antônio Serra: E como é que vocês chegaram a essa composição de 

equipamentos, vieram de onde? 

 

Ruth: Bom, inicialmente quando a gente montou o projeto piloto, que foi no 

Museu do Ingá em 1999, naquela ocasião a gente não tinha recurso de qualquer 

espécie, né. Foi meio assim, de forma bastante aventureira, né… Vamos tentar 

fazer! E alugamos alguns equipamentos que existem… Em São Paulo existem 

algumas pessoas que constroem esse tipo de equipamento. Nós ficamos sabendo 

sobre esses fabricantes através da Casa da Ciência da UFRJ, que é um Centro 
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semelhante a esse. Nós nos inspiramos, inclusive, nesse Centro também. E aí, 

conseguimos alguns recursos. Na época a própria universidade nos ajudou, a 

prefeitura de Niterói também e o Unibanco. E aí nós alugamos alguns equipamentos 

e montamos a Casa da Descoberta lá com equipamentos alugados. Com esses 

recursos, que a gente obteve na época, compramos alguns desses que havíamos 

alugado e a partir daí a gente começou a construir alguns equipamentos também. 

Em noventa e nove ou dois mil, não me lembro bem a data, a gente submeteu um 

projeto à FAPERJ e conseguimos, através desse projeto, uma verba de cerca de 

vinte e cinco mil reais e com esse dinheiro a gente construiu e comprou outros 

equipamentos. Atualmente a gente não tá… Não tem nenhum projeto financiando 

qualquer recurso, mas a gente tá pensando em pleitear junto à VITAE, que é uma 

fundação que auxilia Centros e... 

 

Antônio Serra: Fundação VITAE... 

 

Ruth: É! Aliás, a gente já submeteu, ele está em análise e agora 

recentemente a CNPq tá abrindo uma linha exatamente pra financiamento de 

centros e museus de ciência e aí a gente deve também concorrer. 

 

Antônio Serra: É possivel fazer experimentos, com esse sentido 

educacional, sem máquinas, sem equipamentos?  Essa é a pergunta… Será que a 

demonstração de fenômenos da natureza, ela depende sempre de existir o 

instrumento, a máquina o equipamento? 

 

Ruth: Não! não obrigatoriamente, né. A gente inclusive… Tem algumas 

atividades que a gente promove e que não necessariamente manipulam 

equipamentos, né. A gente tem feito algumas oficinas, a gente tem feito, as vezes, 

tem chamado pessoas pra contar histórias… Uma dessas atividades do dia das 

crianças a gente fez isso; convidou um contador de histórias que foi falar sobre 

aviação; aviação não propriamente, mas o desenvolvimento do avião, né. Que 

culminou no final com uma oficina pra fazer um aviãozinho de papel. Então existem 
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muitas possibilidades. Existe teatro mesmo… Você pode planejar uma peça, você 

pode, né… encenar algo que leve a essa descoberta. Por exemplo, eu já pensei 

nessa possibilidade, mas a gente ainda não executou, mas eu pensei em fazer com 

que os monitores mesmos encenassem o por do Sol e o nascer do Sol e as crianças 

tentarem descobrir o que é que tá acontecendo alí, usando uma bússola pra poder 

aprender os pontos cardeais e tudo mais, a orientação norte, sul, leste, oeste, 

através de uma encenação dos próprios monitores…  

 

Antônio Serra: Interessante! 

 

Ruth: Só é uma ideia. Ainda não colocamos em prática. Então são exemplos 

que de repente você pode promover essa descoberta da ciência sem usar 

exatamente equipamentos, né. Existem um monte de ideias, mas... 

 

Antônio Serra: Em que áreas, assim da ciência, os fenômenos atraem mais 

a curiosidade desse público° 

 

Ruth: Olha, eles gostam muito da área de química, né… Em geral… A gente 

tem lá uma bancada de química. Que acho que é isso que tá mais próximo da 

realidade deles alí na escola, né. Acho que as escolas, elas em geral costumam ter 

um laboratório de química; algumas escolas. Laboratório de física é mais difícil. 

Então, eu diria que nós lá não temos muitos exemplos, né. A gente só tá mesmo 

por enquanto com as áreas de química, física e alguma coisa de geografia. Eu acho 

que  a área de biologia também hoje chama muita atenção. A gente tem apenas um 

microscópio lá. Nós ainda não temos muitas experiências na área de Biologia, né. 

Não sei dizer exatamente, assim, né... Qual… Dentro da Física nós temos a área 

de eletricidade que chama bastante atenção… 

 

Antônio Serra: Astronomia… 
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Ruth: Astronomia nós temos também alguma coisa. Foi bem lembrado. A 

gente tem um planetário, temos também uma esfera celeste… 

 

Antônio Serra: Vocês trabalham juntos com o pessoal também da 

Geografia... 

 

Ruth: Geografia. 

 

Antônio Serra: Com a cartografia, né.. 

 

Ruth: Isso! É, nós temos lá… 

 

Antônio Serra: O professor Gilberto já teve aqui... 

 

Ruth: Isso! nós temos lá o professor Gilberto, ele participa do projeto, a 

professora Marlí, também lá, da Geografia, tem professores da química, tem 

professores da Física… O total acho que atualmente são treze professores que 

integram esse projeto. E monitores atualmente a gente tá trabalhando com vinte e 

um. 

 

Antônio Serra: E monitores também de várias áreas, né… 

 

Ruth: De várias áreas. Da Física, da Matemática, da Química, da 

Engenharia, já tivemos da Pedagogia, da Geografia… Então a gente procura 

monitores de diversas áreas. Não precisa ser necessariamente relacionado com a 

área tecnológica. 

 

Antônio Serra: Sim, claro! 

 

Ruth: Porque acho que até que é interessante, porque como a gente tem 

que encontrar a linguagem adequada pra todo tipo de público, as vezes é bom … 
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Antônio Serra: Ter uma pessoa que não tenha… 

 

Ruth: Que não seja da área tecnológica, né… 

 

Não tem esse vício, né… 

 

Ruth: Não tem esse vício de linguagem, né. E aí isso facilita a troca entre o 

monitor e os visitantes e entre os monitores mesmo, entre eles, né. Acho que isso 

é bom. 

 

Antônio Serra: E a manutenção está sendo, portanto, por conta da UFF… 

 

Ruth: É. Por enquanto sim! A fundação Euclides da Cunha também tem nos 

apoiado ajudando a pagar bolsas para os monitores, né. A gente tem bolsas da 

PROEX, tem bolsas da  PROAC… Quer dizer, enfim, normalmente a universidade 

que tem financiado, vamos dizer, fazendo a manutenção mesmo da Casa da 

Descoberta. 

 

Nós tivemos aqui hoje a professora Ruth Bruno pra conversar conosco 

sobre a Casa da descoberta. A Casa da Descoberta é um espaço mantido pela 

Universidade Federal Fluminense, destinado à divulgação da ciência para crianças, 

estudantes, para pessoas de todas as idades. É um espaço aberto durante a 

semana, funciona no Instituto de Física. As pessoas ou colégios que queiram 

organizar visitas para as crianças, seus alunos, terem as experiências com vários 

aparelhos, participarem de exposições, podem contactar através do telefone: 2629-

5809 ou enviar a sua mensagem para o e-mail: descubra@if.uff.br. E está aqui o 

nosso programa à sua disposição… 

 

Ruth: Obrigada! 

 

mailto:descubra@if.uff.br


88 
 

Antônio Serra: Quando você tiver alguma iniciativa, alguma mostra, algum 

evento novo, você pode falar com a gente. Teremos maior prazer de divulgar. 

 

Ruth: Tá! Muito Obrigada! 

 

Obrigado! Até a próxima vez! 
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11.3      APÊNDICE C 

 

Transcrição do vídeo de Entrevista para o Núcleo de Comunicação Social -

UFF realizada em 2008 

Vídeo acessado em 12/03/2021 às 14:59 e disponível no link: 

<https://youtu.be/HSlHKt0SasY> 

 

Narradora: A Casa da Descoberta é o Centro de Divulgação de Ciência da 

Universidade Federal Fluminense e foi inaugurada em um espaço cedido pelo 

Instituto de Física no dia nove de novembro de 2000. 

 

Daisy Luz (na época coordenadora geral IF/UFF): A Casa da Descoberta.. 

ela surgiu de uma… um grupo de professores aqui do Instituto de Física. A gente 

tinha uma preocupação de que… nós gostamos muito de física e achamos que os 

alunos de ensino médio, a maioria, não gosta. Acha que física é uma coisa chata, 

quando começa a estudar tem certeza que é chato. E como a gente acha 

interessante, a gente começou a ver que tipos de experimentos, o que a gente 

poderia fazer para tornar essa disciplina mais atraente. 

 

Narradora: A Casa da Descoberta tem como proposta aumentar os níveis 

de alfabetismo científico dos indivíduos em geral, procurando despertar interesse 

pela aprendizagem científica. Neste sentido, atua como mediadora entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade. 

 

Daisy Luz: O nosso principal objetivo aqui na Casa da Descoberta é divulgar 

ciência pro público de modo geral… Pra comunidade… pra verificar como que a 

física, a química, a biologia... como que ela tá entranhada no nosso dia a dia e por 

outro lado também despertar novas vocações, “né”?. A área de exatas, a área de 

ciências, é uma área que a maior parte dos jovens atualmente não gosta muito. 

Você vê uma quantidade grande de pessoas indo para parte de humanas, para 
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jornalismo, para cinema, para a parte de… mais de humanas. Então é um objetivo 

nosso divulgar e promover a ciência para esse pessoal mais novo. 

 

Narradora: A Casa da Descoberta dispõe atualmente de cerca de cinquenta 

experimentos interativos nas áreas de biologia, física e química. Que recebem 

visitas guiadas dos alunos de escolas públicas e privadas de Niterói e arredores. 

Além da comunidade de modo geral. 

 

Carlos Alberto Massoni (professor de Física IF/UFF): Aqui nos visitam um 

número de colégios muito grande, mas em geral das regiões: Niterói, São Gonçalo.. 

Digamos, de áreas muito próximas. E a gente sabe positivamente que o problema 

de ensino médio fundamental são muitíssimo mais graves no interior do estado, que 

não aqui, nas áreas mais densamente populadas. Por essa razão, a gente contacta 

prefeituras do interior do estado. Temos estado em Duque de Caxias, temos estado 

em Mangaratiba, temos estado em Rio das Ostras. Enfim, em várias regiões e 

preparamos uma visita de uma semana, onde transportamos equipamentos da 

Casa da Descoberta para o interior do estado e possibilitamos com ajuda de 

prefeitura que diferentes colégios da região possam nos visitar e adquirir o mesmo 

tipo de experiência e de vivência que têm os alunos que neste momento nos estão 

visitando aqui em Niterói. Pessoalmente, acreditamos.. Acredito eu, pelo menos, 

que o aproveitamento lá no interior é infinitamente superior ao aproveitamento aqui. 

Simplesmente porque lá eles estão tão afastados que o impacto tanto psicológico 

quanto de conhecimento é enorme. E outro projeto… A ideia é.. Verificando que um 

grande número de colégios têm falta de recursos, têm falta de possibilidades de 

implantar um ensino de ciências de tipo experimental que ao nosso entender é o 

mais interessante para o aluno, o que a gente elabora permanentemente são 

roteiros, ideias, apostilas... que não são originais. Não estamos fazendo nada novo. 

Simplesmente compilamos informações que existem já na literatura… experiências 

que já são conhecidas na literatura… nos livros de texto. E transformamos isso 

numa forma simples, sem custo, que o aluno junto com o professor pode nas 

escolas de ensino médio fundamental, brincando, por exemplo, com o próprio corpo 
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dos alunos, brincando com coisas de baixíssimo custo, implementar e com isso 

descobrir conhecer leis de física que de outra forma, puramente teórica, lhe resulta 

extremamente difícil. 

 

Narradora: Além das visitas, outros projetos são desenvolvidos. Todos 

relacionados com o uso e a difusão da ciência para diferentes públicos. A formação 

continuada de professores e também a busca de ações de inclusão social e redução 

das desigualdades. 

 

Márcia Narciso Borges (coordenadora da área de química IQ/UFF): Os 

projetos que eu estou responsável são: a bancada de química, esse projeto nós 

oferecemos experimentos de química para os alunos, para os visitantes, para 

qualquer pessoa que mesmo que não entenda de química possa perceber a 

importância da química dentro do cotidiano, o outro projeto é o projeto de formação 

continuada de professores. A proposta desse projeto é de trazer os professores, 

principalmente das escolas públicas, que atuam no ensino fundamental e no ensino 

médio , para que eles se atualizem em relação à ciência. Nossa ênfase é na 

química, na física e na biologia, fazendo uma interseção com outras áreas como 

matemática, geografia, artes… E durante esse curso, que nós agora passaremos a 

oferecer tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, os professores 

desenvolvem junto às escolas deles algum projeto que eles queiram trabalhar. então 

nós fazemos aqui o curso com seminários, palestras, oficinas e orientamos também 

esses professores durante a realização do projeto que eles fazem na escola. No 

final do curso os professores apresentam sob a  forma de um seminário qual foi o 

projeto que eles desenvolveram. 
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11.4      APÊNDICE D 

 

Transcrição da entrevista em vídeo concedida no segundo período de 2018 às 

alunas do curso de jornalismo da UFF 

Vídeo acessado no endereço: <https://youtu.be/ucQENJB-OY4> em 

16/02/2021 às 13:24 e concedida no segundo período de 2018 às alunas do curso 

de jornalismo da UFF: Pâmela Dias e Isabella Mello, que cursavam a disciplina 

Linguagens e Técnicas Audiovisuais. 

 

Isabella Mello: Apesar de na antiguidade ser visto apenas a olho nu, o 

espaço já facinava os primeiros povos, que sentiam e estudavam as  influências do 

Sol, planetas, lua e estrelas na Terra. Chineses, egípcios, gregos e maias foram os 

pioneiros ao criarem observatórios teorias sobre a posição da Terra. 

 

[Música] 

 

Isabella Mello: Séculos depois, por volta de 1400, surgiram os primeiros 

astrônomos durante a renascença na Europa. Entre eles Nicolau Copérnico e 

Galileu Galilei, que não só acreditavam que o Sol estava no centro do universo, 

como também inovaram a física e as observações estelares, criando lentes e 

telescópios. 

 

[Música] 

 

Isabella Mello: Esses estudos desenvolvidos por eles resultaram na criação 

da ciência mais antiga da humanidade: a astronomia. 

 

[Música] 

 

Isabella Mello: A astronomia se aperfeiçoou longo do tempo graças ao 

conhecimento cada vez mais profundo sobre os fenômenos dos corpos celestes no 

https://youtu.be/ucQENJB-OY4
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espaço sideral. E tantando ensinar essa ciência de forma super simples para 

crianças jovens e adultos das comunidades do Rio de Janeiro, foram criados a Casa 

do Descoberto e o Clube de Astronomia aqui na Universidade Federal Fluminense. 

 

Érica Nogueira: A Casa da Descoberta, ela foi inaugurada aqui no ano de 

2000. Ela partiu de um projeto dos pesquisadores do Instituto de Física, em que 

eles resolveram que era importante levar para a comunidade um pouco do que a 

gente fazia, o que era feito aqui no Instituto de Física. É... Eu tô na Casa Descoberta 

fazem faz dois anos e atualmente eu coordeno o projeto do Clube de Astronomia, 

que se encontra toda quarta-feira e o de inclusão, em que a gente tenta deixar a 

Casa da Descoberta o mais adequada para receber pessoas com necessidades 

especiais. 

 

Isabella Mello: O projeto é aberto ao público e ali jovens e crianças 

encontram um lugar para aprender na prática e de forma divertida os conteúdos de 

ciências que estudam em sala de aula. 

 

Érica Nogueira: Aqui na Casa da Descoberta a gente recebe a comunidade 

de uma forma geral. Comunidade interna e externa da Casa da Descoberta… Da 

universidade. A gente recebe muitas escolas. E a gente recebe desde a pré escola, 

crianças de três, quatro  anos, até o supletivo, até o EJA. E a gente recebe muita 

família, então vem muitas crianças, pais, avós, tios, que vêm participar de uma 

tarde, de um dia, muito divertido aqui na Casa Descoberta.  

 

Isabella Mello: De acordo com Érica Nogueira muitas escolas informam a 

Casa da Descoberta que após as visitas, tanto as crianças como os adolescentes, 

passam a ter mais interesse pela área de exatas e de ciências. Além disso, alguns 

alunos de ensino médio retornam ao local passando a atuar como mediadores do 

projeto.  
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Érica Nogueira: Esses mediadores, que trabalharam aqui enquanto alunos 

de ensino médio, quando vêm fazer faculdade, vêm estudar na UFF, viram 

mediadores, viram bolsistas da Casa da Descoberta. Alguns prolongam se foram 

nossos bolsistas, depois volta enquanto colaboradores, enquanto coordenadores. 

Isso mostra que a gente tem atendido o nosso objetivo, que é aumentar o nível de 

alfabetização, levar a ciência para a comunidade.  

 

Isabella Mello: Uma pesquisa inédita de 2017 realizada pela Finep, órgão 

federal que investe em ciência tecnologia e inovação, comprovou que a disciplina 

de ciências é que mais estimula os alunos a alfabetizarem. Eles se tornam capazes 

de ler e escrever com fluência. A Casa da Descoberta, localizada no Campus da 

Praia Vermelha da Universidade Federal Fluminense, trabalha com o experimento 

das leis da física, atividades interativas, além de um grande planetário e telescópios 

para admirar o céu compreender um pouco mais sobre as galáxias. 

 

Rafael Rodrigues: A exposição dos astros na Casa da descoberta, ela 

funciona principalmente o nosso Clube de Astronomia. É... A gente monta os nossos 

telescópios, nós temos dois telescópios e a gente monta aqui no nosso… No nosso 

terraço e a gente começa a procurar os astros e a gente convida o público. Quando 

o público vem a gente vê que tem um astro no céu, por exemplo, Marte. Daí chama 

ele, mostra, a gente conta um pouquinho sobre o funcionamento de cada tipo de 

telescópio e existem dias que infelizmente o tempo não está muito bom, então a 

gente tem um planetário inflável.  Esse planetário inflável, a gente monta ele dentro 

da Casa da Descoberta a gente convida o público para uma sessão. Nessa sessão 

a gente faz uma projeção do céu e a gente ensina o público a identificar as principais 

constelações que a gente consegue ver aqui e também a gente conta um pouquinho 

sobre navegação celeste, como os povos antigos, às vezes até hoje em dia, a gente 

conseguia se guiar pelas... Usando as estrelas, os astros. 

 

Isabella Mello: Mas a Casa da Descoberta e o Clube de Astronomia também 

apresentam diversos problemas estruturais. Como falta de dinheiro para 
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manutenção de equipamentos, trocas constantes de funcionários e monitores e 

principalmente a escassez de verba pública para implantação de novos projetos e 

compra de novos materiais. 

 

Érica Nogueira: Um grande problema que a Casa da Descoberta tem, que 

impacta no financeiro, é o fato da gente não estar incluído no organograma da 

universidade. O que que isso significa? Significa que a gente não tem uma verba 

próxima. Como que a gente vai consertar um equipamento se ele quebrar, se eu 

não tenho uma verba destinada à manutenção? Como que eu vou comprar material 

para fazer o trabalho? Isso tem um custo. A gente planeja que essas oficinas sejam 

feitas com materiais de baixo custo, mas baixo custo não é custo zero. Você tem 

que comprar uma cola, um glitter ,um papel e isso tem um custo. E se a gente não 

tem uma verba própria, começa a se tornar complicado. A gente... Apesar de a 

gente não ter verbas que a reitoria destine especialmente pra gente, existiam é... 

Editais do governo federal, em que a gente poderia concorrer e ganhar dinheiro para 

a manutenção, para aquisição de nossos novos equipamentos. Já tem uns quatro 

anos mais ou menos que o governo cancelou todos esses editais e aí não tem como 

renovar os equipamentos ou como fazer uma manutenção adequada dos 

equipamentos que já existem. 

 

Isabella Mello: Porém em meio a tantos problemas e dificuldades 

econômicas do país, que reflete na divulgação científica dos projetos da Casa 

Descoberta e do Clube de Astronomia, eles continuam com seus objetivos de 

comprovar para os visitantes que muito da ficção do cinema existe no nosso mundo 

real. Levando crianças e jovens a desbravarem o universo e as galáxias, não só 

com a imaginação, mas com a prática e a vivência da ciência. 
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11.5      APÊNDICE E 

 

Transcrição da entrevista em vídeo feita por TV INES sobre a Casa da 

descoberta a partir dos 6 minutos e 10 segundos 

 Vídeo publicado em 16 de julho de 2019 e acessado no dia 13 de fevereiro de 2021 

às 16:25 em: <https://www.youtube.com/watch?v=tc4DHlERwzo&t> 

 

Heveraldo: Astronomia física química biologia e matemática. Que tal 

aprender essas disciplinas de forma criativa e interativa? Essa é a proposta da casa 

da descoberta, que pertence à universidade federal fluminense UFF, em Niterói.  

 

Erica Nogueira: A Casa Descoberta ela tem como objetivo fazer um papel 

de levar à comunidade, a população em geral, o conhecimento científico. Então a 

gente fala aqui de Ciências, Física, Química, Matemática, Astronomia em uma 

linguagem simples e perfeita... Correta, para que a população entenda o que são 

essas disciplinas. 

 

[Música suave]  

 

Heveraldo: Aqui na Casa da Descoberta, sinal Casa da Descoberta, são 

realizadas visitas guiadas com monitores treinados para atender desde crianças a 

universitários ou qualquer pessoa interessada em ciência. Inclusive nós, surdos, 

porque o espaço conta com guias bilíngues, ou seja, que dominam português e 

libras. 

 

Erica: Há cerca de dois anos, a gente começou esse projeto de inclusão, a 

gente começou primeiro é... Estudar os conceitos físicos em Libras. Essa foi a maior 

dificuldade que a gente teve porque muitos conceitos, muitos termos técnicos a 

gente teve dificuldade de encontrar nos dicionários. Feito esse estudo, mapeados 

esses termos técnicos, a gente então começou a preparar essas visitas. Eles 

recebem a mesma explicação que o visitante ouvinte, só que a gente tem... As 
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nossas monitoras são bilíngues e aí essa visita é passada toda em Libras. É 

basicamente dessa forma que funciona, eles têm os mesmos… As mesmas 

explicações que o visitante ouvinte.  

 

Heveraldo: O que você achou da visita guiada em Libras aqui na Casa da 

Descoberta? 

 

Matheus Soares: Eu acabei compreendendo melhor cada conceito. Havia 

muitas coisas que eu não entendia, e, com monitores passando informações em 

Libras, ficou bem mais claro. Eu achei muito legal.  

 

Heveraldo: É importante! 

 

Matheus Soares: É a primeira vez que eu vi uma visita guiada em libras. 

Isso é muito importante para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 

[Música suave] 

 

Heveraldo: O que você achou da Casa da Descoberta? 

 

Giselle Araújo: Eu gostei muito, é a primeira vez que eu venho aqui na Casa 

da Descoberta. Foi legal conhecer esse espaço que têm tanto conhecimento. 

 

Allexya Costa: A Casa da Descoberta é bem visual, a gente encontra um 

conteúdo bem legal aqui. Por exemplo, eu aprendi bastante sobre energia e a 

informação está bem clara justamente por ser algo visual.  

 

Heveraldo: Localizada em uma área de 250 metros quadrados, a Casa da 

Descoberta tem mais de 50 experimentos interativos. Vamos ver? Esse aqui parece 

mágica! Olha só! 

 

[Música animada] 
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Heveraldo: Perfeito! maravilha!  

 

Camila Lopes: Eu acho muito relevante a Casa da Descoberta, porque o 

que aprendemos em sala de aula, como disciplina, temos a chance de experimentar 

na prática quando chegamos aqui. Existe uma troca entre alunos, professores e 

monitores. Então, o que a gente aprende aqui pode levar para vida. Isso é muito 

importante.  

 

Érica Nogueira: Isso é fundamental, você saber o que é ciência. Porque 

quando eu sei o que é ciência, quando a ciência sai da universidade, sai da escola 

e vai pra população, a gente percebe que frases que são faladas em pensar, “terra 

plana”, “vacina faz mal”, tem gente que acha que, de repente, não pode, sei lá, tomar 

banho todo dia porque pode dar um problema de pele, tem pessoas que ainda 

acreditam nisso hoje, e quando você tem um projeto que você leva a ciência que 

está na universidade, a ciência que está na escola para a população, esses 

pensamentos, que são errados, não são mais distribuídos por aí, não são mais 

falados. Isso é importante, é importante que a população entenda que a ciência. 

 

Heveraldo:  Na sua opinião qual é a importância de lugares como este para 

a absorção do conhecimento estudado pelos surdos em sala de aula?  

 

Tássia Ferraz: Esse tipo de lugar é muito importante. Na sala de aula nós 

explicamos o conteúdo, mas, aqui, nós vivenciamos o conhecimento. É uma 

experiência totalmente visual, uma prática, o que é diferente de mostrar a teoria, 

quando os alunos ficam apenas observando. Aqui não. Eles mexem, bota a mão na 

massa. É muito melhor. 

 

Heveraldo: Eles experimentam na hora.  

 

Tássia Ferraz: Sim! Fazem a conexão. 
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[Música suave] 

 

Érica Nogueira: A Casa da Descoberta, ela funciona de segunda a sexta, 

das nove ao meio-dia, das duas à cinco da tarde. A gente abre aos sábados 

quinzenalmente e uma vez por semana à noite, quando a gente apresenta o Clube 

de Astronomia com observações do céu e planetário. Além disso, em especial a 

comunidade surda, às sextas-feiras nós temos visitas guiadas em Libras, que 

acontece sexta à tarde, das duas às cinco. É preciso agendar o nosso Facebook, 

casadadescoberta.uff, e avisar que é uma pessoa surda para que a gente possa 

preparar essa visita e recebê-los da melhor maneira porque a gente consegue. 

[Música suave]  

 

O “Panorama Visual” terminou. Até o próximo, tchau! 

 

[Música animada]  
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11.6      APÊNDICE F 

 

Transcrição da entrevista para o Canal Bem-vindos à ciência  

Entrevista publicada no youtube em 2014 e acessada às 19:28 do dia 16 de 

novembro de 2020 no seguinte link: <https://youtu.be/MtQYoceTR-g> 

 

A entrevista acontece até os 18 minutos e 50 segundos iniciais do vídeo. 

Após esse tempo o vídeo segue com a apresentação de alguns experimentos da 

Casa da Descoberta 

 

Entrevistador: Você sabia que a Universidade federal fluminense possui um 

espaço onde você pode aprender física com experimentos divertidos?  Meu nome 

é Vitor. Estamos aqui na casa da descoberta. Vamos conversar com a professora 

Daysi Luz. Bem-vindos à Ciência! Estamos com a professora Daysi, professora 

coordenadora da Casa da Descoberta. Professora você poderia falar um pouquinho 

para gente como foi a ideia do surgimento da casa da descoberta? 

 

Daysi:  Bom, a casa surgiu há quase 15 anos atrás em 99. Um ano antes, 

em 98, o Instituto de Física, eu sou professora daqui, fez 30 anos e a gente resolveu 

fazer uma série de atividades para comemorar esses 30 anos. Convidamos ex 

alunos, homenageamos ex professores e uma atividade que nós fizemos e que teve 

um público muito grande foram os seminários de divulgação Científica. Professores 

da universidade, professores do Instituto de Física, apresentaram palestras para a 

comunidade. Isso teve uma procura muito grande e a gente começou a perceber 

que tinha o interesse da população de entender melhor ciência. Então a gente 

pensou “Que atividades a gente pode fazer?” A gente começou a fazer o que a 

gente chamou de happy hour da física, que eram esses seminários de divulgação. 

E aí a gente pensou em ter um espaço também de divulgação científica. Essas 

atividades, tanto as de comemoração do Instituto de Física quanto happy hour e 

depois a gestação da Casa da Descoberta, elas foram pensadas por mim e pela 

professora Ruth Bruno, que é uma professora aqui do Instituto também. 
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Vitor: Ah legal! então a universidade forneceu apoio para poder montar esse 

espaço inicial. 

 

Daysi: Sim! Desde o passo zero que a gente contou muito com apoio da 

universidade. A gente tem 99 fez um projeto piloto fora da universidade, um projeto 

que durou 40 dias e naquela época a gente conseguiu que o Museu do Ingá, que é 

aqui perto, que ele se cedesse os espaços, o espaço dele, para gente fazer essa 

exposição de experimentos. Então foi ótimo porque lá é um espaço tem muita 

visibilidade e a comunidade se sente à vontade para entrar. Então a gente fez uma 

atividade lá em 99 de 40 dias mais ou menos no meio do ano e foram mais de 7 mil 

pessoas. E aí, no ano seguinte, em 2000 a gente inaugurou esse espaço aqui. A 

gente está aqui na física desde 2000. Desde novembro de 2000. 

 

Vitor: E a gente percebe,que assim, o espaço é muito grande né? Tem 

bastante experimento. Você precisa de muita gente para ajudar a divulgar esse 

trabalho? 

 

Daysi: Olha, sempre precisa né! Porque quando a gente estava no Palácio 

do Ingá, ali no Museu do Ingá... “Palácio do Ingá” porque era sede do governo 

quando Niterói era capital. Mas quando nós estávamos lá, ali é um espaço que tem 

visibilidade. As pessoas passam e o museu é um local que as pessoas se sentem 

à vontade para entrar. A universidade, embora ela seja pública, não tem essa 

mesma característica. As pessoas não têm essa liberdade. Elas acham isso aqui é 

um espaço de elite, na verdade é um espaço para a elite mas é um espaço muito 

público, mas as pessoas não têm essa mesma liberdade de acesso. Então a gente 

tá sempre querendo divulgar. Todos os meios possíveis: jornais, TV… Para que as 

pessoas venham visitar a Casa da Descoberta. O nosso público principal é um 

público escolar. É um público que o professor, que conhece o nosso trabalho, 

agenda e traz a turma para cá. E nós gostaríamos de começar a atingir o público 

que a gente chama de espontâneo. O público que é o público familiar, as pessoas 
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que no final de semana vêm com seus filhos, seus amigos, para conhecer um pouco 

mais da ciência. Então nesse aspecto da divulgação a gente precisaria de muito 

mais trabalho.  

 

Vitor: E quem são seus ajudantes aqui do laboratório? Desculpa, da Casa 

da Descoberta?  

 

Daysi: Olha, a gente conta com duas secretárias. Maravilhosas! Uma está 

até aí! Agora, eu digo que o coração do nosso projeto são os monitores. São os 

alunos de graduação que a partir do primeiro semestre começam a trabalhar na 

Casa. E assim, toda essa vontade que eles têm de transmitir para a população, esse 

interesse que eles têm pela ciência, eu acho que isso é que torna o projeto... É isso 

que permite a continuidade do projeto. E isso é que a gente consegue ter ideias 

novas e apesar das dificuldades, que sempre tem em qualquer coisa que você se 

disponha a fazer, é que mantém a gente envolvida com essa atividade. Acho que o 

principal são os nossos monitores. Nós temos da ordem de 20 monitores com bolsa 

e alguns outros, mais ou menos uns 5, monitores voluntários. 

Eu acho que essa é uma atividade fundamental numa universidade, num 

local em que você tem pesquisa, em que você realiza pesquisa. Acho que o motivo, 

um dos motivos, é que essa pesquisa é financiada com verba pública. Todo mundo 

paga pelo meu salário, pela pesquisa que meus colegas realizam. Então a 

divulgação Científica é uma maneira de você prestar contas para a população do 

que você fez. O que está sendo feito, como está sendo feito. Um outro aspecto que 

eu acho importante da divulgação científica, é que as pessoas... A maior parte né… 

Elas não gostam muito de ciência. É uma coisa engraçada para gente que gosta 

porque... Mas eu acho que é compreensível. Normalmente os acessos que você 

tem à ciência, eles são durante o ensino médio. A ciência é apresentada unicamente 

através de fórmulas. São poucas as escolas que têm laboratórios, experimentos, 

como os que a gente tem aqui. E aí, isso afasta a pessoa. Então ela não vê relação 

da ciência com o dia-a-dia, quando tem ciência em tudo. Por que você está com 

uma blusa dessa cor e eu com outra? Do que é feito o meu brinco? Como é que 
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esta sala está iluminada? Porque tem sol lá fora? E está claro e não está, e tá 

escuro... Por que tem eclipse? Então você tem ciência... O micro-ondas que 

aquece...Todo mundo usa lá a comida no dia-a-dia. Então tem ciência o tempo todo. 

E a maior parte das pessoas, elas dissociam. É como se a ciência fosse uma coisa 

que não tivesse nada a ver com ela. Então isso é ruim por diferente motivos. Um é 

que o número de pessoas interessadas em trabalhar em ciência, em estudar 

ciências diminui. O outro é que as pessoas também têm que se interessar. Por que 

esta sendo pesquisado, como está sendo pesquisado. E elas devem ter o poder de 

interferrir nessa pesquisa ou de se informar melhor. Ah, você pega e irradia batatas 

com energia nuclear, isso é ruim para a saúde? Não, isso é bom! A batata conserva 

mais. As fraudas das crianças também.. Mas as pessoas acabam não tendo acesso. 

O fato delas não gostarem ou delas sentirem que a ciência é algo para eleitos e 

então que ela não tem que saber, não sabe, qualquer pergunta que ela faça é 

boba… Então isso afasta as pessoas da ciência. Então eu acho que um espaço 

como esse tem essa função: uma prestação de contas e a outra é aproximar a 

população. Isso aqui é legal, é divertido, é lúdico, tem muito a ver com a sua vida, 

tem tudo a ver com a sua vida… Então eu acho que tem esse papel! 

 

Vitor: Professora você poderia falar um pouquinho para gente em relação 

ao número de experimentos que tem aqui na Casa da Descoberta e se tem algum 

experimento mais famoso, mais conhecido? 

 

Daysi: Olha pegando assim a última coisa, o mais famoso que tem em 

Centros de Ciências é o gerador de Van de Graaff. O fato de você colocar a mão no 

equipamento e daí a pouco seu cabelo fica todo em pé, todo arrepiado ou então de 

você perceber que tem raios. Que você consegue ver faísca saltando desse 

equipamento é uma coisa que motiva muito. Até porque as pessoas vão logo 

associando raios quando a gente tem tempestades. Então é um equipamento que 

quando não está funcionando as pessoas reclamam. “Ah aquele... Meu amigo veio 

aqui e levou um choque!” É um que elas perguntam bastante. A gente tem mais ou 

menos 50 equipamentos. Mas aqui na Casa a gente tem menos, por que o público 
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que visita a gente não é um público especializado. E a ideia Nossa é que todo 

mundo mexa em tudo. Então se você junta mexa em tudo com o público não 

especializado você acaba tendo uma manutenção muito grande desses 

equipamentos. Então a gente precisa mesmo ter bastante que é para sair. Troca 

entra esse, aqueles estraga e por conta disso a gente precisa sempre ter uma verba 

razoável para poder dar conta desses novos equipamentos.  

 

Vitor: E o número de alunos, mais ou menos, uma média por ano, por mês 

você tem? 

 

Daysi: Isso é até bem engraçado.  Lembra que eu te falei que lá no Palácio 

do Ingá a gente teve um pouco mais de 7 mil visitantes. Aqui por ano eu não chego 

a 8 mil visitantes. Então assim, essa é uma coisa que o motivo principal é a 

visibilidade. Lá as pessoas entravam e não precisava agendar. Estava passeando 

na calçada, viu aquele movimento, viu uma coisa diferente… Vai lá ver o que é que 

está acontecendo, aquela curiosidade natural. Aqui você fica dentro do Instituto de 

Física. Você fica dentro de uma universidade, pública, mas que as pessoas não têm 

toda essa liberdade de entrar. Elas não veem da rua que a gente tem esse prédio. 

Então, eu acho que esse é o motivo principal da gente ter essa visitação de 8 mil 

pessoas por ano. Eu diria que dessas 8 mil pessoas a maior parte é público escolar. 

90% é público agendado. 

 

 

Vitor: E existe alguma outra parceria com outras universidades, escolas ou 

algum grupo de pesquisa de ensino com a Casa da Descoberta? 

 

Daysi: A gente tem diversas parcerias. A gente tem uma parceria desde 

quando a gente começou com a Casa da Ciência da UFRJ. Eles foram meio que os 

grandes incentivadores e nos ajudaram muito a ter os equipamentos, a montar a 

nossa exposição. Uma outra parceria bem importante é com algumas escolas aqui 

de Niterói. Algumas que escolas visitam a Casa e alguns professores… 
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Particularmente agora a gente está trabalhando com três escolas: com o Colégio 

Aurelino Leal, o Colégio Estadual Aurelino Leal, com o Ciep 346 de São Gonçalo e 

com a Escola Municipal Adelino Magalhães. Essas três escolas, elas têm uma 

característica de os professores estarem sempre querendo desenvolver novas 

atividades para os seus alunos. Então, a gente tem uma parceria com eles 

desenvolvendo diferentes projetos. Por exemplo: No Adelino Magalhães, que é essa 

escola com o pesoal de primeira à quarta, o pessoal do fundamental… Primeiro ao 

quinto ano, já ia falar primeira à quarta série. Primeiro ao quinto ano, a gente tem 

uma formação continuada dos professores. Então a gente propõe atividades. Às 

vezes eles requisitam que a gente desenvolva alguma coisa específica. Por 

exemplo, ano retrasado eles disseram que a escola não estava indo bem em 

matemática. Eles disseram “Poxa, vocês têm alguma coisa diferente que a gente 

possa motivar os alunos?” Então isso foi em 2012. 2013 a gente realizou com ele o 

Projeto Eratóstenes, que você mede sombra da Terra… Desculpa! Você mede 

sombra de uma haste em diferentes locais do planeta e através dessas medidas 

você consegue calcular o raio da Terra. Então é super interessante para a criança 

ver que uma medida que ela fez e que vai permitir que ela faça esse cálculo. E isso 

envolve matemática, envolve história, porque você pode estudar quem foi o 

Eratóstenes e como é que ele fez a primeira medida e envolve também… Essas 

medidas, elas devem ser realizadas entre escolas que estejam separadas por uns 

400 km. Então você também pode conhecer os hábitos e os costumes de duas 

cidades diferentes. Você pode colocar a criança para conversar pelo Skype dessas 

escolas, você pode envolver escolas do Brasil e de um outro país da América da 

Sul. Então as crianças podem falar um pouquinho de espanhol… Então a gente vai 

desenvolvendo essas parcerias também nessa direção. Uma para esses 

professores nos auxiliarem no sentido de o que que é mais interessante para a 

criança ou para o jovem e outra que a gente usa a nossa experiência da 

universidade para “Ó a gente tem essa atividade. Vocês acham que pode ser 

legal?”. A gente está sempre fazendo parceria com outros… 
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Vitor: Que tipo de incentivo financeiro vocês têm para poder ajudar na 

manutenção da Casa? 

 

Daysi:Bom, além da universidade, que financia toda parte das bolsas dos 

monitores, a segurança… Toda essa parte. A gente tem um grande financiamento 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ e 

também do CNPq. São os dois órgãos que através de editais voltados para a 

divulgação científica, a gente recebe verba desses dois. O interessante é que 

quando nós começamos a Casa nós não tínhamos editais específicos para 

divulgação científica. Não era uma área muito desenvolvida no Brasil. E atualmente 

você tem todo ano pelo menos um edital da FAPERJ, um edital do CNPq nessa 

área, que você pode concorrer. Mas a gente ainda contou também com o apoio da 

CAPES numa ocasião e também com a Fundação Vida numa época. Agora ela já 

não mais financia, não tem mais financiamentos. Mas numa época a gente contou 

com essas outras duas. 

 

Vitor: Professora, existe algum projeto com alunos de ensino médio aqui na 

Casa da Descoberta? 

 

Daysi: Nós temos o projeto que chama Aulas Extras de Laboratório para 

alunos de ensino médio. Esse é um projeto que funciona em um colégio que fica 

bem próximo daqui: o colégio Estadual Aurelino Leal. Esses alunos, eles passam 

um ano tendo aulas de laboratório com experimentos associados com a teoria que 

eles estão vendo no Aurelino Leal. E no final do ano os melhores alunos, eles 

ganham uma bolsa do projeto da FAPERJ do projeto que chama Jovens Talentos e 

aí no ano seguinte esses alunos atuam na Casa como monitores da Casa. Então 

assim, o projeto começa com alunos no segundo ano do ensino médio e aí no 

terceiro ano ele estão aqui explicando os experimentos, recebendo visitas de outras 

escolas e interagindo com os nossos alunos da universidade. Eu acho isso assim, 

muito interessante porque a maior parte dos alunos de escolas da rede particular, 

esses alunos chegam no ensino médio e o objetivo deles é ir para a universidade. 
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Não existe outra opção. Todo mundo pensando nisso. Eles vão para a universidade 

e vão ter depois um emprego melhor. Agora o nosso aluno de escola pública, às 

vezes a gente vê que você tem excelentes alunos e esse aluno acha que a 

universidade pública não é pra ele. Que ele não vai conseguir entrar nessa 

universidade, que é muito difícil. E o que a gente percebe é que a interação desses 

alunos de ensino médio com os nossos alunos da universidade, ele começa a ver 

que tem muito colega ex aluno de escola pública que está aqui. Então ele começa 

a ver que esse é um sonho possível também. Então esse projeto, eu acho que é 

bem interessante porque dá assim… Mostra para o aluno de ensino médio, mas de 

uma escola pública, uma outra realidade. E uma outra realidade possível para ele. 

Então a gente tem… Já tivemos até alguns casos bem interessantes. Esse projeto 

já tem uma duração grande. Já tem um tempo grande que ele acontece. Nós 

tivemos alunos que trabalharam na Casa como alunos do ensino médio, depois eles 

entraram pra UFF e vieram atuar como monitores, mas já na graduação. Na verdade 

acho que esse ano a gente recebeu um convite de um aluno que terminou esse ano 

a graduação em engenharia elétrica, assim… Então assim, não é um curso fácil. É 

um curso que tem uma procura alta e a gente têm vários alunos de escolas públicas 

entrando aqui. 
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11.7      APÊNDICE G 

 

Referente ao primeiro encontro da sequência didática 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Bloco 1: 

 

1. É possível enxergar com a ausência total de luz? Comente. 

2. Nós sempre enxergamos o caminho que a luz faz em qualquer situação? 

Comente. 

3. Quão longe a luz é capaz de chegar se não houver anteparos em seu 

caminho? Comente. 

4. A luz pode ser desviada de seu trajeto original? Comente. 

 

Bloco 2: 

 

1. Imagine uma caixa totalmente fechada que tem apenas um orifício pelo qual 

faremos a observação de seu interior, de modo que nenhuma ou quase 

nenhuma forma de luz possa acessar o lado de dentro da caixa. Será possível 

ver o que ela guarda após observarmos pelo orifício? Comente. 

2. Em dias com muita névoa alguns navegantes têm dificuldade de enxergar a 

luz dos faróis. Descreva o que você acha sobre essa ocorrência. 

3. Como é possível enxergar o brilho das estrelas ao longo do dia e noite se 

elas estão tão distantes de nós? 

4. Alguns tutoriais de sobrevivência na selva apresentam como acender uma 

fogueira com espelhos. Como isso é possível? 

 

Bloco 3: 
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1. Você já ouviu sobre pinça óptica? Se sim, o que é? Se não, especule e 

escreva para que serve. 

2. Você já ouviu sobre fotoimunoterapia? Se sim, o que é? Se não, especule e 

escreva para que serve. 

 

EXPERIMENTOS 

LUZ E VISÃO16 

Referente à pergunta 1 dos blocos 1 e 2:  

● “É possível enxergar com a ausência total de luz? Comente.”  

● “Imagine uma caixa totalmente fechada que tem apenas um orifício pelo qual 

faremos a observação de seu interior, de modo que nenhuma ou quase nenhuma 

forma de luz possa acessar o lado de dentro da caixa. Será possível ver o que ela 

guarda após observarmos pelo orifício? Comente.” 

Trata-se de uma caixa de sapatos lacrada e com dois orifícios: um para 

observação (que não deve ser muito grande para evitar a entrada de luz externa), 

que deve permanecer aberto e outro com a possibilidade de ser fechado, que será 

usado para iluminar o interior da caixa. 

 

Materiais necessários para a montagem do aparato experimental 

 

● Caixa de sapato; 

● Papel cartão com dimensões 7x5 cm; 

● Fita adesiva; 

● Cola instantânea universal; 

● Pequenos objetos leves, que serão colados na caixa para montagem de um 

cenário; 

● 50 cm de fita para embrulho; 

● Uma moeda de 50 centavos; 

● Lápis ou caneta. 

 
16  ALMEIDA, Lucia da Cruz de; MORAES, Julia. Luz e Visão. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=fb0_zhDpRgs>. Acesso em: 08 mai. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=fb0_zhDpRgs
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Por dentro, a caixa deve ser pintada de branco e objetos, como pequenos 

bonecos de ação, devem ser colados em seu interior, montando um cenário. Com 

a segunda abertura fechada e sem interferência de luz externa, ao fazer a 

observação do interior da caixa nada será visto. Mas, ao abrir a segunda abertura 

e direcionar uma fonte de luz para dentro da caixa (como a lanterna de um celular), 

será possível notar o cenário criado no interior da caixa. 

Essa dinâmica serve para provocar questões quanto à ausência total de luz, 

mostrando que mesmo que o interior seja de uma cor clara, sem a incidência de luz 

não é possível enxergá-lo. 

O tutorial para este arranjo experimental pode ser encontrado em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=fb0_zhDpRgs>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIXES DE LUZ17 

Referente às perguntas 2 e 3 dos blocos 1 e 2: 

● Nós sempre enxergamos o caminho que a luz faz em qualquer situação? 

Comente. 

 
17 A proposta se baseia em sugestão apresentada por Lucia da Cruz de Almeida, em aula da 
disciplina Produção de Material Didático e Estratégias para o Ensino de Física II, do Curso de 
Licenciatura em Física, da UFF, no 2º período letivo de 2019. 

Figura 1: Esquema imagético para arranjo “Luz e 
Visão.” Fonte: Autora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fb0_zhDpRgs
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● Quão longe a luz é capaz de chegar se não houver anteparos em seu 

caminho? Comente. 

● Em dias com muita névoa alguns navegantes têm dificuldade de enxergar a 

luz dos faróis. Descreva o que você acha sobre essa ocorrência. 

● Como é possível enxergar o brilho das estrelas ao longo do dia e noite se 

elas estão tão distantes de nós? 

 

Materiais necessários para a montagem do aparato experimental: 

● Laser18;  

● Lanterna com baixa intensidade luminosa19; 

● Desodorante aerosol.  

 

Esta dinâmica servirá para simular um feixe de luz num nevoeiro. Para tal, 

será preciso uma fonte de luz direcionada como lanterna ou laser e desodorante 

aerosol. Com as luzes apagadas, o professor ligará a fonte de luz direcionada e 

apontará para algum anteparo (como a parede). A investigação será dada sobre o 

caminho percorrido pela luz e se ele pode ser visto. Após a primeira observação, o 

professor deve acionar o desodorante de modo que partículas fiquem suspensas no 

ar e possam dispersar a luz da fonte direcionada. Deste modo, haverá uma marca 

luminosa no trajeto percorrido pela luz. A pergunta sobre enxergar o percurso da luz 

deve ser retomada, fazendo também a observação se a luz que chega até o 

anteparo é alterada. A intenção é que os estudantes consigam comparar as 

partículas suspensas no ar do desodorante com os dias de neblina, que dificultam 

a visibilidade do farol.  

O laser apresenta melhor desempenho para enxergar a trajetória da luz, 

pois seu feixe é colimado. Para simular a dificuldade de enxergar o farol em noites 

de neblina, uma fonte de luz mais fraca (de baixa luminosidade) mostra um melhor 

desempenho, pois a luminosidade apresenta maior diferença no anteparo.  

 
18 Para este experimento utilizamos um laser com comprimento de onda de 630-650 nm e saída < 
5mW. 
19 Utilizamos a lanterna acoplada ao laser citado no item anterior. 
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Esquema imagético para o arranjo com laser: 

 

 

 

 

 

Esquema imagético para o arranjo com lanterna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema imagético para arranjo com 
laser.  

Fonte: Autora. 

Figura 3: Esquema imagético para arranjo 
com laser.  

Fonte: Autora. 

 

Figura 4: Esquema imagético para o arranjo com 
lanterna. 

Fonte: Autora. 

 

Figura 5: Esquema imagético para o arranjo com 
lanterna. 

Fonte: Autora. 
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Observações: 

O laser e a fonte de luz são de baixo custo e facilmente encontrados, pois 

costumam ser comercializados por vendedores ambulantes. Em muitos casos, 

como o que utilizamos o laser e a lanterna, eles são um único objeto.  

O desodorante utilizado deve ser preferencialmente sem cheiro. Isso evitará 

reações alérgicas nas pessoas presentes no ambiente. 

É importante que o professor faça o teste do experimento antes de apresentá-

lo aos estudantes para verificar se seus materiais fornecerão obter o resultado 

esperado. 

 

LUZ DIRECIONADA POR ESPELHO PLANO 

Referente à pergunta 4 dos blocos 1 e 2: 

● A luz pode ser desviada de seu trajeto original? Comente. 

● Alguns tutoriais de sobrevivência em florestas apresentam como acender 

uma fogueira com espelhos. Como isso é possível? 

 

Trata-se de fazer uso de um espelho plano para redirecionar a luz de fonte 

como laser ou lanterna. As luzes da sala devem estar apagadas para facilitar a 

visualização do fenômeno. Se for possível, é interessante direcionar essa fonte de 

luz por mais espelhos, de modo a redirecionar a luz refletida pelo espelho por um 

segundo espelho e assim sucessivamente (os alunos podem ajudar nessa etapa 

posicionando e segurando os espelhos). Em seguida o professor deve iniciar a 

conversa de maneira investigativa para que os estudantes notem que a cada 

reflexão a intensidade luminosa diminui. Para esta comparação, pode ser vista a luz 

no anteparo após várias reflexões e sua incidência direta e próxima ao anteparo. 

Se a trajetória da luz for maior por conta das reflexões, a luz deve chegar mais 

dispersa, como se tivéssemos tomado uma maior distância em relação ao anteparo. 

Isto também pode ser demonstrado ao se afastar do anteparo e incidir a luz. 

Alguns estudiosos acreditam que para enfeitar as paredes das cavernas 

com pinturas e relevos, os egípcios antigos usavam um jogo de espelhos (objetos 

de materiais refletores, como metais polidos) e redirecionava a luz solar o quanto 
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fosse necessário. Essa teoria existe, pois existem lugares que não comportariam 

uma tocha, pois sendo subterrâneos, as tochas apagariam por falta de oxigênio.  

O docente pode contar o relato anterior a fim de contextualizar o uso do 

conhecimento de fenômenos científicos no decorrer da história humana. 

 

Esquema imagético para o arranjo de luz direcionada por espelhos planos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: esquema imagético Luz 
direcionada por espelho plano. 

Fonte: Autora. 
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11.8      APÊNDICE H 

 

Referente ao quarto encontro da sequência didática 

 

ESPELHOS PLANOS PARALELOS: 

Na visita à CD os alunos tiveram contato com o túnel de luz, um experimento 

que consiste em uma caixa fechada que contém espelhos paralelos e lâmpadas em 

seu interior. Há furos em um dos espelhos para que os alunos possam enxergar 

através deles. A ilusão criada é de um túnel infinito de luz. Aqui usaremos uma 

versão mais simples com espelhos planos e um objeto fixo no centro entre os 

espelhos, que serão paralelos entre eles e distantes de maneira fixa.  

 

Questões a serem apresentadas: 

• Todas as imagens refletidas são do mesmo tamanho? 

Comente. 

• As imagens são formadas sobre o espelho, na frente ou 

atrás dele? 

• Como este experimento se relaciona com a luz? 

 

Montagem do aparato experimental: 

 

Materiais: 

● Uma placa de MDF com dimensões 1cm x 20cm x 20cm; 

● Duas placas de MDF com dimensões 1cm x 21cm x 20cm; 

● Dois espelhos com dimensões 20cm x 20cm; 

● Objeto pequeno e leve para fixar ao centro do aparato; 

● Cola madeira; 

● Fita adesiva dupla face Vhb; 

● Tesoura; 

● 4 pregos (13 x 15); 

● Martelo. 

Figura 7: dimensões para montagem 
dos espelhos planos paralelos. 

Fonte: Autora. 
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Montagem: 

Com a cola madeira, cole as placas de MDF em formato 

de “U”. A placa de dimensões 1cm x 20cm x 20cm deverá 

estar na horizontal e as de dimensões 1cm x 21cm x 

20cm na vertical, uma em oposição à outra, como está 

indicado nas imagens de montagem.  

Após colar as placas de MDF, com auxílio do martelo use 

os pregos para fixar as placas. A imagem traz um “X” 

vermelho nos locais indicados para a aplicação dos 

pregos. 

Corte com a tesoura e cole a fita adesiva dupla face por 

toda a borda do verso dos espelhos e em seguida faça a 

aplicação (na parte voltada para o interior do aparato) 

sobre as placas de MDF verticais. 

Por último, cole o objeto escolhido no centro da madeira 

que está na horizontal. Se o objeto for de madeira a cola 

madeira pode ser utilizada, se não, use a fita adesiva. 

Lembre-se de usar um objeto leve para evitar seu 

desprendimento. 

 

Experimento similar da visita museal: Túnel de Luz 

Figura 8: montagem dos espelhos 
planos paralelos. 

Fonte: Autora. 

 

Foto 4: Túnel de Luz CD. 
Fonte: Yngrid Simen. 

Foto 5: Túnel de Luz CD. 
Fonte: Yngrid Simen. 

 

Foto 6: Túnel de Luz CD. 
Fonte: Yngrid Simen. 
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CALEIDOSCÓPIO: 

Na Casa da Descoberta este experimento é composto de três espelhos e tem 

uma grande estrutura, que possibilita que o visitante se posicione no centro dos 

espelhos e note as muitas reflexões de sua própria imagem. No experimento levado 

para a classe, usaremos uma versão reduzida do caleidoscópio que pode ser 

encontrado no seguinte link:<https://youtu.be/F5YpClQpNXQ>. Acesso em: 13 de 

mai. de 2021. 

 

Observações: 

Neste vídeo do canal do YouTube “Manual do Mundo” foram utilizadas 

réguas para a montagem do experimento. Para ter uma melhor definição das 

imagens refletidas, as réguas podem ser encapadas com papel alumínio (com o 

lado refletor virado para o interior do caleidoscópio) antes de serem encapadas por 

cartolina. Elas podem também ser substituídas por três espelhos de dimensões 3cm 

x 30cm. 

 

Questões a serem apresentadas: 

• O que foi experienciado pelo grupo? 

• Como você acha que este experimento é por dentro e qual seu 

funcionamento? Desenhe se for necessário. 

• As imagens centrais são mais nítidas. Elabore hipóteses para o ocorrido. 

• Como este experimento se relaciona com a luz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: caleidoscópio. 

Fonte: Autora. 

 

https://youtu.be/F5YpClQpNXQ
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Experimento similar da visita museal: Caleidoscópio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Caleidoscópio CD. 
Fonte: Yngrid Simen. 

 

Foto 8: Caleidoscópio CD. 
Fonte: Yngrid Simen. 

 

Foto 9: Caleidoscópio CD. 
Fonte: Yngrid Simen. 
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PERISCÓPIO PEQUENO: 

No experimento da CD os alunos enxergam um ao outro através de 

periscópios acoplados. Nesta atividade o periscópio levado será o equivalente a 

cortar o periscópio da Casa ao meio. Este é o mesmo mecanismo usado por alguns 

submarinos. Há um guia para construção deste experimento no seguinte link: 

<https://youtu.be/c_RwuNIdhqE>. Acesso em: 13 de mai. de 2021. 

 

Questões a serem apresentadas: 

• O que foi experienciado pelo grupo? 

• Como você acha que este experimento é por dentro e qual seu 

funcionamento? Desenhe se for necessário. 

• Como este experimento se relaciona com a luz? 

• Apresente hipóteses de utilidade deste experimento. 

 

PERISCÓPIO GRANDE: 

Este é o mesmo experimento do anterior, com a distinção de seu corpo com 

maior extensão. Assim, a luz fará um caminho maior até chegar aos olhos dos 

observadores. A intenção é que após notar como os objetos observados aparentam 

ser menores, eles possam relacionar o trajeto percorrido pela luz e a distância real 

do objeto. As questões aqui serão as mesmas. Notar se as respostas são diferentes 

também servirá para que o professor avalie se o assunto foi compreendido. Mas 

num segundo momento desta aula, será comparado o que foi experienciado de 

diferente nos periscópios.  

 

Questões apresentadas: 

• O que foi experienciado pelo grupo? 

• Como você acha que este experimento é por dentro e qual seu funcionamento? 

Desenhe se for necessário. 

• Como este experimento se relaciona com a luz? 

https://youtu.be/c_RwuNIdhqE
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• Apresente hipóteses de utilidade deste experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

O manual para a construção do periscópio está disponível no canal do 

YouTube “Manual do Mundo” com o título “Turbine seu SUBMARINO com um 

PERISCÓPIO CASEIRO” no seguinte link: <https://youtu.be/c_RwuNIdhqE>. 

Acesso em: 13 de mai. de 2021. 

Para as dimensões do comprimento dos periscópios são sugeridas entre os 

espelhos as distâncias de 15cm e 150cm, para o periscópio pequeno e periscópio 

grande, respectivamente. 

Também é aconselhado que o professor sugira um ponto de referência para 

observação e um objeto para ser observado. Isso facilitará a comparação entre as 

imagens. 

 
 
 
 
 

Figura 10: periscópio. 
Fonte: Autora. 

 

https://youtu.be/c_RwuNIdhqE
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Experimento similar da visita museal: Periscópio 
 

 
Foto 10: Periscópio CD. 

Fonte: Autora e Yngrid Simen. 
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12.  ANEXO 

 

PALÁCIO DAS DESCOBERTAS – RELATÓRIO DO PROJETO PILOTO 

I – HISTÓRICO  

 

A Universidade Federal Fluminense, e em particular o Centro de Estudos 

Gerais, oferece cursos voltados para a formação de alunos a nível de graduação e 

pós-graduação nas áreas de Biologia, Física, História, Matemática e Química, entre 

outras. Nestas áreas inúmeros professores desenvolvem projetos em Ensino, 

Pesquisa e Extensão, reconhecidos pelas comunidades interna e externa à UFF, 

pelos órgãos de fomento à pesquisa e pela comunidade  científica. Entretanto, não 

existe na UFF ou no município de Niterói, um local apropriado para a difusão popular 

deste conhecimento.   

Através de atividades de extensão que vêm sendo oferecidas pelo Instituto 

de Física nos últimos anos, tornou-se evidente o fato de que o público de  Niterói 

prestigia eventos de natureza científica apresentados em uma linguagem acessível.  

Entre setembro e dezembro de 1998, por exemplo, foi realizada neste  Instituto uma 

série de seminários (1o Happy Hour da Física)  sobre temas atuais de Física, 

voltados para a comunidade em geral, durante os quais contou-se com a 

participação de cerca de 200 pessoas em média, por palestra.  A receptividade e o 

interesse deste público, composto em sua maioria por alunos de nível médio das 

escolas de Niterói e também de algumas escolas do Rio de Janeiro, serviu de 

motivação para que se desse prosseguimento a este projeto e como resultado, 

neste ano já está sendo realizado o 4o Happy Hour da Física. Estas experiências 

contribuíram de forma decisiva na concepção do projeto intitulado Palácio das 

Descobertas – Centro de Divulgação de Ciência da Universidade Federal 

Fluminense.  

De 8 de junho a 11 de julho de 1999 realizamos a primeira atividade do 
Palácio das Descobertas. Através de uma parceria com o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro (FUNARJ) e com o Município de Niterói (Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação) inauguramos, no 
Museu do Ingá, em Niterói, uma exposição de experimentos de Física e Geologia. 
Para a realização deste evento contamos com o apoio da Universidade Federal 
Fluminense, das pró-reitorias de Extensão e Planejamento e do Centro de Estudos 
Gerais. Além do Instituto de Física, também participaram deste evento o Instituto de 
Arte e Comunicação Social e o Instituto de Geociências. 

Apesar de sua curta duração os resultados alcançados pelo Palácio das 
Descobertas foram muito além das nossas expectativas. Foram registrados, no 
livro de presença, 7980 (sete mil, novecentos e oitenta) visitantes, entre alunos de 
escolas municipais, estaduais e particulares, grupos especiais e público em geral. 
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Para melhor atender aos visitantes, as escolas marcaram antecipadamente suas 
visitas e 35 (trinta e cinco) monitores, especialmente treinados, guiaram os 
visitantes, esclarecendo dúvidas e motivando-os a interagirem com os experimentos 
com o objetivo de aprender ciência brincando.   

No final de 1999 o projeto tornou-se itinerante e foi   levado à Feira da 
Providência, no Rio de Janeiro, na qual a UFF participa com um stand. Ainda neste 
ano parte da exposição foi levada também à cidade de Santo Antônio de Pádua, no 
Estado do Rio de Janeiro, onde a UFF mantém um Campus com um curso de 
licenciatura em Matemática.  

 

2 RESULTADOS 

 

2.1 Happy Hour da Física 

 
Durante este evento são apresentadas  palestras quinzenais, com uma parte 

expositiva com duração média de 1:40 horas e uma sessão aberta para perguntas 
e debate, com duração de cerca de 20 minutos. As palestras abordam temas 
específicos de Física, com caráter informativo. Em cada um destes seminários os 
temas de pesquisa são apresentados com utilização de recursos de multimídia 
(retroprojetores, vídeos, data-show, etc.). Após a apresentação de cada seminário 
é oferecido um café de confraternização durante o qual se procura estreitar a 
relação entre os participantes. 

Relacionamos abaixo as palestras apresentadas de setembro de 1998 a 
novembro de 1999, seus respectivos apresentadores e o número de pessoas 
presentes em cada dia. 
 
 

❖ I Happy Hour 
 

Data Seminário Apresentador Público 

24/09/9
8 

A Idade e o Olho Prof. Eden Vieira Costa 126 

08/10/9
8 

Física Nuclear Prof. Paulo Gomes 206 

22/10/9
8 

Supercondutividade Prof. Raimundo R. dos 
Santos 

214 

05/11/9
8 

Por que o céu é azul e o pôr do 
sol vermelho? 

Prof. Paulo Acioly 204 

19/11/9
8 

Nanoestruturas Profa. Andrea Latgé 99 

03/12/9
8 

A Física no Esporte Prof. Mauro Santos 
Ferreira 

58 
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17/12/9
8 

Espaço, Tempo e Matéria: receita 
do Universo 

Prof. José Antônio e 
Souza 

87 

 
❖ II Happy Hour 

 
 

Data Seminário Apresentador Público 

13/05/9
9 

Acuidade Visual Prof. Eden Vieira Costa 154 

20/05/9
9 

A Física no Esporte Prof. Mauro Santos 
Ferreira 

274 

27/05/9
9 

Nanoestruturas: Viagem ao Mundo 
Microscópico 

Profa. Andrea Latgé 123 

10/06/9
9 

Caos e Sistemas Complexos Prof. Paulo Murilo 189 

17/06/9
9 

Física e Arte Prof. Jurgen Stilck 117 

01/07/9
9 

Formação de Planetas a partir da 
Física Básica 

Prof. Antônio Delfino 164 

 
 

❖ III Happy Hour 
 
 

Data Seminário Apresentador Público 

20/10/9
9 

Consequências dos cuidados 
maternos e paternos na 

sobrevivência das espécies 

Profa. Susana Moss de  
Oliveira 

42 

27/10/9
9 

Gosto de Computação e 
Biologia, faço Física 

Prof. Thadeu Penna 65 

03/11/9
9 

O acidente radiológico de 
Goiânia: 12 anos depois 

Prof. Roberto Meigikos 40 

10/11/9
9 

Uma viagem pelo Universo Profa. Ruth Bruno 50 

17/11/9
9 

Magnetoresistência gigante Prof. Roberto Bechara 35 

 
 

❖ IV Happy Hour 
 

Data Seminário Apresentador Público 

18/05/0
0 

O meu cabeçote é menor que o 
seu 

Prof. Roberto Bechara 
Muniz 

89 
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01/06/0
0 

Partículas elementares – tijoos 
da natureza 

Profa. Maria Teresa 
Thomaz 

64 

15/06/0
0 

Consequências dos cuidados 
maternos e paternos na 

sobrevivência das espécies 

Profa. Susana Moss de  
Oliveira 

44 

29/06/0
0 

A energia potencial armazenada 
nos alimentos 

Prof. Eden Vieira Costa 40 

13/07/0
0 

O Sol de laboratório Prof. Gildo de Holanda 
Cavalcanti 

56 

 

 

2.2 Palácio das Descobertas 

 

Neste projeto piloto participaram os Institutos de Artes e Comunicação Social, 
Física e Geociências. Foram apresentados experimentos de física, e geologia que 
receberam projetos cenográficos relacionados com o tema exposto. Os professores 
dos Institutos de Física e Geociências orientaram alunos nos projetos expostos. 
Esta orientação incluiu a preparação de alguns experimentos e o treinamento de 
estudantes da graduação e da pós-graduação para torná-los aptos a explicar o 
funcionamento dos diferentes experimentos em linguagem acessível ao público em 
geral. Estes alunos formaram a  equipe de apoio, dividida em turnos, para 
acompanhar o público visitante. Em cada turno contamos com um aluno instrutor, 
responsável pela coordenação dos monitores e também com a presença de 
professores dos Institutos envolvidos. 

 

2.2.1 - Recursos Humanos: 

 

Os professores abaixo relacionados participaram deste projeto treinando 
monitores, criando equipamentos e experimentos e desenvolvendo projetos gráficos 
e artísticos: 
 

- Instituto de Física: 
 

Carlos Alberto Faria Leite 

Daisy Maria Luz 

Eden Vieira Costa 

Evandro Lins de Melo 

Gildo de Holanda Cavalcanti 

José Maria Dias da Silva 

Paulo Acioly 

Paulo Gomes 

Renato Cardoso 

Renato Guimarães 

Ruth Bruno 

Wanda C. de Oliveira 

 

- Instituto de Arte e Comunicação Social: 
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João Carlos de Moraes Alt Rosa Benevento Vilela 

 

- Instituto de Geociências 
Alberto G. Figueiredo 
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2.2.2 - Recursos Materiais - Experimentos: 

 

 

• Material alugado (Tecnorama): 
 

- Gyrotec  
- Antenas Parabólicas 
- Equipamento para produção de bolhas de sabão 
- Bicicleta – gerador de energia elétrica 
- Equipamento para demonstração de experiências sobre empuxo 
- Biombos de espelhos 
 

 

• Material cedido pelo Instituto de Física: 
 

- Equipamento para demonstração de experimento sobre centro de gravidade 
- Cadeira giratória 
- Mala Rebelde 
- Pêndulo duplo 
 

• Material cedido por empréstimo: 
 

- Máquina Fotográfica “lambe-lambe” 
 

• Material adquirido por compra (Ateliê de Brinquedos Científicos): 
 

- rádio – gerador de energia elétrica 
- caleidoscópio 
- periscópio 
- gerador de Van de Graaff 
 

 

3 - Análise dos Resultados: 

 

A exposição funcionou no período de 8 de junho a 11 de julho de 1999, de 
Terça a Domingo, das 10:00 h às 17:00 h. Foram registrados, no livro de presença, 
7980 (sete mil, novecentos e oitenta) visitantes, entre alunos de escolas municipais, 
estaduais e particulares, grupos especiais e público em geral. Estimamos que um 
público de cerca de 2% deste total não tenha assinado o livro de presenças. 

Notamos um grande interesse por parte do público em atividades desta 
natureza. O horário de atendimento não foi suficiente para atender a demanda de 
visitantes. Muitos alunos da rede pública não foram atendidos, principalmente alunos 
dos turnos da manhã e noturno.  

O local de realização do evento foi um fator importante para o sucesso do 
projeto. O Museu do Ingá é, por si só, um atrativo para o público, pela beleza de suas 
instalações e por sua história. Além disso, do ponto de vista prático, sua localização, 
próxima ao centro de Niterói e da zona sul da cidade, facilita o acesso dos visitantes. 
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Relacionamos a seguir, o número de visitantes, a cada dia, durante todo o 
período de exposição. 

 

Dia Visitante

s 

 Dia Visitante

s 

08/Ju

n 

222  25/Ju

n 

254 

09/Ju

n 

290  26/Ju

n 

196 

10/Ju

n 

218  27/Ju

n 

231 

11/Ju

n 

229  29/Ju

n 

336 

12/Ju

n 

173  30/Ju

n 

102 

13/Ju

n 

241  01/Ju

l 

348 

15/Ju

n 

188  02/Ju

l 

268 

16/Ju

n 

161  03/Ju

l 

163 

17/Ju

n 

358  04/Ju

l 

215 

18/Ju

n 

248  06/Ju

l 

296 

19/Ju

n 

117  07/Ju

l 

277 

20/Ju

n 

234  08/Ju

l 

304 

22/Ju

n 

312  09/Ju

l 

366 

23/Ju

n 

365  10/Ju

l 

487 

24/Ju

n 

353  11/Ju

l 

428 

      

 

 

          



129 
 

 

  

 Com o objetivo de organizar as visitas, solicitamos às escolas e aos grupos 

organizados que marcassem previamente os horários de visitas. Abaixo mostramos a 

relação entre os números destes visitantes e o número total. 

 

Dia Número de 

Visitantes 

Alunos com visita 

programada 

08/Jun 222 51 

09/Jun 290 71 

10/Jun 218 50 

11/Jun 229 16 

12/Jun 173 0 

13/Jun 241 0 

15/Jun 188 22 

16/Jun 161 85 

17/Jun 358 211 

18/Jun 248 135 

19/Jun 117 0 

20/Jun 234 0 

22/Jun 312 177 

23/Jun 365 246 

24/Jun 353 174 

25/Jun 254 195 
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26/Jun 196 0 

27/Jun 231 0 

            

            

            

Dia Número de 

Visitantes 

Alunos com visita 

programada 

29/Jun 188 22 

30/Jun 161 85 

01/Jul 358 211 

02/Jul 248 135 

03/Jul 117 0 

04/Jul 234 0 

06/Jul 296 241 

07/Jul 277 237 

08/Jul 304 153 

09/Jul 366 241 

10/Jul 487 169 

11/Jul 428 59 

0
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200

300

400

500

8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6

Número de Visitantes entre 8 e 27 de Junho

Número de Visitantes Alunos com visita programada
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Classificamos as escolas e grupos especiais entre Particulares (P), Estaduais 
(E) e Municipais (M). Do total de 7980 visitantes, 2986 (dois mil, novecentos e oitenta 
e seis) vieram de 62 escolas dos Municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Macaé, 
Maricá, Rio Bonito e Ponta Negra. A lista completa das escolas e grupos especiais é 
mostrada a seguir: 

 

ESCOLA M/E/P Município 

Colégio Estadual Aurelino Leal E Nit 

Curso Riachuelo P Nit 

E.E. Manuel de Abreu E Nit 

E.E. São Domingos Sávio E Nit 

Colégio Marília Mattoso P Nit 

Escola Sol P Nit 

Instituto de Educação Prof. Ismael 

Coutinho 

E Nit 

Curso Brasileirinho P Nit 

Colégio Educando P Nit 

0
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Número de Visitantes entre 29 de Junho e 11 de Julho

Número de Visitantes Alunos com visita programada
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CIEP Geraldo Reis E Nit 

Curso Solange Dreux P Nit 

Creche Narizinho P Nit 

Colégio Nossa Senhora das Mercês P Nit 

Inst. Ensino Evelina Picanço P Nit 

Escola Estadual Leopoldo Froes E Nit 

Colégio Ary Parreiras P Nit 

Centro  Educacional Pericar P SG 

Colégio Vital Brasil P Nit 

Centro Educacional Ana’s Antunes P SG 

Colégio Marília Mattoso - Mattosinho P Nit 

Colégio Recruta Zero P Nit 

Associação Educacional de Niterói P Nit 

Escola Municipal Guilherme de Miranda 

Saraiva 

M Itab 

Centro Educacional José do Patrocínio P SG 

Centro Educacional Rodrigues Maia P SG 

Colégio Daflon Ferraz P Nit 

Colégio Cenecista Alberto Torres P Nit 

Externato Lopes P Nit 

Escola Estadual Duque de Caxias E Nit 

Escola Módulo P Macaé 

J.I.Ma  Carlora Barreto Póvoa P Nit 

Instituto Cultural Rocha Xavier P SG 

Escola Municipal Afonso Salles M Nit 

E.E. Frederico Azevedo E Nit 

Escola Rui Barbosa P Nit 

Centro Psicopedagócico Pró Homini P SG 

Instituto Monclar P Nit 

Escola CIPPNE P SG 

Colégio São Vicente de Paula P Nit 

Colégio Estadual Nilo Peçanha E Nit 

Escola M.Pedro Ernesto de Carvalho M R.Bonito 

Colégio Ágora P Nit 

Escola Estadual Elisiário Matta E Maricá 

Centro Educacional Mendes Duarte P Nit 

Colégio Municipal Amaral Peixoto M SG 

Instituto Teresa Coutinho P Nit 

Escola Pró Criança P Nit 

Escola Núcleo Educacional George 

Paulsen 

P Nit 

Escola Cenecista Orlando Rangel P SG 



133 
 

 

Escola Pró Criança P Nit 

Curso Marly Cury P Nit 

SESC P Nit 

Colégio Jogaib P Nit 

Escola Estadual Dr. Memória E Nit 

Escola Estadual Francisco José do 

Nascimento 

E P.Negra 

Escola Estadual Lúcio Thomé Feteira E SG 

Colégio Estadual Ministro José de 

Moura e Silva 

E SG 

Escola Estadual Domício da Gama E Nit 

Nossa Escolinha P Nit 

Pré Vestibular Popular (UFF) P Nit 

Colégio Estadual Visconde de Itaboraí E Itaboraí 

Escola Estadual Fernando Magalhães E Nit 

 

 

Estadual 17 

Particular 41 

Municipal 4 

            

            

Distribuição das escolas por município 

Total de escolas: 62 

 

 

 

 

28%

66%

6%

Classificação das Escolas

Estadual

Particular

Municipal
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Município  

Niterói 46 

São 

Gonçalo 

11 

Maricá 1 

Macaé 1 

Rio Bonito 1 

P. Negra 1 

Itaboraí 1 



135 
 

 

 

Número de visitantes, a cada dia da semana, durante 5 semanas: 

          

 

 

1- Projeto de manutenção do Palácio das Descobertas 

 

O Palácio das Descobertas é um Centro de Divulgação de Ciência que foi 
criado a partir de uma iniciativa do Instituto de Física da Universidade Federal 
Fluminense,  em junho de 1999. No seu projeto piloto, que foi desenvolvido durante 
um período de 5 (cinco) semanas,  foi montada uma exposição de experimentos de 
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Física e Geologia no Museu do Ingá, em Niterói, com o objetivo de levar ao 
conhecimento do público em geral como é possível aprender Ciência de forma ativa e 
divertida, através do contato direto com experimentos lúdicos relacionados com 
fenômenos comuns à sua vida diária.  

Para a realização deste evento contamos com o apoio da Universidade, da Pró-
Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de Planejamento e do Centro de Estudos 
Gerais. Nesta ocasião foram também firmadas parcerias com a FUNARJ, que cedeu 
o espaço para a realização do evento, e com a Prefeitura de Niterói, através de sua 
Secretaria Municipal de Educação. Contamos também com o patrocínio do Unibanco. 

 O resultado obtido neste projeto foi bastante satisfatório (ver relatório em 
anexo).  Durante o período da exposição foram registradas aproximadamente 8.000 
(oito mil) visitas, em sua maioria de estudantes dos diversos níveis de escolaridade, 
grupos de terceira idade e público em geral. Motivados por este resultado, que para 
nós não foi surpreendente e que revela a carência deste tipo de atividade na cidade 
de Niterói e cidades vizinhas, resolvemos tornar o projeto permanente e 
finalmente criar um Centro de Divulgação de Ciência em Niterói.   

A reabertura do Palácio das Descobertas está prevista para o próximo mês de 
setembro. Inicialmente utilizaremos alguns equipamentos que foram adquiridos por 
ocasião do projeto piloto e outros que estão sendo construídos no nosso Instituto, a 
partir de projetos elaborados por nossos professores e com a participação de cerca 
de 20 alunos. Estamos, no momento, solicitando recursos a instituições de fomento 
para que possamos adquirir e desenvolver novos equipamentos.  

 

2- Desdobramentos 

 

Para o ano 2000 estamos programando as seguintes atividades que serão 
coordenadas pelo Palácio das Descobertas: 

 

 Setembro - Reabertura do Palácio das Descobertas - Centro de 
Divulgação de Ciência da UFF: exposição de experimentos de Física, 
Geologia e Química, aberta para o público em geral, com especial objetivo de 
atrair estudantes de escolas públicas municipais e estaduais. Esta exposição 
deverá funcionar durante todo o período letivo, reabrindo no ano seguinte.  

 

 Outubro – Mostra de Vídeos Científicos “Ver Ciência 99/CCBB-Petrobrás”: 
exibição de uma mostra de vídeos científicos de diversas áreas da Ciência. 
Cada sessão deverá ser concluída com um debate que contará com 
professores da Universidade, das diversas áreas abordadas nos filmes. Esta 
mostra destina-se especialmente a professores e alunos do nível médio. 

 

 Dezembro – Ensinando Física: ciclo de palestras destinadas a professores 
do ensino médio com o objetivo de esclarecer questões que sempre são 
motivos de dúvida para professores e alunos de Física. Temas específicos, 
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relacionados com estas questões, serão apresentados por professores do 
Instituto de Física em um “Workshop”   

 

3- Instalações 

 

Estamos envidando esforços no sentido de iniciar a construção de um espaço 
definitivo que possa abrigar o Palácio das Descobertas - Centro de Divulgação de 
Ciência da UFF, um Centro de Cultura e Ciência em Niterói, nos moldes dos 
existentes em outras cidades do Brasil e do exterior.  Em novembro do ano passado 
o Colegiado do Instituto de Física cedeu uma área de cerca de 250 m2 para instalação 
do Palácio durante os próximos dois anos. Algumas obras serão necessárias para 
adequar este espaço às necessidades do centro, para as quais contamos com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Niterói que, dando prosseguimento à parceria iniciada com 
o projeto piloto, contribuirá com parte dos recursos necessários.  

Para palestras e seminários contamos com o Anfiteatro do Instituto de 
Geociências, que fica ao lado do Instituto de Física, e tem uma capacidade para 150 
pessoas. O Anfiteatro é bastante confortável, tem tratamento acústico e refrigeração 
central mais carece de recursos técnicos e equipamentos necessários para palestras 
e seminários. Pretendemos adequar este espaço para estas atividades, adquirindo 
equipamentos de áudio e vídeo, telão, retroprojetores, data-show e demais recursos 
de multimídia.   

 
 

 


