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RESUMO 
 

Este trabalho surgiu da problematização de que professores de Ciências não possuem pleno 
domínio de temas relacionados à fenômenos físicos para o ensino de Ciências no ensino 
fundamental e que eles não conhecem e/ou não se utilizam de museus e centros de Ciência 
como atividades educativas, visto que esses espaços têm importância na construção do 
conhecimento científico. A partir dessa lacuna, propôs-se desenvolver e avaliar um curso de 
formação de professores, por meio de oficinas interdisciplinares com a temática de óptica da 
visão, fundamentado em uma exposição em Neurociências, trazendo contribuições para o 
aumento da visitação do professor junto aos seus alunos à exposição bem como melhorias 
para o ensino de Ciências. Como proposta metodológica, de caráter qualitativo, foram 
realizadas oficinas temáticas baseadas nos temas sobre “Visão, Luz e Cor”, de natureza 
interdisciplinar, a partir de experimentos do Módulo da Visão da exposição NeuroSensações 
exibida no museu Espaço Ciência InterAtiva, localizado na cidade de Mesquita, na Baixada 
Fluminense, RJ. Foram aplicados questionários antes e depois das oficinas como também 
realizadas entrevistas semiestruturadas após a conclusão do curso para conhecer o perfil dos 
colaboradores da pesquisa bem como identificar e analisar as percepções, reflexões e 
opiniões dos professores a partir de suas experiências quanto ao ensino de Ciências, à 
educação em espaço não formal, à interdisciplinaridade, às contribuições do curso em sua 
prática pedagógica, à formação de professores, dentre outros. Os docentes reconheceram a 
importância de um curso de formação continuada como oportunidade de crescimento 
profissional, seja ao agregar novos conhecimentos à sua prática, refletir em sua prática 
pedagógica bem compreender como uma visitação a uma exposição de Neurociências pode 
colaborar em suas aulas. Isso de fato é um fator de sucesso em virtude de os professores 
serem divulgadores científicos nas escolas, nas salas de aula, cooperando com a 
transformação social. Esse trabalho não teve somente uma capacitação docente como 
proposta. Ele foi o início de um processo para o despertar da sensibilidade dos professores 
quanto ao ensino de Ciências, mostrando e discutindo em como eles podem se utilizar de 
museus e centros de Ciências em suas atividades educativas, promovendo a oportunidade 
de visitação a esses espaços e fomentando a divulgação científica, contribuindo assim para o 
processo formativo docente e para a melhoria do ensino de Ciências. 

 
 
Palavras-chave: Óptica da visão. Formação continuada de professores. Museus e centros 
de Ciências. Interdisciplinaridade. Professor crítico-reflexivo. 
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ABSTRACT 
 
This work arose from the problematization that science teachers do not have full mastery of 
topics related to physical phenomena for science education in elementary school and that they 
do not know and/or do not use museums and science centers as educational activities, since 
these spaces are important in the construction of scientific knowledge. From this gap, it was 
proposed to develop and evaluate a teacher training course, through interdisciplinary 
workshops on the subject of vision optics, based on an exhibition in Neuroscience, bringing 
contributions to the increased visitation of the teacher with his students to the exhibition as well 
as improvements to the teaching of Sciences. As a methodological proposal, of qualitative 
nature, thematic workshops were held based on the themes on "Vision, Light and Color", of an 
interdisciplinary nature, based on experiments of the NeuroSensações Exposition Vision 
Module exhibited at the museum of science Espaço Ciência InterAtiva, located in the city of 
Mesquita, in Baixada Fluminense, RJ. Questionnaires were applied before and after the 
workshops and the semi-structured interviews were conducted after completion of the course 
to know the profile of the research collaborators as well as identifying and analyzing the 
perceptions, reflections and opinions of teachers from their experiences regarding science 
education, education in non-formal space, interdisciplinarity, contributions of the course in their 
pedagogical practice, teacher training, among others. The teachers recognized the importance 
of a continuous training course as an opportunity for professional growth, either by adding new 
knowledge to their practice, reflecting on their pedagogical practice and understanding how a 
visitation to a Neuroscience exhibition can collaborate in their classes. In fact, this is a factor 
of success due to the fact that teachers are scientific disseminators in schools, in classrooms, 
cooperating to social transformation. This work did not have had only a teacher training as a 
proposal. It was the beginning of a process to awaken teachers' sensibility about science 
education, showing and discussing how they can use museums and science centers in their 
educational activities, promoting the opportunity to visit these spaces and fomenting scientific 
dissemination, thus contributing to the teaching training process and to the improvement of 
science education. 
 
Keywords: Optical vision. Continuous teacher training. Museums and Science center. 
Interdisciplinarity. Critical-reflexive teacher. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Física sempre esteve na minha vida. Lembro-me que, quando criança, na década 

de 90, via meu pai estudando para as disciplinas de licenciatura em Física e quando ele falava 

sobre leis e teorias físicas, ficava curiosa em saber sobre e até mais, pois entendi que para 

entender os conceitos físicos, científicos, não era obrigatório realizar cálculos matemáticos.    

No 9º ano do ensino fundamental, antiga 8ª série, ao estudar Ciências Físicas, pude 

perceber que a Física era muito, muito interessante e eu queria saber de tudo e um pouco 

mais do que existia além dos livros didáticos. Mas podem até se perguntar se eu tinha um 

professor em casa para me ensinar a disciplina de Física, certo? Sim, eu tinha. Mas o 

interesse pessoal sempre foi grande. 

Com essa aproximação da Física, e também das Ciências Exatas, no ensino médio 

cursei Eletrotécnica pela Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento (1997).  Pensei 

em me licenciar em Física, porém escolhi cursar engenharia. 

Sou bacharel em Engenharia Industrial de Produção (03/2004), pelo Centro Federal 

de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), campus Maracanã. Em 

agosto de 2004 comecei minha segunda graduação em licenciatura em Física pelo antigo 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química/RJ), hoje 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro (IFRJ), 

campus Nilópolis. Entretanto, depois de um ano de curso, foi preciso trancá-lo, dedicando-me 

ao mercado de trabalho na área de engenharia. Cursei pós-graduação Lato Sensu em 

Logística pela Universidade Estácio de Sá (2008) e Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio 

Vargas/RJ (2014).  

Em 2018, após 14 anos, reingressei ao IFRJ na licenciatura de Física e logo em 

seguida no Mestrado Acadêmico de Ensino de Ciências na mesma instituição. No final do 

respectivo ano iniciei as atividades de mediação na exposição NeuroSensações no Espaço 

Ciência InterAtiva (ECI), participando de itinerâncias em escolas do estado do Rio de Janeiro 

e em feiras municipais de Ciência e Tecnologia, e também como avaliadora de projetos de 

Desenvolvimento e Tecnologias de feiras de Ciência, Tecnologia e Inovação nas cidades do 

Rio de Janeiro e de Niterói. Desde o segundo semestre de 2019 atuo como voluntária em um 

pré-vestibular social ministrando aulas de Física. 

O ensino de Física sempre esteve presente em meu círculo familiar, fazendo-me refletir 

na possibilidade de colaborar na construção humana e social, pela formação de professores 

na área de Ciências Naturais, pois eles são os transmissores e disseminadores do 

conhecimento. Sendo filha de professor de Física e Matemática, ouvi muitos relatos e conheci 



 

 

 
 

a realidade de professores das redes pública e particular da educação básica, principalmente 

das áreas da Baixada Fluminense.  

O interesse nessa pesquisa nasceu da oportunidade em participar e contribuir para a 

melhoria do ensino de Ciências na região da Baixada Fluminense, principalmente no 

município de Belford Roxo, o qual nasci, cresci e onde resido nesse momento. Tive a intenção 

e a preocupação em apresentar aos professores algo novo ou algo já conhecido de uma forma 

diferente, dando a oportunidade de conhecer um centro de Ciências próximo de suas escolas, 

de forma a estimular a viver uma nova experiência através da interatividade e da 

interdisciplinaridade junto a seus alunos em um espaço de educação não formal rico em 

informações para qualquer público e idade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A introdução das Ciências desde o ensino fundamental, em conjunto com as outras 

disciplinas do currículo, é importante para que o aluno desenvolva o interesse pelo 

conhecimento científico, introduzindo o estudante à prática da comunidade científica para a 

aprendizagem em Ciências (TRIVELATO; SILVA, 2017).  

No que tange à educação cientifica, é valoroso que as atividades de Ciências sejam 

introduzidas desde a infância, de preferência a partir da educação infantil, tendo em vista que 

a educação científica tende a promover o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o 

desenvolvimento cognitivo da criança, auxiliando em seu processo de aprendizagem 

(PEREIRA et al., 2016). Assim, o ensino da Física pode, e deve, ser trabalhado junto aos 

alunos do ensino fundamental, sobretudo com auxílio de estratégias cercadas e pautadas no 

cotidiano desse sujeito, no ambiente que está à sua volta e nos equipamentos tecnológicos 

que ele e outros conhecem e usufruem (SELBACH, 2010). Entretanto, observa-se que muitos 

professores de Ciências não estão preparados para lecionar disciplinas que ensinem sobre 

os fenômenos físicos, que é o caso da Física (PRAXEDES; KRAUSE, 2015).  

Os professores de Ciências que ministram as aulas de Física no ensino fundamental 

não têm licenciatura plena em Física. Eles, em sua maioria, são licenciados em outras 

especialidades, como a Biologia (MAGALHÃES JÚNIOR; PIETROCOLA, 2010). Magalhães 

Júnior e Pietrocola (2011) reforçam a significativa escassez de professores de Física em 

comparação com outras áreas específicas das Ciências Naturais, pois eles normalmente são 

preparados para atuarem somente no Ensino Médio. Isso dificulta o ensino da Física, que 

requer um corpo de saberes específicos e uma metodologia característica de leis e teorias, 

tendo a Matemática como sua linguagem, que faz parte da própria estrutura do pensamento 

físico e a compreensão de seus fenômenos (PIETROCOLA, 2002).  

Mesmo a Matemática sendo necessária para a compreensão dos fenômenos físicos e 

do mundo, e como forma de expressar o pensamento, ela é muitas vezes “[...] considerada 

como a grande responsável pelo fracasso escolar” (PIETROCOLA, 2002, p. 90). Soares 

(2012) participa que a Física ensinada exclusivamente por meio de equações matemáticas, 

sem relação com o cotidiano do aluno, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, 

comumente tende a desestimular o estudante durante o processo de ensino-aprendizagem.  

Um dos maiores responsáveis pelo desinteresse dos jovens alunos pelos estudos de 

Ciências são as aulas de caráter acadêmica e não experimental (CACHAPUZ; PRAIA; 

JORGE, 2004). Esse desinteresse pode ser traduzido como desmotivação. Pereira e outros 

autores (2016) reforçam que a utilização de atividades experimentais como estratégia de 

ensino é importante para que as crianças se sintam motivadas. 
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A Física era inserida nos livros didáticos apenas no último ano do ensino fundamental, 

dividindo a carga horária anual com a Química, como se fossem disciplinas separadas e 

desconexas, apesar de serem ministradas pelo mesmo professor, dificultando a 

interdisciplinaridade dos conteúdos científicos (MAGALHÃES JÚNIOR; PIETROCOLA, 2011; 

MILARÉ; ALVES FILHO, 2010).  

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular1 (BNCC) pelo Ministério da 

Educação (MEC), em novembro de 2019, a Física foi distribuída em todo o ensino 

fundamental, na área de Ciências da Natureza, e organizada em três unidades temáticas: 

matéria e energia, vida e evolução, terra e universo (BRASIL, 2018).  

O ensino das Ciências Naturais em todos os níveis de escolaridade tende a possibilitar 

o processo de construção do conhecimento científico pelo aluno e, dessa maneira, é 

importante que o professor tenha adquirido bases pedagógicas para ensinar e formar 

criticamente o aluno para que ele conheça e entenda os processos de construção da Ciência 

(SELBACH, 2010). De acordo com a BNCC, a Ciência, com sua fundamentação investigativa 

de formular, resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos prévios dos 

alunos, permite a criação e utilização da comunicação crítica e reflexiva nas práticas escolares 

para a produção do conhecimento (BRASIL, 2018)2.  

Pereira (2014, p. 23) constatou, em seu trabalho de doutorado, que os professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental não têm domínio para integrar as diferentes áreas do 

conhecimento “[...] por conta da ausência do aporte de conhecimentos estruturados em 

Ciências, e, como consequência, a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar não se 

insere na realidade de muitos docentes”. A autora também discute a relação que os 

professores fazem da realização de atividades práticas ou experimentais nas escolas à 

presença de laboratórios de Ciências abordando a questão de esses tipos de atividades não 

precisam ser um fator limitante para sua realização, podendo-as serem feitas em sala de aula. 

Carvalho (2011, p. 259) retrata que o aluno é “[...] construtor de seu conhecimento e 

este conhecimento é a resposta a uma questão, se essa questão não motivar o aluno e não 

 
1 A BNCC é um documento normativo do MEC que define o conjunto de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver na Educação Básica. Está dividido nas seguintes áreas: 
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso (BRASIL, 
2018). Foi homologada em dezembro de 2017. De acordo com o MEC, ela entra em vigor em até dois 
anos após a sua homologação, sendo, então, até o mês de novembro do ano de 2019. 

2  É sabido que há muita discussão sobre o contexto da elaboração da BNCC, da ressignificação 
curricular após sua normatização, dentre outros assuntos, e que ela impacta nas Políticas Nacionais 
de Formação de Professores, Materiais e Tecnologias Educacionais, Infraestrutura Escolar e 
Avaliação da Educação Básica. Contudo, para este trabalho, os assuntos referentes a BNCC se 
restringiram à distribuição dos temas sobre fenômenos físicos presentes no currículo da área de 
Ciências da Natureza, uma vez que a BNCC é documento curricular oficial e obrigatório vigente, ano 
de 2020, conforme homologação do MEC. 
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for significativa pra ele, ele não irá construir o conteúdo desejado”. Gadotti (2005, p. 3) 

acrescenta ao afirmar que “[...] só aprendemos quando nos envolvemos profundamente 

naquilo que aprendemos, quando o que estamos aprendendo tem sentido para as nossas 

vidas”. Discorrendo da participação do professor no papel de aluno, a partir de um problema, 

de um conteúdo trabalhado nas oficinas, e esse problema sendo expressivo para esse 

professor, pode-se considerar que o conteúdo contribuirá na construção de seu conhecimento, 

pois como apresenta Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), o professor tem sob sua 

responsabilidade o ato de construir conhecimentos e de transformar realidades junto aos 

outros.  

Partindo do pressuposto que o professor é um colaborador no processo de construção 

do conhecimento, é necessária sua intermediação nos processos de aprendizagem no âmbito 

de saber pesquisar, se comunicar, de articular o conhecimento à prática, entre outros 

(GADOTTI, 2005; SELBACH, 2010). Cabe a ele desenvolver situações de aprendizagem em 

que se possa questionar, debater e investigar sem “[...] perder o foco central de perceber a 

Ciência como uma construção histórica, uma atitude interdisciplinar e um saber efetivamente 

prático” (SELBACH, 2010, p. 36). 

Abordando a oportunidade de aprendizagem, é trazida a importância dos espaços de 

educação não formal na construção do conhecimento científico dos alunos. De acordo com 

Gohn (2010), a educação não formal é construída por escolhas ou sob certas 

condicionalidades por processos interativos intencionais. Ela expõe que “a educação não 

formal deve ser vista também pelo seu caráter universal, no sentido de abranger e abarcar 

todos os seres humanos, independentemente de classe social, idade, sexo, etnia, religião” 

(GOHN, 2010, p. 25), conceituando no desígnio de “[...] um conjunto de práticas socioculturais 

de aprendizagem e produção de saberes, que envolve organizações/instituições, atividades, 

meios e formas variadas, assim como uma multiplicidade de programas e projetos sociais” 

(GOHN, 2010, p. 33). Sobre essas organizações/instituições citadas por Gohn, podemos listar 

os museus e centros de Ciências. 

Na sequência na construção do conhecimento científico, Marandino (2005) defende 

que tanto a escola como o museu concorrem para divulgar a cultura, de forma que a escola 

instrui de forma estruturada, em idade ou formação, e o museu atende a todos, sem restrição 

quanto a esses aspectos:  

 

[...] tanto a escola como o museu, concorrem para a conservação e para 
transmissão do substrato cultural de um povo ou de uma civilização. No 
entanto, as duas instituições se distinguem uma da outra. Na escola, o objeto 
tem o papel de instruir e educar e o cliente [é] cativo e estável, estruturado 
em função da idade ou da formação. Possui um programa que lhe é imposto 
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e pode fazer diferentes interpretações, sendo, contudo, fiel a ele. [...] No caso 
dos museus, o objeto encerra funções de recolher, conservar, estudar e 
expor. O cliente, por outro lado, é livre e passageiro, atendendo a todos os 
grupos de idade, sem distinção de formação, sendo suas atividades 
concebidas para os indivíduos ou para pequenos grupos. Possui exposições 
próprias ou itinerantes e realiza suas atividades pedagógicas em função de 
sua coleção e do objeto. (MARANDINO, 2005, p. 3). 

 

A importância da educação não formal em complemento ao espaço formal é defendida 

por Gadotti (2005), não desvalorizando a escola e sim enriquecendo a educação formal. O 

autor define a educação não formal pela sua especificidade e não por oposição à educação 

formal, de modo que 

 

[...] 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. A educação não-formal é mais difusa, menos 
hierárquica e menos burocrática. Os programas de educação não-formal não 
precisam necessariamente seguir um sistema sequencial e hierárquico de 
“progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder 
certificados de aprendizagem (GADOTTI, 2005, p. 2). 

 

A esses entendimentos, Jacobucci (2006, 2008) acresce que museus e centros de 

Ciências são espaços de educação não formal que, além de prover informações de Ciência e 

Tecnologia (C&T), podem também oferecer formação e atualização de recursos humanos que 

buscam apoio didático e metodológico. 

Os museus de C&T têm se preocupado com os aspectos pedagógicos e didáticos em 

suas exposições, e os centros de Ciência surgiram com a perspectiva pedagógica valorizada 

com exposições elaboradas para fins de ensino de Ciências com a característica fundamental 

da interatividade (MARANDINO, 2009). Museus e centros de Ciências são locais onde é 

possível expor e desenvolver atividades educativas (JACOBUCCI, 2008; MARANDINO, 

2009).  

Marandino (2017) traz à reflexão e ao questionamento de que há, no contexto do 

século XXI, várias percepções e definições sobre os espaços de educação, seja formal ou 

não formal. Contudo, para este estudo, museus e centros de Ciências foram categorizados 

como instituições de educação não formal, caracterizado por sua intencionalidade, por seus 

propósitos (GADOTTI, 2005; GOHN, 2010; JACOBUCCI, 2006, 2008; MARANDINO, 2005). 

Pereira (2014) afirma que é importante a introdução de estratégias e aportes teóricos 

e metodológicos que complementem a formação do professor ao longo de toda a sua carreira 

profissional. Assim, seu entendimento é que espaços de educação formal [escolas e 

universidades] e espaços de educação não formal [museus  e centros de Ciência] devam 
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promover programas de formação continuada de professores para auxiliar na formação 

docente, de maneira que o espaço não formal possa ser inferido como qualquer espaço 

diferente da escola onde possa ocorrer uma ação educativa.  

Fundamentado nos pressupostos de que os professores de Ciências (i) não possuem 

pleno domínio de temas relacionados à fenômenos físicos para o ensino de Ciências no 

ensino fundamental, sendo esses temas de abordagem interdisciplinar; (ii) que eles não 

conhecem e/ou não se utilizam de centros de Ciência como atividades educativas; (iii) que 

museus e centros de Ciências podem ter importância na vida do aluno, até como possibilidade 

para sua motivação; surgiram os seguintes questionamentos: 

a) por quais razões os professores de Ciências que lecionam no ensino 

fundamental na região da Baixada Fluminense que conhecem museus e 

centros de Ciências não se utilizam desses espaços em suas atividades 

educativas? 

b) como um curso de formação continuada de professores desenvolvido em um 

espaço de educação não formal pode contribuir para a melhoria da qualidade 

do ensino de Ciências para professores do ensino fundamental? 

c) de que maneira uma exposição científica, como a exposição NeuroSensações 

no Espaço Ciência InterAtiva (ECI), pode colaborar para um programa 

formativo de professores em Ciências baseado em fenômenos físicos?  

O estudo resultou na realização de oficinas temáticas de formação continuada de 

natureza interdisciplinar em ensino de Ciências para professores do ensino fundamental. A 

escolha por oficinas foi determinada em função de suas características: curta duração, 

dinamismo, possibilidade de uma metodologia participativa e variadas formas de se trabalhar, 

pois os professores podem observar melhor a realidade e aprender por meio de atividades 

concretas (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010).  

Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010) trazem em seu artigo enunciações de 

professores no desejo de conteúdos e metodologias que possam ajudar na resolução de 

problemas, a transformar sua prática e o cotidiano da sala de aula. Portanto, procurou-se 

conteúdos e metodologias para que as aulas fossem mais interessantes e motivadoras, com 

temas que poderiam estar presentes no cotidiano de seus alunos. 

Um recurso que tem potencial para colaborar com o processo de formação docente é 

realização do curso sob o viés crítico-reflexivo, abordados por Alarcão (1996, 2011) e Zeichner 

(1993, 2005, 2008).  

Para Zeichner, os professores são profissionais que devem desempenhar um papel 

ativo na formulação de propósitos e finalidades de seu trabalho, abordando reflexões 
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transformadoras, preparados para atitude reflexiva ao seu ensino e às condições sociais que 

os influenciam em suas experiências (ZEICHNER, 1993, 2005, 2008). 

Em continuação às concepções de Zeichner, Alarcão (2011) cita que a partir de 

conceitos de professor reflexivo, os professores, refletindo em sua ação, podem desenvolver 

novos raciocínios, novas formas de pensar, de agir, de resolver problemas. O professor 

reflexivo reconhece a riqueza da experiência que reside em sua prática, contribuindo na 

qualidade e melhoria do ensino (ZEICHNER, 1993).  

Não exclusivo aos professores de Ciências, as oficinas de formação continuada foram 

abertas a todos os professores do ensino fundamental do município de Belford Roxo, RJ, 

independentemente da habilitação de sua formação inicial, uma vez que se pretendeu 

contribuir para a melhoria do ensino, cooperando para o aperfeiçoamento da formação de 

professores em espaço de educação não formal. Elas foram desenvolvidas a partir de 

experimentos relacionados ao Módulo da Visão da Exposição científica NeuroSensações, em 

cartaz no ECI, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), campus 

avançado Mesquita, RJ. As oficinas se configuram em um programa formativo de professores 

de Ciências de caráter interdisciplinar, sob o viés crítico-reflexivo.  

O município de Belford Roxo e o centro de Ciências ECI foram escolhidos por estarem 

inseridos na região da Baixada Fluminense (Figura 1), região esta que apresenta baixo 

número de aparatos culturais, em especial os ligados à divulgação científica (PEREIRA; 

SOARES; COUTINHO-SILVA, 2011). Belford Roxo e Mesquita são municípios vizinhos. 

Entretanto, são poucos os bairros do município de Belford Roxo que fazem limite com o 

município de Mesquita. 

 

Figura 1 – Mapa dos municípios da Baixada Fluminense, ressaltando Belford Roxo e Mesquita

 
Fonte: Adaptado de Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense3, 2019. 

 
3 Disponível em: https://cisbaf.org.br/uploads/wysiwyg/mapa_baixada_novo.png. Acesso em: 18 jan. 

2020. 
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As estratégias metodológicas presentes nos museus e centros de Ciências podem 

colaborar de forma efetiva para a formação de professores. Nesse sentido, essa pesquisa se 

baseou na hipótese de que a realização de oficinas, norteadas pelo tema da exposição 

científica do museu de Ciência tenderia a trazer contribuições para o aumento da visitação do 

professor junto aos seus alunos à exposição, bem como trazer melhorias para o ensino de 

Ciências em sala de aula na Baixada Fluminense. 

Perante o exposto, este estudo teve como objetivo geral desenvolver e avaliar oficinas 

interdisciplinares para formação de professores fundamentada na temática da exposição em 

Neurociências exibida no museu Espaço Ciência Interativa, desdobrando-se nos seguintes 

objetivos específicos: 

a) estruturar o projeto pedagógico da oficina para professores; 

b) desenvolver as atividades práticas e experimentais sobre o Módulo Visão da 

exposição NeuroSensações para serem aplicados durante a oficina; 

c) elaborar material didático sobre o Módulo da Visão para os professores 

aplicarem em sala de aula; 

d) aplicar as oficinas;  

e) investigar os resultados sobre os professores participantes.  

Nesse sentido, torna-se relevante o aperfeiçoamento dos professores para que eles 

possam ministrar aulas de Ciências de forma interdisciplinar utilizando-se deste estudo, que 

busca contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de Ciências na educação básica a 

partir da proposta de oficinas temáticas interdisciplinares que abordam fenômenos físicos. 

Marandino (2005, p. 10) evidencia a importância do trabalho interdisciplinar em centros de 

Ciência quando reconhece que “o trabalho interdisciplinar [...] se faz imprescindível no 

processo de comunicação e de educação que ocorre nos museus de Ciências”.   

Essa dissertação está disposta em quatro capítulos. No Capítulo 1 é apresentado um 

resumo dos módulos da exposição permanente NeuroSensações do ECI, se aprofundando 

no Módulo da Visão, base para os temas do curso. A teoria fundamentada para este estudo é 

apresentada no Capítulo 2. No Capítulo é apresentada a metodologia adotada para a 

pesquisa, discorrendo sobre as etapas da mesma e o desenvolvimento do curso de formação 

continuada e seus temas, com os métodos utilizados para coleta e análise de dados. Os 

resultados da pesquisa se encontram no Capítulo 4, apresentando e discutindo os resultados 

obtidos no perfil dos colaboradores da pesquisa, dos questionários e das entrevistas à luz dos 

referenciais teóricos. Por conseguinte, estão as considerações finais. 
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1 UM POUCO SOBRE A EXPOSIÇÃO CIENTÍFICA NEUROSENSAÇÕES 

 

A exposição NeuroSensações é uma exposição científica permanente do Espaço 

Ciência InterAtiva (ECI) que foi inaugurada em 26 de março de 2015 e se trata de uma 

exposição multidisciplinar que aborda questões relacionadas a Neurociências, Física e 

Biologia (GALHARDI, 2017). 

O ECI é o primeiro centro de Ciências interativo da Baixada Fluminense que 

desenvolve atividades e ações de divulgação científica, popularização e pesquisa na área de 

educação não formal em Ciências (PEREIRA, 2014). Ele é o único museu de Ciências do 

IFRJ, com sede no campus avançado Mesquita do IFRJ. Localiza-se à Rua Paulo, s/n, Praça 

João Luiz do Nascimento, na cidade de Mesquita, no estado do Rio de Janeiro. Ele conta com 

atividades e experimentos em uma área interna (salão de exposição) e uma externa (Parque 

da Ciência). Uma visão geral do salão da exposição está mostrada na Fotografia 1, em que 

se observa um modelo anatômico tridimensional (3D) de um encéfalo4 localizado na posição 

central da exposição.  

 

Fotografia 1 – Visão do salão de exposição do ECI 

 
Fonte: Adaptado de Espaço Ciência Interativa (Facebook)5, 2020. 

 

 
4 O encéfalo é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico (BEAR; CONNORS; PARADISO, 

2017). 
5 FACEBOOK: Espaço Ciência Interativa. Foto de capa. Facebook: @espacocienciainterativa. 12 nov. 

2018. Disponível em: https://www.facebook.com/espacocienciainterativa/. Acesso em: 05 jan. 2020. 
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A exposição está dividida em módulos: Visão, Gustação, Sistema Sensorial Somático 

(Somatossensorial), Audição, Olfato, Sistema de Memória e Sistema Nervoso. Cada módulo 

pode abranger mais de um painel e experimentos relativos ao seu tema, proporcionando a 

aproximação entre a Ciência e o visitante mediante a interatividade (RIBEIRO; MENDES, 

2016). Nesse sentido, Ribeiro e Mendes (2016) destacam ainda que a exposição científica em 

questão busca familiarizar os visitantes com o funcionamento dos sentidos humanos, 

permitindo a percepção do mundo que os cerca.  

Ao adentrar no salão, o visitante é capaz de ver, ao olhar para cima, o nome da 

exposição refletida pela técnica ilusória de anamorfismo, conforme ressaltado em amarelo na 

Fotografia 2. 

 

Fotografia 2 – Nome da exposição, em evidência, por anamorfismo cilíndrico 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

À esquerda da entrada do salão se pode conhecer o Módulo da Audição, que conta 

com um grande painel de informações pertinentes ao som e o alfabeto em Libras (Língua 

Brasileira de Sinais), uma reprodução da anatomia do sistema auditivo em grande escala, 

conforme Fotografia 3, e um instrumento de cordas para que o visitante possa perceber o 

som. O ser humano utiliza o som, que são variações audíveis na pressão do ar, para perceber 

o mundo a sua volta, estimulando sensações e emoções, pois a audição é uma parte viva 

consciente (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017).  
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Fotografia 3 – Sistema auditivo no painel do Módulo da Audição 

 
Fonte: Adaptado de Espaço Ciência Interativa (Facebook)6, 2020. 

 

De frente à entrada do salão está o Módulo do Sistema Somatossensorial, Fotografia 

4, que contém um painel informativo com o alfabeto em Braille. Esse módulo possui também 

uma reprodução da estrutura da pele com seus receptores e um homúnculo de Penfield7, que 

é uma representação exagerada das partes mais sensíveis do corpo humano. Esse sistema 

é uma parte do Sistema Nervoso que dá a condição de experimentar sensações nas partes 

distintas do corpo (TÜRCK, 2018) e é sensível a muitos tipos de estímulos por seus receptores 

sensoriais estarem distribuídos por todo o corpo, como os sentidos do tato, da temperatura, 

da dor, da posição do corpo, dentre outros (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). 

 

 

 
6 FACEBOOK: Espaço Ciência Interativa. Facebook: @espacocienciainterativa. Disponível em: 

https://www.facebook.com/espacocienciainterativa/photos/a.861030930637522/ 
2841121195961809/?type=3&theater. Acesso em: 05 jan. 2020. 

7 O homúnculo de Penfield não está na mesma escala do corpo humano. É uma representação da 
intensidade de inervação de cada parte do corpo. “A boca, a língua e os dedos são absurdamente 
grandes, ao passo que o tronco, os braços e as pernas são pequenos”. O tamanho relativo da área 
do córtex que processa cada parte do corpo está correlacionado à densidade de aferências sensoriais 
recebidas daquela determinada parte” (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017; KANDEL et al., 2014). 
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Fotografia 4 – Visão geral dos Módulos: Sistema Somatossensorial, Gustação e Olfato 

Fonte: A autora, 2019. 

 

No fundo do salão, à direita, reúnem-se os Módulos da Gustação e do Olfato, conforme 

Fotografia 4. A gustação e a olfação têm a função de detectar substâncias químicas do 

ambiente. A gustação é a capacidade de reconhecer gostos de substâncias. A sensação do 

gosto dos alimentos é dada pelas papilas gustativas presentes na língua, onde estão as 

células receptoras. Em conjunto com o paladar, o olfato age para que o ser humano possa 

perceber o sabor dos alimentos (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). Dispõe-se na 

exposição, em grande escala, uma réplica da boca, da língua e das papilas gustativas. Para 

o Módulo do Olfato, alguns recipientes com essências estão disponíveis para oferecer ao 

visitante a oportunidade de conhecer e reconhecer cheiros. 

Os painéis e as atividades do Módulo do Sistema de Memória ficam logo à direita do 

salão, após a entrada. A memória é a capacidade de armazenar informações aprendidas de 

modo que elas possam ser recuperadas quando buscamos recordá-las (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2017). Para esse sistema, a exposição dispõe de um painel sobre o 

funcionamento da memória como também contém jogos e vídeos que exigem a capacidade 

de memorização. 

No Módulo do Sistema Nervoso temos o encéfalo, que é parte do sistema nervoso 

central junto com a medula espinhal. Ele é responsável pela maioria das funções de controle 

em um organismo, coordenando e regulando as atividades corporais e tem o neurônio como 

unidade funcional e a base para a aprendizagem (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017). 

Esse módulo tem um modelo anatômico tridimensional de um encéfalo em grande escala, 

conforme Fotografia 5, mostrando todas as suas partes, sendo ele visto como o centro das 
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atenções do salão. Esse modelo mostra cada parte lobular do cérebro, sendo cada uma desta 

iluminada ao pressionar o respectivo botão. 

 

Fotografia 5 – Modelo anatômico tridimensional de um encéfalo 

 
Fonte: Adaptado de Espaço Ciência Interativa (Facebook)8, 2020. 

 

Os painéis e atividades sobre o Módulo da Visão se encontram em vários pontos da 

exposição: à esquerda do salão de exposição há dois microscópios, ao fundo se tem a Sala 

Escura e à direita as imagens anáglifas, filtros de cores, dentre outros. Esse módulo está 

detalhado no tópico 1.1 Módulo da Visão. 

Para uma melhor percepção e posicionamento visual da área interna do ECI, a Figura 

2, a seguir, mostra a representação da planta baixa do salão da exposição, fora de escala, 

para que se possa compreender melhor a distribuição dos módulos no respectivo salão, sendo 

eles identificados na legenda. 

 

  

 
8 FACEBOOK: Espaço Ciência Interativa. Facebook: @espacocienciainterativa. Disponível em: 

https://www.facebook.com/espacocienciainterativa/photos/a.2750818704992059/336964196644306
0/?type=3&theater. Acesso em: 05 jan. 2020. 
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Figura 2 – Mapa com a localização dos módulos no salão de exposição do ECI 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Quanto à parte externa, mostrado na Fotografia 6, há no Parque da Ciência um 

laboratório a céu aberto com as seguintes atividades: giroscópio humano, churrasqueira solar, 

elevador humano, sistema de roldanas, tubos sonoros e parabólicas acústicas. 
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Fotografia 6 – Parte da área externa do ECI: (a) sistema de roldanas, (b) tubos musicais, (c) 
parabólica acústica 

 

Fonte: Adaptado de Espaço Ciência Interativa (Facebook)9, 2020. 

 

Para conhecer melhor a exposição, sugere-se assistir o vídeo de apresentação 

disponível na rede social YouTube. Para acesso imediato ao vídeo da exposição 

NeuroSensações10, sugere-se a leitura do QR Code11 da Figura 3. 

 

Figura 3 – QR Code do vídeo sobre a exposição NeuroSensações 

 
Fonte: A autora, 2020. 

 
9 FACEBOOK: Espaço Ciência Interativa. Facebook: @espacocienciainterativa. Disponível em: 

https://scontent.fbsb9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p200x200/60828123_2843533719053890_1167021199339814912_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=
uNJHc_GIJwMAX8i9Weg&_nc_ht=scontent.fbsb9-
1.fna&_nc_tp=6&oh=d3b2d1187423c252ba4c3aec95ed0f72&oe=5ED7BAA6. Acesso em: 25 jan. 
2020. 

10 FACEBOOK: Espaço Ciência Interativa. Facebook: @espacocienciainterativa. Disponível em: 
https://www.facebook.com/espacocienciainterativa/videos/1298192560335772/. Acesso em: 18 jan. 
2020. 

11 QR Code é um código de barras bidimensional, cuja sigla QR, vem do termo em inglês Quick 
Response, traduzido em português como Resposta Rápida, possuindo muito mais informações que 
o código de barras comum. Disponível em: https://codigosdebarrasbrasil.com.br/qr-code-o-que-e-
como-funciona-geradores/. Acesso em: 3 maio 2020. 

(a)                                            (b)                                             (c)  
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Até aqui foram apresentados os módulos da exposição – Audição, Sistema 

Somatossensorial, Gustação, Olfato, Sistema de Memória, Sistema Nervoso e Visão, sendo 

que o Módulo da Visão será abordado com profundidade na sequência. 

 

1.1 A VISÃO TRABALHADA DENTRO DA EXPOSIÇÃO 

 

Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sistema visual. Por meio da luminosidade 

refletida nos objetos, que passa pela córnea, atravessa o cristalino e atinge a retina, essa 

energia luminosa é convertida em atividade neural por fotorreceptores presentes nos olhos, 

conhecidos como cones e bastonetes, iniciando o processamento de imagens. A retina é 

capaz de captar imagens e cores, sendo ela muito importante para a visão (BEAR; 

CONNORS; PARADISO, 2017). Na Figura 4 é mostrada uma imagem da anatomia do olho 

humano. 

 

Figura 4 – Anatomia do olho humano 

 
Fonte: Adaptado de Clínica de Olhos Downtown12, 2020. 

 

A exposição NeuroSensações possui algumas atividades referentes ao Módulo da 

Visão, distribuídas em sete localizações do salão. Para cada atividade se referenciou os 

respectivos fenômenos ópticos, conforme apresentado no Quadro 1 a seguir. 

 

 

 
  

 
12Disponível em http://clinicadeolhosdowntown.com.br/img/olho.gif. Acesso em: 10 ago. 2020. 
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Quadro 1 – Atividades e seus fenômenos ópticos na exposição NeuroSensações, de acordo com a 
sua localização 

LOCALIZAÇÃO NOME DA ATIVIDADE FENÔMENO ÓPTICO 

1 Imagem anamórfica cilíndrica Anamorfismo 

2 Microscopia óptica Refração da luz 

3 

Sombras coloridas Propagação retilínea da luz 

Adição de cores Teoria das cores 

Subtração de cores Teoria das cores 

Fosforescência Radiação eletromagnética 

Bancada óptica giratória 
Reflexão, refração, decomposição 
espectral da luz 

4 

Modelo funcional do globo ocular Refração da luz 

Analogia olho humano à câmera 
fotográfica 

Propagação retilínea da luz 

Adaptação visual Adaptação visual 

Teste de cores de Ishihara Percepção visual 

Acomodação visual Acomodação visual 

Polarizador da luz Polarização da luz 

5 

Imagens anáglifas  Estereoscopia 

Vídeo 3D anáglifo Estereoscopia 

Estereoscópio Estereoscopia 

6 Imagem oculta  
Transmissão seletiva da luz 

Absorção da luz 

7 Ilusões visuais 
Estereograma, anamorfismo, ambíguas, 
impossível, escondidas, pós-efeito 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Na Localização 1, como já mencionado, tem-se o nome da exposição pelo fenômeno 

de anamorfismo cilíndrico. 

Na Localização 2 existem dois microscópios ópticos em que os visitantes podem ver 

lâminas histológicas de células neurais de camundongo e de tecido da retina de pintinho. O 

microscópio óptico é um instrumento que utiliza os princípios de refração da luz através de 

duas lentes convergentes dispostas no mesmo eixo, formando uma imagem aumentada, 

ampliada (TORRES; FERRARO; SOARES; PENTEADO, 2016). Nele também pode ser 
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observado os pixels13  da tela de um telefone celular para que se possa compará-los às 

lâmpadas LED (diodo emissor de luz) da Sala Escura.  

Situada na Localização 3 está a Sala Escura. Ela é composta por três lâmpadas LED, 

sendo uma de cor vermelha, uma de cor azul e uma de cor verde. Com as respectivas 

lâmpadas se realizam atividades sobre a Teoria das Cores, como adição de cores (Cor-luz) e 

subtração de cores (Cor-pigmento) e sombras coloridas, esta que chama muito a atenção dos 

visitantes (Fotografia 7(a)).  

Na Sala Escura também é possível trabalhar a fosforescência utilizando uma lâmpada 

de luz negra (radiação eletromagnética composta de raios ultravioleta) por meio de uma 

parede pintada com tinta fosforescente. Há também, em uma das paredes dessa sala, um 

painel informativo sobre radiação eletromagnética e os espectros de luz visível, cores e 

algumas anomalias da visão, como miopia e hipermetropia. 

Existe também uma bancada óptica giratória, conforme Fotografia 7(b), com espelhos 

e lentes convergentes e divergentes, como também prismas para a demonstração da 

decomposição espectral da luz. Os feixes de luz, ao atingirem a lente ou o prisma, sofrem 

refração resultando em um determinado comportamento óptico de acordo com as 

características da respectiva lente ou prisma. 

 

Fotografia 7 – Sala Escura: (a) Sombras coloridas, (b) Bancada óptica giratória 

Fonte: A autora, 2019. 
 

 
13Pixels são componentes de uma imagem que possuem três células, em que uma fluoresce na cor 

vermelha, outra na cor verde, e uma terceira, na cor azul (TORRES; FERRARO; SOARES; 
PENTEADO, 2016). 

 

(a) (b) 
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Um grande painel sobre a visão está na Localização 4, conforme Fotografia 8. Ele 

mostra a anatomia do olho e um teste de cores de Ishihara (realçado por um retângulo na cor 

azul), que utiliza a distorção de cores para detecção de daltonismo14, do mesmo modo que 

tece a analogia entre o olho humano e a câmera fotográfica. Por meio dessa analogia são 

abordados os conceitos de propagação retilínea da luz e de formação da imagem invertida na 

retina, em função da forma do cristalino do olho, que é uma lente biconvexa. Na bancada logo 

abaixo do painel estão um modelo anatômico de um olho e suas partes (realçado por um 

retângulo na cor vermelha). Ainda nessa bancada há uma experiência de adaptação visual, 

para visualizar o funcionamento da íris relacionada ao fator da luminosidade na contração e 

dilatação da pupila, além de uma experiência de polarização da luz por intermédio de filtros 

polarizadores. 

 

Fotografia 8 – Painel sobre a visão na Localização 4 

 
Fonte: A autora, 2020. 

 

No canto inferior direito do painel situado na Localização 5, Fotografia 9, há duas 

imagens que têm como objetivo enxergar o efeito tridimensional (3D) por meio da utilização 

 
14 Daltonismo é uma anomalia visual que impede a percepção das cores (RAMALHO; NICOLAU; 

TOLEDO, 2007). 
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de um estereoscópio. Também apresenta, em uma televisão, vídeos de imagens anáglifas 

para que se perceba o efeito 3D com o uso de óculos anáglifos. 

  

Fotografia 9 – Painel sobre a visão na Localização 5 

 
Fonte: A autora, 2020. 

 

A experiência do filtro de cores se encontra na Localização 6. Ela conta com uma 

grande composição de imagens, no qual se sobrepõem as imagens de neurônios e do 

encéfalo, cada imagem com uma respectiva cor, vermelha e azul (Figura 5). Mediante os filtros 

de cores se consegue visualizar uma imagem de cada vez pelos fenômenos de transmissão 

seletiva e absorção da luz. O filtro de cor vermelha permite que passe somente a luz vermelha 

enquanto as outras cores são absorvidas, isto é, estas ficam escuras; já o filtro ciano permite 

passar as cores verde e azul, absorvendo a cor vermelha (HEWITT, 2002). 

 

Figura 5 – Sobreposição de imagens de um cérebro e uma rede neural presente na Localização 6 

 
Fonte: Cessão do Espaço Ciência Interativa, 2020. 
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Por último, a Localização 7 traz um painel com várias imagens de ilusões visuais, 

apresentado na Fotografia 10, como estereograma, anamorfismo, ambíguas, impossível, 

escondidas, pós-efeito, entre outras. Tais imagens possibilitam ao visitante ter a percepção 

de interpretações equivocadas e confusas, enganando o sistema visual. 

 

Fotografia 10 – Painel de imagens de ilusão de óptica na Localização 7 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Em resumo, a óptica geométrica, que é a base da óptica da visão, está presente em 

grande parte da exposição por meio de atividades aqui apresentadas, pois para que uma 

imagem seja formada e interpretada, ela se utiliza de fenômenos físicos, químicos e 

biológicos. 

Dando seguimento aos estudos, após apresentada a exposição, com seus módulos e 

respectivas atividades, aprofundado no Módulo da Visão, que serviu como base para a 

elaboração das oficinas, é apresentada no próximo capítulo a fundamentação teórica, com 

referenciais, princípios e ideias quanto a formação de professores em espaços de educação 

não formal, formação de professores em museus e centros de Ciências, interdisciplinaridade 

na formação docente e na formação continuada de professores sob o viés crítico-reflexivo. 
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2 BASES TEÓRICAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INTERDISCIPLINARES 

EM MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIAS SOB O VIÉS CRÍTICO-REFLEXIVO 

 

O aporte teórico está baseado em referenciais sobre a formação de professores em 

espaços de educação não formal, em museus e centros de Ciências, a interdisciplinaridade 

na formação de professores e a formação continuada de professores sob o viés crítico-

reflexivo. 

 

2.1 O ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Determinar o que são os espaços de educação não formal pode ser uma tarefa 

complexa, pois ainda não há um consenso geral sobre a definição desses espaços. O 

educador Mark Smith. (2001, p. 2, tradução nossa15) declara que “[...] a educação formal é 

relacionada a escolas e instituições de ensino; não formal com grupos comunitários e outras 

organizações; e informal o que sobrou, como por exemplo, interações com amigos, família e 

colegas de trabalho”. Gohn (2010) também traz esse entendimento quando discursa sobre os 

objetivos de cada tipo de educação, conforme a seguir. 

Na educação formal, destaca-se os objetivos relativos ao ensino sistemático, 

legalmente regularizado; na educação informal, refere-se à socialização de indivíduos, em 

valores e crenças herdadas; e, na educação não formal, adquirida através de capacitação, 

com “[...] finalidade de abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os 

indivíduos e suas relações sociais” (GOHN, 2010, p. 19), construído em um processo 

interativo que gera um processo educativo. 

Alguns autores, como Gadotti (2005) e Marandino (2017) comentam que a educação 

não formal pode ser vista de forma polissêmica, pelo fato dela ter sido construída sob 

resultado da negação, do oposto do que é formal, este tendo sido relacionado às escolas. 

Quando os alunos vão a um centro de Ciências para aprofundar conhecimentos 

específicos de sala de aula, programados e estruturados por sua escola, ele pode ser 

percebido como um espaço de educação formal; e, quando um visitante pensa em seu 

entretenimento com seus amigos/familiares em um centro de Ciências, ele pode ser 

considerado como um espaço de educação informal (MARANDINO, 2017). Marandino (2017) 

ascende ao questionamento sobre a necessidades ou não das definições separadas desses 

 
15 O texto original em língua inglesa é: “[...] formal education is linked with schools and training 

institutions; non-formal with community groups and other organizations; and informal covers what is 
left, e.g. interactions with friends, family and work colleagues”. 
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espaços no contexto educacional do século XXI, uma vez que há a possibilidade de haver 

sobreposições delas, dependendo do ponto de vista.  

A autora Gohn (2010, p. 40) discorre que a educação não formal deve ser entendida 

pelo que ela é: “[...] um espaço concreto de formação com a aprendizagem de saberes para 

a vida em coletivos, para a cidadania”. Para Gadotti (2005), assim como para Gohn (2010), o 

ideal é que a educação não formal seja complementar à educação formal, desenvolvendo 

aprendizagens e saberes específicos ao seu propósito.  

Cabe salientar que no espaço de educação formal está a escola com todas as suas 

dependências de infraestrutura como salas de aula, quadra de esportes, biblioteca. Evidente 

que apesar desse conceito, ressalta-se que o espaço formal não é só fundamentação teórica. 

Existem professores que se utilizam de métodos de ensino com ferramentas didáticas 

diversificadas e atrativas, fugindo da aula expositiva não dialogada, como também existem 

aulas tradicionais e autoritárias em espaços não escolares formais (JACOBUCCI, 2008).  

O objetivo até aqui foi informar um resumo dos tipos de educação existentes com o 

finalidade de aludir que os espaços de educação não formal podem ser definidos por seus 

propósitos, sua intencionalidade, suas especificidades, sua universalidade, por variação em 

sua duração, de aprendizagem flexível, dentre outros (GADOTTI, 2005; GOHN, 2010; 

JACOBUCCI, 2006, 2008; MARANDINO, 2005, 2017) e que essas definições são utilizadas 

para esse estudo.  

Quando Marandino (2017) traz a pluralidade das percepções sobre o que pode ser um 

espaço de educação não formal, ela traz como referência a fundamentação de um centro de 

Ciências em sua intencionalidade educativa determinada.  

Incumbe aos museus e centros de Ciência a missão educativa de ensinar de forma 

não estruturada, espontânea e personalizada onde a aprendizagem se dá por exibições 

interativas, de demonstração e oficinas de experimentos e recursos de multimídia, tendendo 

a modificar conhecimentos, habilidades e atitudes de modo a atingir um público generalizado, 

universal, como complemento à educação formal (SABBATINI, 2003). Por não estarem 

hierarquicamente vinculadas ao sistema oficial de ensino, Vasconcellos (2013) complementa 

que os espaços de educação não formal possuem maior flexibilidade e liberdade para 

escolher conteúdos, linguagens, estratégias e materiais que utilizarão em seu trabalho 

educativo. Esta autora afirma também que o museu precisa cumprir a tarefa de estimular os 

questionamentos pela 
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[...] aquisição da cultura, pelo desvendamento de ‘mistérios’, despertando 
novos interesses, a visualização de novos horizontes e de novos sentidos 
para os estudos e para a vida, a possível mobilização social e política, 
atentando para curiosidades, excitando o espírito crítico, o prazer de 
conhecer, o desejo de investigar e de aprender, a vontade de criar algo novo 
etc. (VASCONCELLOS, 2013, p. 38). 

 

A partir dessas perspectivas, os museus e os centros de Ciências são espaços de 

educação de papel relevante que possibilita tanto o processo de produção de saberes e 

divulgação científica bem como a formação do professor (GOHN, 2010; JACOBUCCI, 2006, 

2008; MARANDINO, 2005, 2017; PEREIRA; SOARES; COUTINHO-SILVA, 2011; SABBATINI, 

2003; VASCONCELLOS, 2013).  

 

2.1.1 O papel dos museus e centros de Ciências na formação de professores 

 

As pesquisas nas áreas Ciências Naturais, principalmente na divulgação científica tem 

crescido nos últimos anos por vários fatores, entre eles a criação de museus e centros de 

Ciências, com “a finalidade de ampliar o acesso e a qualidade das ações de educação e 

divulgação” (MARANDINO, 2017, p. 811).  

O papel dos museus e centros de Ciências não é apenas um espaço de informação 

sobre C&T, mas também um papel educativo, participando de múltiplas formas na educação 

científica, assim como de formação de recursos humanos que buscam apoio didático e 

metodológico, atualização na área, troca de experiências no campo da divulgação científica e 

bases sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (JACOBUCCI, 2006; 

JACOBUCCI; JACOBUCCI; MEGID-NETO, 2007; OVIGLI, 2011). 

Um dos objetivos principais dos museus e centros de Ciências é 

 

[...] aumentar a consciência sobre o papel e a importância da Ciência na 
sociedade, proporcionando experiências educativas para que os usuários 
compreendam princípios científicos e tecnológicos, despertando um interesse 
pela Ciência e pela Tecnologia, que sirva de estímulo para aproximações 
posteriores. (SABBATINI, 2003, p. 1). 

 

Indo além do interesse pela Ciência e pela Tecnologia, os autores Pereira, Soares e 

Coutinho-Silva (2011, p. 97) mencionam que 

 

Os museus e centros de Ciências apresentam algumas peculiaridades que 
os tornam muito promissores na promoção de uma educação que contribua 
não apenas para a compreensão do desenvolvimento científico e tecnológico, 
mas também para a formação de indivíduos críticos e atuantes na sociedade. 
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É importante refletir sobre as concepções da Ciência e da educação nos museus e 

centros de Ciências, pois os professores desconhecem os papéis desses espaços 

(MARANDINO, 2009). De acordo com Mahomed (2015), há necessidade de que professores 

conheçam com mais profundidade a intencionalidade dos centros e museus de C&T, no intuito 

de formar professores capazes de se apropriarem desses espaços não formais de educação 

para fins de enriquecimento e melhoria da experiência de aprendizagem de seus alunos. 

Os programas de formação continuada de professores em museus e centros de 

Ciências vão desde a aquisição de novos conteúdos até o fortalecimento do conhecimento 

antes existente, e esses espaços têm atuado de forma autônoma e responsável na função 

social de formar indivíduos (JACOBUCCI; JACOBUCCI; MEGID-NETO, 2007). A oferta 

desses programas pelos museus e centros de Ciências, por sua vez, traz resultados 

promissores para o processo de aproveitamento das exposições durante as visitas escolares, 

bem como favorece o potencial educativo do museu (PAULA, 2017; PEREIRA, 2014; 

PEREIRA et al., 2017). 

 

2.2 O QUE SE PODE FALAR SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES? 

 

Em termos gerais, o currículo é tradicionalmente organizado de forma disciplinar. Não 

obstante a essa tradição, a interdisciplinaridade surge de “uma proposição, um ato de vontade 

frente a um projeto que se procura conhecer melhor”, e não de uma imposição (FAZENDA, 

2009, p. 17).  

A autora Ivani Fazenda (2011) reforça que é preciso conhecer o que é a 

interdisciplinaridade para então pesquisá-la e assim vivenciá-la, e definir o que se pretende 

com ela. Para ela, a interdisciplinaridade é “[...] uma relação de reciprocidade, de mutualidade, 

que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida diante do problema do conhecimento 

[...]”, possibilitando o diálogo entre os interessados (FAZENDA, 2011, p.10). Na medida em 

que se familiariza com as técnicas e quesitos básicos da prática da interdisciplinaridade, o 

criador de novas estruturas, novos conteúdos, novos métodos será o motor de transformação 

(FAZENDA, 2011). 

Para Fourez (1995, 2003), a interdisciplinaridade origina na consciência de que uma 

questão determinada pode requerer uma multiplicidade de abordagens. Ele estuda uma 

determinada questão do cotidiano e ela só existe com a ajuda dos conhecimentos 

disciplinares, não excluindo a importância das disciplinas.  
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A abordagem interdisciplinar é uma solução plausível a ser adotada no ambiente 

escolar porque possui um modo único de questionar o saber. Trindade (2013, p. 79) reforça 

essa ideia quando afirma que a interdisciplinaridade é 

 

[...] a atitude de espera diante do já estabelecido para que a dúvida apareça 
e o novo germine; a atitude de deslumbramento ante a possibilidade de 
superar outros desafios; a atitude de respeito ao olhar o velho como novo, ao 
olhar o outro e reconhecê-lo, reconhecendo-se; a atitude de cooperação que 
conduz à parcerias, às trocas, aos encontros, mais das pessoas que das 
disciplinas, que propiciam as transformações, razão de ser da 
interdisciplinaridade. 

 

A prática da interdisciplinaridade, embora benéfica, ainda é tida como difícil por alguns, 

se concretizando no ensino através da eliminação das barreiras entre as disciplinas, entre as 

pessoas e entre pessoas e coisas (FAZENDA, 2009, 2011). 

Fazenda (2011) reconhece que superar as barreiras entre as disciplinas pode ser 

obtida quando as instituições de ensino conseguem abandonar sua tradicionalidade (mesmo 

sendo um obstáculo pela rigidez estrutural institucional) e, assim, buscar novos objetivos. 

Contudo, são mais difíceis eliminar as barreiras entre as pessoas, os preconceitos, a falta de 

formação adequada (transformação pedagógica) e o comodismo (acomodação pessoal e 

coletiva), demandando a superação de obstáculos psicossociológicos (conhecimento do 

significado de interdisciplinaridade), culturais e materiais (planejamento adequado) 

(FAZENDA, 2009, 2011). 

Na formação de professores, Fazenda (2011) pressupõe a integração16 e a interação17 

de disciplinas, de seus conceitos e diretrizes, de metodologia, de seus procedimentos e suas 

informações na organização de ensino, fundamentada na construção e reconstrução de 

saberes, possibilitando espaço para o conhecimento que, conforme Azevedo e Andrade 

(2007), são alicerçadas nos conhecimentos já adquiridos. 

Fourez (2001), citado por Fazenda (2011, 2013), apresenta duas ordens diferentes e 

complementares na compreensão da formação interdisciplinar do professor: uma ordenação 

científica e uma ordenação social. A cientificidade disciplinar origina de saberes 

interdisciplinares oriundos da ordenação científica organizados na essência do conhecimento 

científico pelo ato de formar professores, de modo que as disciplinas sejam estruturadas de 

 
16Fazenda (2011, p. 11) refere-se à integração como “um aspecto formal da interdisciplinaridade, ou 

seja, à questão de organização das disciplinas num programa de estudos”. A autora afirma que a 
integração é uma etapa da interdisciplinaridade, a partir de conhecimentos e fatos a serem integrados. 

17A interação pressupõe uma integração de conhecimentos visando novos questionamentos, novas 
buscas. Enfim, a transformação da própria realidade. A interação é condição de efetivação da 
interdisciplinaridade (FAZENDA, 2011). 
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forma hierárquica, organizada e dinâmica, na interação dos elementos que compõem essas 

disciplinas e também na comunicação dos saberes nas sequências curriculares a serem 

organizadas. 

Entende-se assim, segundo Fourez (2001 apud FAZENDA, 2011, 2013), que cada 

disciplina requer sua análise na grade curricular ocupada e nos saberes que a contemplam, 

nos conceitos enunciados e no fluxo que esses saberes estabelecem no espaço da 

cientificidade disciplinar. O resultado dessa análise obriga o professor a rever suas práticas e 

a redescobrir seus talentos, no momento que o professor incorpora o fluxo da disciplina a seus 

próprios saberes.  

Azevedo e Andrade (2007) ao referenciar a reflexão como alicerce para a construção 

do processo interdisciplinar, por meio de uma prática pedagógica, salienta que é preciso 

pensar na organização e na concepção de ensino e aprendizagem retratada na matriz 

curricular, no modo em que o conhecimento é recepcionado, elaborado, tratado e refletido.  

Tavares (2013) afirma que, por vezes, mudanças na forma de pensar, de agir, de ser, 

são necessárias para reformulações científicas, refletindo com criticidade e adotando uma 

postura interdisciplinar. Ela também estabelece que o professor interdisciplinar parta para a 

reflexão crítica sobre o conhecimento, para que suas práticas pedagógicas sejam construídas 

e transformadas com o outro.  

Dando sequência às concepções de Fourez (2001 apud FAZENDA, 2011, p. 151), a 

ordenação social “[...] busca o desdobramento dos saberes científicos interdisciplinares às 

exigências sociais, políticas e econômicas[...]”, colocando em questão “[...] toda a separação 

da construção das Ciências e solicitação das sociedades”. Essa ordenação pretende 

compreender a complexidade do mundo real e suas típicas interações. As ordenações, 

científicas e sociais, são algumas formas de construir, estruturar e organizar currículos de 

formação de professores (FAZENDA, 2013). 

Quando a escola é configurada como um contexto social, o seu ambiente se 

transforma em um espaço central para a conquista de novos conhecimentos e a 

reestruturação de outros, uma vez que é estabelecida uma interação entre professores e 

alunos por intermédio de processos discursivos (AZEVEDO; ANDRADE, 2007; FAZENDA, 

2013).  

Ao professor é atribuída a contribuição no despertar da busca, da pesquisa e no 

desenvolvimento de competências construídos por reflexões críticas permanente sobre as 

experiências de vida, de modelos educativos e das práticas pedagógicas, de sua identidade 

e da própria comunidade. Essas reflexões sobre si propiciam o saber, promovendo o 

conhecimento, este sendo a base do desenvolvimento científico (AZEVEDO; ANDRADE, 

2007; TAVARES, 2013). 
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A ordenação do ensino não é puramente fruto de si. Tavares discorre que ela é 

 

[...] uma relação pessoal e humana, cujo sentido varia dependendo da 
maturidade pessoal, intelectual, social, de acordo com a vontade. [...] só 
alguém que se dedica a aplicar esforços em busca de autoconhecimento e 
de novos saberes pode valorizar o ser humano. (TAVARES, 2013, p. 146). 

 

Atitude é uma ação do ato de agir, a partir de pensamentos e decisões. Está 

relacionada a vivências, desejos, conceitos, crenças, valores e relações do cotidiano. A 

interdisciplinaridade como atitude convoca à reflexão sobre uma ação que promove a 

integração, pois é uma promoção de intencionalidade a partir da consciência de si refletida na 

consciência de algo (MIRANDA, 2013). Essa mudança de atitude vai de uma relação 

pedagógica (transmissão do saber de uma disciplina ou matéria) a uma relação pedagógica 

dialógica (posição individual a uma posição coletiva) (FAZENDA, 2011). 

O trabalho interdisciplinar, segundo Azevedo e Andrade (2007), atravessa a integração 

de diferentes áreas, pressupondo a associação contínua das relações entre professores, 

fazendo-se necessário o real profissionalismo do professor, pela sua competência em sua 

área de atuação, ao método do seu saber. Esses autores reiteram a importância do outro, da 

troca mútua de pensamento e de linguagem e amplia os horizontes nos processo sócio-

histórico educacional, resgatando a importância do conhecimento do potencial, dos limites, 

das diferenças, da criatividade, respeitando a relação entre cada Ciência. 

Na expressão de Tavares (2013), o professor precisa agir interdisciplinarmente, a 

vivenciar a educação, buscando reflexivamente a sua identidade e a integração com as 

pessoas que o cercam para que seja possível o encontro de vários saberes. O princípio do 

trabalho interdisciplinar busca a troca constante entre os conhecimentos e os saberes, 

assentado na coletividade escolar relacionado à organização do currículo no momento da 

construção do saber para a solidificação da interdisciplinaridade (AZEVEDO; ANDRADE, 

2007).  

Thiesen (2013) nos traz a informação de que historicamente a constituição interna do 

currículo escolar, no aspecto da seleção e organização dos conhecimentos escolares para 

seu ensino não tem muito se alterado. As escolas utilizam alguns conteúdos de conhecimento 

reconhecidos pela sociedade e os enquadram nas diferentes disciplinas escolares como 

conteúdo de ensino, sem a participação efetiva do professor. Ainda de acordo com o autor, as 

escolas que dispõem das maiores possibilidades de trabalhar a interdisciplinaridade pela 

integração curricular são aquelas em que assumem a coletividade e que abrem espaço para 

discutir seus projetos formativos.  
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Posto isso, a interdisciplinaridade não pode ser vista apenas como a organização da 

grade curricular na questão de disciplinas. Ela precisa ser definida como uma atitude de 

ousadia e busca perante o conhecimento, em que caberá pensar aspectos que envolvem a 

cultura do lugar onde se formam professores (FAZENDA, 2011). 

No limiar do século XXI, a interdisciplinaridade assume papel de grande importância, 

caracterizada por atitudes, reflexões críticas sobre o conhecimento, sobre as práticas 

pedagógicas, cooperação, transformação e intensa troca mútua entre os homens, 

desenvolvimento de novos saberes, novos métodos, respeitando as relações de cada ciência, 

pois “[...] a interdisciplinaridade na educação favorece novas formas de aproximação da 

realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas” 

(FAZENDA, 2011, p. 22-23). 

 

2.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES CRÍTICOS-REFLEXIVOS 

 

A produção de conhecimento por meio da formação continuada deve ter como 

fundamento aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos e as práticas docentes construindo 

propostas de formação e de transformação social (ZEICHNER, 2005). Esse tipo de formação 

é importante, pois, assim como a Ciência se modifica e evolui ao longo do tempo, as 

formações continuadas também se evoluem de forma a buscar o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento permanente do professor. 

É necessário que o professor reconheça o conhecimento como algo dinâmico, em 

permanente (re)construção e, assim, a formação continuada de professores se torna uma 

ferramenta que “[...] auxilia os educadores no processo de ensino-aprendizagem de seus 

alunos, na busca de novos conhecimentos teórico-metodológicos para o desenvolvimento 

profissional e na transformação de suas práticas pedagógicas” (ALVARADO-PRADA; 

FREITAS; FREITAS, 2010, p. 374). 

Segundo Gatti (2000, p. 90), “[...] é necessário reconhecer que não se pode fazer 

educação e ensino sem profissionais devidamente preparados para este trabalho, em 

qualquer modalidade que se opte por desenvolver este ensino [...]”, e que do mesmo modo 

“[...] não adianta criar cursos desta ou daquela natureza, com esta ou aquela estrutura ou falar 

em insumos para a educação, se não se pergunta, nenhuma vez, quem serão as pessoas, os 

professores que responderão por esta formação e em que condições farão isto” (GATTI, 2000, 

p. 5). 

Em um estudo realizado por Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), os docentes 

enunciaram que buscam conteúdos e metodologias para resolver situações de seu cotidiano 
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nos cursos de formação continuada. Os professores preferem que as metodologias sejam 

dinâmicas e que possibilitem a sua participação. Eles buscam na formação continuada aquilo 

que não tiveram em sua formação inicial, isto é, preencher lacunas de sua formação.  

Chimentão (2009) declara que a formação continuada não descarta a necessidade de 

uma boa formação inicial, mas para os profissionais que já estão atuando, há pouco ou muito 

tempo, ela se faz relevante, uma vez que o avanço dos conhecimentos, das tecnologias e as 

novas exigências do meio social e político impõem ao profissional, à escola e às instituições 

formadoras, a continuidade, o aperfeiçoamento da formação profissional.  

Ao professor reflexivo é atribuído reflexão sobre suas práticas com a finalidade de 

aperfeiçoá-las, ensinando de forma mais efetiva, enriquecendo o seu pensar e fazer 

pedagógico (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010).  

Alarcão (1996, 2011) cita Donald Schön como um dos precursores do uso da reflexão, 

do ensino prático reflexivo, em que este critica o racionalismo técnico e defende que a 

formação do profissional do futuro parte da reflexão a partir de situações de práticas reais, de 

modo que sendo cada situação um caso único, a cada caso único surgirá uma reflexão crítica 

a desenvolver sua forma pessoal de conhecer.  

A partir de conceitos de professor reflexivo de Schön, Alarcão (1996, 2011) incorpora 

essas teorias para o campo docente em que os professores refletem em sua ação, podendo 

desenvolver novos raciocínios, novas formas de pensar, de agir, de resolver problemas. O 

professor reflexivo é aquele que sai da esfera do pensamento racionalista técnico e mergulha 

no problema para compreendê-lo, em vezes descontruindo o problema atual e o reconstruindo 

para que encontre uma resposta a partir dos conceitos já vistos antes de forma a reorganizar 

os pensamentos para a solução desse problema (ALARCÃO, 1996). 

Para Zeichner (1993), o professor reflexivo reconhece a riqueza da experiência que 

reside em sua prática, contribuindo na qualidade e melhoria do ensino. O autor agrega às 

concepções de Alarcão em reconhecer que os professores são profissionais que devem 

desempenhar um papel ativo na formulação de propósitos e finalidades de seu trabalho, 

abordando reflexões transformadoras, preparados para atitude reflexiva ao seu ensino e às 

condições sociais que os influenciam em suas experiências (ZEICHNER, 2005, 2008). O autor 

também declara que “[...] os esforços para preparar professores reflexivos devem favorecer o 

autêntico desenvolvimento de professores” (ZEICHNER, 2005, p. 77, tradução nossa18) e que 

 
18O texto original em língua espanhola é: “[...] los esfuerzos para preparar a profesores reflexivos debe 

favorecer el aunténtico desarrollo del profesorado”. 
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“[...] devemos reconhecer que todos os professores são de certo modo reflexivos” 

(ZEICHNER, 2005, p. 81, tradução nossa19).  

Em seguimento, Zeichner (2008) atenta para algumas situações que podem iludir o 

desenvolvimento dos professores. Dentre eles: ajudar os professores a melhorarem a 

reprodução de práticas sugeridas conduzidas por outras pessoas, negando ao docente a 

oportunidade de exercitar seus julgamentos em relação ao uso dessas práticas, desconsiderar 

o contexto social e institucional na reflexão dos professores sobre seus próprios ensinos e 

como ajudá-los a refletirem individualmente. Essas situações precisam ser observadas para 

que não ocorram, debilitando a evolução dos professores em sua prática reflexiva. 

Jacobucci (2006) apresenta em sua tese de doutorado um modelo reflexivo de 

formação de professores em museus e centros de Ciências chamado de prático-reflexivo, 

partindo do pressuposto que os professores elaboram novos conhecimentos pela experiência 

prática. Neste modelo os professores elaboram novos conhecimentos através da experiência 

prática para melhoria da sua ação docente, sendo pesquisador da sua própria prática 

pedagógica, assumindo papel de agente transformador da realidade escolar por meio de 

ações modificadores na docência na prática cotidiana tanto na relação com os alunos quanto 

com outros professores, em contraponto ao modelo clássico em que o professor, após o curso 

de formação, apenas acompanha os alunos a visitas aos museus e implanta projetos na 

escola (JACOBUCCI, 2006). 

De acordo com Pereira e outros autores (2017), dentre alguns modelos de formação 

continuada que se destacam são os programas baseados no viés crítico-reflexivo. Esses 

programas buscam não somente fomentar a reflexão sobre prática, como também tende a 

estimular a autonomia docente visando o “[...] engajamento em ações voltadas para a 

transformação do contexto escolar e inclusão social, e ainda comprometidos com a educação 

plena da criança” (PEREIRA et al., 2017, p. 20). 

Sendo assim, este trabalho foi conduzido pelo modelo crítico-reflexivo, visando a 

formação de sujeitos questionadores, inspirado nos autores Alarcão (1996, 2011), Alvarado-

Prada, Freitas e Freitas (2010), Jacobucci (2006) e Zeichner (1993, 2005, 2008). 

  

 
19O texto original em língua espanhola é: “[...] hay que reconocer que todos los profesores son en cierto 

modo reflexivos”. 
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3 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A metodologia dessa pesquisa se baseou nos parâmetros da pesquisa qualitativa, 

buscando-se a realidade que não pode ser quantificada, trabalhando com o universo de 

significados, motivos, valores e atitudes, tendo como tarefa central a compreensão da 

realidade humana vivida (MINAYO, 2009). E também como descritivo por estudar as 

características de um grupo, levantando opiniões e atitudes, preocupando-se com a atuação 

prática (GIL, 2002).  

O local escolhido para a realização da pesquisa foi o Espaço Ciência InterAtiva (ECI), 

que é um espaço de educação não formal, que possui uma exposição científica com temas 

relacionados às Ciências Naturais. 

Para que os professores pudessem participar deste estudo, a pesquisadora se dirigiu 

à Secretaria Municipal de Educação do município de Belford Roxo (SEMED/BR) de forma a 

apresentar a proposta da pesquisa e do Curso de Formação de Professores (CFP). Dessa 

forma, os objetivos e as etapas do curso foram apresentados a fim de que a SEMED/BR os 

avaliasse para que liberassem os professores que lecionam no ensino fundamental para 

participarem da respectiva formação. O Secretário Municipal de Educação em exercício 

autorizou essa pesquisa por meio da Declaração de Ciência e Infraestrutura em 27 de 

fevereiro de 2019 e designou a coordenadora da Divisão de Ensino Fundamental como ponto 

focal para a tratativa dos assuntos pertinentes à realização do curso. 

O Comitê de Ética em Pesquisa do IFRJ aprovou a pesquisa por meio do Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 04075218.4.0000.5268 e parecer 

3.271.863 de 17 de abril de 2019. No início do curso, os professores, colaboradores da 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi advertido aos 

professores a sua voluntariedade, a garantia de sua privacidade e de anonimato, e a 

oportunidade de desistência em qualquer momento da pesquisa sem nenhum ônus. 

O presente estudo foi estruturado em três fases, conforme Figura 6 a seguir.  

 

Figura 6 – Fases da pesquisa 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

FASE 1

•Visitação

FASE 2

•Oficinas

FASE 3

•Entrevista
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A Fase 1 compreendeu o levantamento do perfil dos colaboradores da pesquisa, como 

sua formação e nível de ensino que leciona, a apresentação do ECI e a visita à exposição 

NeuroSensações, mediada pela pesquisadora. 

A Fase 2, que ocorreu sete dias após a Fase 1, teve como objetivos: a realização das 

oficinas de acordo com os temas propostos relacionados à exposição, a provocação do 

debate entre os colaboradores e a avaliação do curso em si.  

Na Fase 3 ocorreram as entrevistas semiestruturadas junto aos colaboradores 

selecionados com objetivo de avaliar os resultados do CFP, através de roteiro previamente 

elaborado, conforme Apêndice D. As entrevistas foram realizadas 47 dias após o término da 

Fase 2.  

A Figura 7 a seguir ilustra os objetivos de cada fase: 

 

Figura 7 – Objetivos de cada fase da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Na próxima seção estão apresentadas a proposta do curso de formação de continuada 

de professores e as atividades das três oficinas elaboradas para o seu desenvolvimento. 

 

3.1 OS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Os colaboradores da pesquisa foram representados por 16 professores que lecionam 

nas disciplinas da educação básica em escolas públicas do município de Belford Roxo, na 

Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. Eles foram categorizados como: 

a) Professor de Ciências: são profissionais com formação específica em Biologia 

e que lecionam nos anos finais do ensino fundamental; 

Fase 1: Visitação

Levantar o perfil dos 
participantes da pesquisa

Apresentar o ECI aos 
participantes

Promover a visita à exposição 
NeuroSensações

Fase 2: Oficinas

Realizar as oficinas temáticas

Provocar o debate sobre o CFP

Avaliar o CFP pela visão dos 
participantes

Fase 3: Entrevista

Avaliar os resultados do CFP
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b) Professor do 4º ano: são profissionais com formação variada que lecionam no 

4º ano do ensino fundamental e/ou no projeto PROSSEGUIR. 

Em função dos dias e horários ofertados aos professores, foram formadas as turmas 

A e B, na qual a Turma A teve a presença de quatro professores e a Turma B, 12. 

 

3.2 O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

O curso de formação de professores (CFP) teve como proposta a apresentação de um 

centro de Ciências aos professores colaboradores da pesquisa, o ECI, assim como realizar 

atividades experimentais de forma a possibilitar um debate sobre todas as suas atividades, 

seja pela visita mediada, seja pelas atividades realizadas nas oficinas temáticas, baseadas 

no Módulo da Visão da exposição NeuroSensações, pautadas na óptica geométrica.  

A óptica geométrica é um ramo da Física que tem como princípio fundamental os raios 

de luz que viajam em linha reta, tanto no vácuo como em nosso ambiente (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2017), e o olho como receptor desses raios de luz, permitindo “[...] prever como 

um objeto com determinada forma, material e iluminação projeta o mosaico de cores que 

denominamos imagem retiniana [...]” (PINKER, 1998, p. 39), sendo empregada em várias 

áreas como desenho, fotografia, computação gráfica e realidade virtual.  

O CFP foi estruturado em duas etapas: 

a) 1ª Etapa: visitar o ECI; 

b) 2ª Etapa: realizar as oficinas temáticas com base nos fenômenos de óptica da 

visão baseados na exposição NeuroSensações. 

Durante a 1ª Etapa, que consistiu na visitação ao museu de Ciência, os professores 

exploraram todos os módulos da exposição NeuroSensações, por mediação da pesquisadora, 

a terem tempo e espaço para refletirem em como a exposição poderia ser trabalhada junto 

aos seus alunos. 

A 2ª Etapa, da realização das oficinas, foi fundamentada no viés crítico-reflexivo e na 

interdisciplinaridade, de acordo com Alarcão (1996, 2011), Alvarado-Prada, Freitas e Freitas 

(2010), Azevedo e Andrade (2007), Fazenda (2013), Jacobucci (2006) e Zeichner (1993, 2005, 

2008).  

As atividades das oficinas abordaram temas sobre “Visão, luz e cor”, mediante 

algumas atividades práticas experimentais sobre a óptica da visão como a confecção de 

câmara escura, conceitos sobre luz e cor e o processo de formação de imagem em 3D. Por 

meio dessa proposta, os professores foram estimulados a pensar, investigar e a se envolver 



52 

 
 

em atividades práticas simples e com material de baixo custo, proporcionando espaço para 

discussão e reflexão sobre a sua prática pedagógica. 

A Figura 8 abaixo ilustra as etapas do curso, apresentando suas respectivas propostas. 

 

Figura 8 – Etapas do CFP: objetivos e propostas

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Para que o CFP possibilitasse a participação de um maior número de professores do 

município de Belford Roxo, foram oferecidas duas turmas, Turma A e Turma B, uma pela 

manhã e outra à tarde, em dias diferentes. Quanto às vagas, foram disponibilizadas 30 por 

turma, resultando em 60 vagas. A carga horária para o CFP foi de 16 horas, sendo oito horas 

distribuídas entre visitação e oficinas (quatro horas cada), e oito horas de estudo dirigido. 

Em 10 de junho de 2019, foi enviada à Coordenadoria da Divisão do Ensino 

Fundamental da SEMED/BR, por mensagem pessoal eletrônica de Silva (2019a), a proposta 

da pesquisa e do CFP, conforme Apêndice A, com o cronograma previsto para as atividades 

do curso, com um intervalo de datas disponíveis dentro do mês de agosto do respectivo ano 

e uma planilha para preenchimento dos dados dos participantes como nome, formação, 

escola e data e horário de participação das etapas do curso. 

Como o retorno direto dos professores foi baixo, a Coordenadoria encaminhou um 

novo convite para a 1ª Etapa do CFP diretamente aos gestores das escolas municipais, 

conforme representação na Figura 9, por meio do aplicativo de mensagem de rede social. 

 

  

1ª ETAPA:

Visitar a exposição Neurosensações

Acolhimento dos professores no 
ECI 

Mediar visita à exposição

2ª ETAPA: 

Realizar as Oficinas Temáticas

Oficina 1: Câmara escura

Oficina 2: Imagens ocultas e 
filtros coloridos

Oficina 3: Imagens anáglifas e o 
efeito 3D
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Figura 9 – Divulgação da 1ª Etapa do curso pela SEMED/BR 

  
Fonte: Adaptado de Silva (2019b). 

 

Em 21 de julho de 2019, a listagem dos inscritos por turma foi recebida pela 

pesquisadora por meio de correio eletrônico, tendo o retorno de 26 inscritos para a Turma A e 

27 para a Turma B. O cronograma confirmado para o CFP por turma e por etapa se encontra 

no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Cronograma das etapas do curso, por turma, data e horário 

 1ª Etapa 2ª Etapa Horário 

Turma A 06/08/2019 13/08/2019 09h às 13h 

Turma B 08/08/2019 15/08/2019 14h às 18h 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Foram convidados professores de Ciências, do 4º ano do ensino fundamental, do 

Programa de Correção de Fluxo Escolar e Aprendizagem – PROSSEGUIR20  (BELFORD 

ROXO, 2019) e outros que se interessassem pela disciplina de Ciências. 

Os critérios de participação permitiram que se alcançasse todos os professores que 

lecionam no ensino fundamental de forma que o curso pudesse ser estendido aos professores 

de todas as regiões do município. Na Figura 10 é mostrado o mapa do município de Belford 

Roxo, divididos por região. Para este estudo, considerou-se as regiões divididas por cores 

rosa, amarela, azul, laranja e verde, de acordo com o respectivo mapa, estendendo a 

oportunidade de participação do CFP de forma regionalmente democrática. 

 

 
20 O projeto PROSSEGUIR tem como objetivo garantir os níveis necessários de aprendizagem aos 

estudantes do ensino fundamental que estejam em defasagem em idade/ano de escolaridade do 
município de Belford Roxo. Disponível em: https://www.noticiasdebelfordroxo.com/2018/10/projeto-
prosseguir-quer-corrigir_8.html?fbclid=IwAR3Ria8P36lXgw-LC-G0ca4RCUMrBX2fo8NM-
bAna0JnqU3xmWRmGwkDLU. Acesso em: 22 out 2019. 

Boa tarde!! 

No mês de agosto estaremos realizando uma visita guiada ao IFRJ, para os Professores de 
Ciências e 01 Professor do 4º ano, incluindo Professor que atua com o PROSSEGUIR (caso 
tenha), desde que goste da disciplina. 
 
A visita acontecerá da seguinte maneira: 

•  Dia 06 de agosto às 9h – Professor de Ciências e 01 professor de 4º ano. 

•  Dia 08 de agosto às 14h – Professor de Ciências e 01 professor de 4º ano. 

Informe, por favor o nome do professor que representará sua escola e data, até quinta-
feira, dia 11 de julho. 
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Figura 10 – Divisão regional de Belford Roxo e seus bairros 

 
Fonte: Mapa regional do município de Belford Roxo21, 2020. 

 

3.2.1 Seu desenvolvimento 

 

O CFP foi iniciado por meio do recebimento e acolhimento dos professores no ECI e 

em seguida foi solicitada uma breve apresentação pessoal para o grupo. A pesquisadora 

apresentou tanto as propostas do projeto de pesquisa quanto do curso, bem como suas 

etapas, as datas agendadas para suas realizações e a importância do TCLE.  

O primeiro questionário, Questionário Preliminar (QP), Apêndice B, foi distribuído aos 

participantes presentes para que respondessem e entregassem imediatamente após término 

de seu preenchimento. Por conseguinte, os professores foram direcionados ao salão de 

exposição do ECI para a visita mediada em toda a sua extensão com vistas a cumprir o 

objetivo da 1ª Etapa (Fotografia 11).  

 

  

 
21 Figura disponível em: http://suelydebemcomavida.blogspot.com.br/2012/01/mapa-da-cidade-de-

belford-roxo.html. Acesso em: 18 jan. 2020. 
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Fotografia 11 – Professores participando da 1ª Etapa do CFP 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Para as atividades na Sala Escura, os professores foram divididos em dois grupos, 

uma vez que a sala não comportava todos os participantes presentes. Vide na Fotografia 12 

uma amostra da projeção de sombras coloridas. 
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Fotografia 12 – Colaboradora projetando sombras coloridas na Sala Escura 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Para 2ª Etapa, realização das oficinas, foi solicitado à SEMED/BR a disponibilização 

de um local, de preferência uma sala escolar, de forma que os professores tivessem facilidade 

logística de acesso. A SEMED/BR disponibilizou duas escolas, uma para cada dia, oferecendo 

suas salas de leitura, sendo estas visitadas antecipadamente e aprovadas pela pesquisadora 

estando em conformidade estrutural para tal realização, atendendo de maneira operativa a 

proposta dessa etapa.  

Os professores foram dispostos em U para que todos eles pudessem ver as atividades 

sendo realizadas sem obstáculos de modo que fosse viável o diálogo entre si (Fotografia 13). 

 

Fotografia 13 – Distribuição dos professores na sala de leitura 

 
Fonte: A autora, 2019. 
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As oficinas foram planejadas de forma objetiva e estruturadas em função do pouco 

tempo disponível para sua realização. Suas atividades foram descritas e sequenciadas para 

serem implementadas de forma eficiente e, ao longo dessa etapa, a roda de conversa foi 

utilizada para favorecer o diálogo entre os professores. 

Buscou-se utilizar material de fácil aquisição, fornecendo os recursos materiais 

necessários para a realização das atividades das oficinas, com exceção da televisão 

disponibilizada pela escola, solicitada com antecedência pela pesquisadora. Considerando a 

realidade dos professores de escola pública, que dispõem de poucos recursos existentes para 

a realização dos experimentos, concedeu-se um kit para reprodução dos experimentos 

realizados nas oficinas de modo que o professor o levasse consigo. Esse kit continha o folder 

de divulgação da exposição NeuroSensações (Anexo A), um molde para confecção da câmara 

escura, objetiva (Anexo B) e ocular (Anexo C), um molde de elaboração de óculos de filtros 

coloridos para imagens anáglifas (Anexo D) e uma figura com imagens ocultas para que se 

utilizassem os filtros coloridos ciano e vermelho (Anexo E). 

Ao final das atividades, foi entregue a Ficha de Avaliação de Conteúdo (FAC) 

(Apêndice C) com o objetivo de que os colaboradores da pesquisa registrassem suas 

percepções e opiniões sobre o ensino de Ciências e a sua prática docente. 

A seguir são apresentadas as oficinas temáticas de óptica geométrica baseadas no 

Módulo da Visão: câmara escura, luz e cor e percepção visual. Em todas as oficinas se 

pretendeu mostrar o funcionamento do olho humano sob diferentes contextos, sugerindo 

algumas perguntas que foram discutidas, relacionando noções científicas sobre os 

experimentos executados. 

 

3.2.2 Oficina 1: Câmara escura 

 

Para a oficina da câmara escura, Oficina 1, foram abordados dois tipos de câmaras 

escuras: com lente biconvexa de 25mm e com (de) orifício. Nela se buscou mostrar o 

funcionamento do olho humano a partir da câmara escura como também sua analogia com a 

câmara fotográfica. As etapas da oficina e suas descrições estão no Quadro 3 abaixo.  
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Quadro 3 – Etapas e descrição das atividades da Oficina 1 

ETAPAS DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO/ SEQUENCIAMENTO 

Contextualização 

O que é uma câmara escura; 

Como a imagem é formada em uma câmara escura 
apenas com um orifício e com uma lente biconvexa. 

Objetivos 

Mostrar como funciona o olho humano e a câmera 
escura; 

Analogia entre o olho humano e a câmera fotográfica; 

Aprender como a imagem de um objeto é formada e 
interpretada pelo cérebro. 

Material entregue para a realização 
das atividades  

Câmara escura com lente biconvexa de 25mm; 

Lata de alumínio (com orifício); 

Cartolina preta; 

Fita adesiva. 

Explicação sobre a montagem da 
câmara de orifício 

Envolver a lata com cartolina preta, fixando-a com fita 
adesiva. 

Explicação de como fazer uma 
câmara escura de orifício com lata e 
sua montagem 

Fazer um pequeno furo na lata para que a luz entre 
pelo orifício; 

Colar com fita adesiva um pedaço de papel vegetal, 
formando o anteparo de projeção. 

Relação de situações/ perguntas para 
discussão 

Fazer uma comparação entre os elementos da câmara 
escura, da máquina fotográfica e dos elementos do olho 
humano; 

Questionar as condições necessárias para vermos 
nitidamente um objeto; 

Questionar o motivo de visualizar a imagem invertida na 
câmara escura. 

Exposição de algumas noções 
científicas do experimento 

Propagação retilínea da luz; 

Formação de imagens; 

Percepção da distância focal. 

Fonte: A autora, 2019. 
 

As câmaras escuras de lente biconvexa foram produzidas com papel de gramatura de 

180g/m2 de cor preta, papel vegetal como anteparo para a ocular e uma lente biconvexa de 

25mm para a objetiva. As câmaras foram fornecidas com a objetiva e a ocular já montadas, 

prontas, conforme a Fotografia 14. Foi solicitado aos professores a manuseassem e 

direcionassem-na para uma imagem, de preferência com bastante luz, de forma a focalizar 

essa imagem de forma que ela fosse vista nitidamente.  
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Fotografia 14 – Câmara escura de lente biconvexa de 25mm e suas partes: ocular e objetiva 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Observou-se que alguns professores tiveram dificuldades no manuseio da câmara 

escura de uma maneira que não sabiam por qual lado deveriam olhar para encontrar o ponto 

focal da respectiva câmara para formar a imagem. Foi lhes orientado olhar pela ocular, que é 

a forma correta para a formação da imagem, de forma a ajustar a ocular no objetivo de se 

encontrar o ponto focal da imagem, este sendo o ponto em que a imagem fica mais nítida. 

Eles visualizaram a imagem invertida e perguntaram o porquê isso acontecia. Foi explicado o 

princípio da propagação retilínea da luz para a formação de imagens, conforme ilustrado na 

Figura 11, o funcionamento da câmara escura e sua analogia ao olho humano.  

 

Figura 11 – Princípio da propagação retilínea da luz 

 
Fonte: Adaptado de Neovisão Oftalmologia22, 2019. 

 

 
22 Disponível em: http://www.neovisao.com/wp-content/uploads/2017/02/1-olhoemaquina-768x323.jpg. 

Acesso em: 16 out. 2019. 
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A disponibilização dessas câmaras já prontas permitiu que os professores tivessem 

tempo de finalizar a montagem de outra câmara: a câmara escura de orifício. Esta foi feita 

com lata de alumínio e papel vegetal. A lata foi entregue aos professores já preparada, com 

um orifício no seu fundo, e o anteparo de papel vegetal colado no lado oposto do furo. 

Solicitou-se que eles a envolvesse em um pedaço de papel preto, fornecido na ocasião, de 

forma a observar a imagem formada analogicamente à câmara de lente. Os colaboradores 

foram orientados a direcionar a câmara de orifício para paisagens bem iluminadas, fora da 

sala de leitura ou pela janela, onde tivesse uma boa luminosidade para que a imagem formada 

ficasse mais nítida (Fotografia 15). 

 

Fotografia 15 – Câmaras escuras de orifício sendo direcionadas para a claridade para possibilitar 
formar imagem de maior nitidez 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Para mostrar outros modelos de câmara escura, foram apresentadas câmaras feitas 

de caixa de sapato de papelão, em que uma lupa e uma lâmpada de bulbo preenchido com 

água podem atuar como uma lente biconvexa. Em seguida, comparou-se a formação das 

imagens de cada exemplo de câmara e eles perceberam que para cada tipo e tamanho de 

lente, a distância focal mudava. 

As câmaras escuras de lente biconvexa 25mm e as de orifício de lata foram cedidas 

aos professores ao final da oficina, como também sorteados entre os presentes dez lâmpadas 

de bulbo, pois não havia disponibilidade para todos. 

 

3.2.3 Oficina 2: Imagens ocultas e filtros coloridos 

 

A Oficina 2 buscou mostrar o funcionamento do olho humano sob diferentes contextos, 

sugerindo algumas perguntas a serem discutidas e relacionando noções científicas sobre os 

experimentos. Abordaram-se conceitos de luz e de cor, diferenciando cor-luz de cor-pigmento, 
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de modo a referenciar às experiências realizadas na Sala Escura do ECI, como as de adição 

e de subtração de cores e as de sombras coloridas. As etapas e as descrições das atividades 

da Oficina 2 estão no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Etapas e descrição das atividades da Oficina 2 

ETAPAS DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO/ SEQUENCIAMENTO 

Contextualização 

O que é luz; 

O que é cor; 

Como se dá a percepção visual de luz e cor. 

Objetivos 

Mostrar como funciona o olho humano na percepção de 
cores; 

Apresentar as células fotorreceptoras do olho: cones e 
bastonetes e suas funções. 

Material entregue para a realização 
das atividades 

Filtro ciano (celofane ou de acetato); 

Filtro vermelho (celofane ou de acetato); 

Giz de cera de cores sortidas; 

Papel sulfite em branco. 

Relação de situações/ perguntas para 
discussão 

Explicar e discutir como funcionam os filtros de cor; 

Conceituar o daltonismo. 

Exposição de algumas noções 
científicas do experimento 

Cor-luz (espectros de luz visível); 

Cor-pigmento; 

Adição e subtração de cores e suas misturas; 

Sistema de cores RGB e CMYK. 

Fonte: A autora, 2019. 
 

Iniciou-se a oficina mediante a contextualização sobre luz, cor e percepção visual, 

informando que a luz é um tipo de radiação, um fenômeno eletromagnético em que sua 

aparência resulta em cor, responsável pela percepção visual (HEWITT, 2008). O ser humano 

tem a capacidade de enxergar apenas uma faixa dos espectros eletromagnéticos conhecida 

como “espectro eletromagnético visível”. Essa faixa é composta por inúmeras cores, contudo 

as cores mais facilmente identificadas pela visão humana são: vermelha, laranja, amarela, 

verde, azul, anil (ou índigo) e violeta. A soma dessas inúmeras cores resulta na cor branca. 

As cores são reconhecidas por células fotorreceptoras presentes na retina: os cones 

e os bastonetes. Cones são células especializadas para a visão diurna e responsáveis por 

toda a diferenciação de cores, enquanto que os bastonetes são células que são ativadas em 

níveis baixos de luz (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2017).  
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Na sequência das atividades da oficina, os óculos de filtros coloridos foram distribuídos 

aos professores. Esses óculos foram elaborados com papel de gramatura de 180g/m2, 

compostos de filtros de acetato de cores vermelho e ciano, de acordo com a Figura 12. Para 

otimizar o tempo da oficina, os óculos foram distribuídos prontos, mas eles poderiam ser 

fabricados pelos professores durante a oficina. Esses óculos ficaram na posse dos 

professores. 

 

Figura 12 – Óculos de lentes de filtros de acetato vermelho e ciano distribuídos aos colaboradores 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Para a percepção do funcionamento do filtro colorido, foi mostrado aos professores 

colaboradores dois desenhos de imagens ocultas e solicitado que eles utilizassem um filtro 

de cor por vez para que pudessem visualizar cada imagem e observar cada resultado. Os 

desenhos mostrados estão apresentados na Figura 13: um com duas figuras sobrepostas (a) 

e outro com várias cores sobrepostas (b). 

 

Figura 13 – Desenhos de figuras sobrepostas para atividades da Oficina 2: (a) Filtros coloridos, (b) 
Imagens ocultas 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

(a) 

(b) 
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Em seguida, foi solicitado aos colaboradores que eles desenhassem livremente suas 

imagens ocultas com gizes de cera de cores sortidas, tantas quanto quisessem, conforme 

Fotografia 16(a), de forma a utilizarem os óculos de filtro de acetato com o objetivo de que 

eles pudessem perceber como o filtro de cor funciona, isto é, observar quais cores eram 

absorvidas pelo respectivo filtro utilizado e quais cores não eram. Também foi mostrado que 

a utilização de uma folha de papel celofane dobrada algumas vezes, duas ou três, 

dependendo de sua espessura, tende a ter o mesmo efeito do filtro de acetato, de acordo com 

a Fotografia 16(b). 

 

Fotografia 16 – Oficina 2: (a) Colaboradora desenhando com giz de cera, (b) utilização do papel 
celofane 

  
Fonte: A autora, 2019. 

 

Após a exposição de alguns conceitos científicos a partir das atividades, foi versado 

sobre o que é o espectro de luz visível, a cor-luz e a cor-pigmento tal como suas cores 

primárias e secundárias para que os colaboradores pudessem compreender e aprofundar o 

processo de adição e subtração de cores já apresentados na etapa da visitação à Sala Escura 

no ECI.  

Continuando no tema luz e cor, também foram apresentados os sistemas RGB (red-

green-blue) e CMYK (cian-magenta-yellow-key). O sistema RGB é composto pelas cores 

vermelha, verde e azul e se referente aos conceitos de cor-luz; o sistema CMYK, que se 

referente à cor-pigmento, é composto pelas cores ciano, magenta e amarelo, além da cor 

chave, ou melhor, a ausência de cor (preto), responsável pelo contraste. Tratou-se da 

aplicabilidade desses sistemas, como exemplo, as cores resultantes de uma imagem 

impressa em papel e as cores de imagens vistas em um monitor: a impressão em papel utiliza 

(a) (b) 
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o sistema CMYK e os monitores o sistema RGB. Sendo assim, as cores resultantes de 

impressões em papel não são as mesmas vistas na tela do monitor. 

No final da oficina, os professores puderam apresentar seus trabalhos ao grupo para 

que outras amostras de imagens ocultas fossem observadas. 

 

3.2.4 Oficina 3: Imagens anáglifas e o efeito 3D 

 

Esta oficina teve como proposta discorrer sobre imagens anáglifas e o efeito 3D, 

apresentando suas atividades, como suas etapas e descrições; seus aparatos essenciais, 

como os óculos de filtros coloridos, também chamados de óculos anáglifos ou óculos 3D a 

partir da ilustração de imagem anáglifa; apresentar o elo entre esses aparatos para o efeito 

tridimensional (3D), como eles funcionam em conjunto; e, mostrar a existência de vídeos 3D 

anáglifo. 

O Quadro 5 a seguir apresenta as etapas das atividades das Oficina 3, elaboradas de 

modo objetivo e estruturado.  

 

Quadro 5 – Etapas e descrição das atividades da Oficina 3 

ETAPAS DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO/ SEQUENCIAMENTO 

Contextualização 
Sobreposição de imagens; 

Filtros coloridos para imagens anáglifas. 

Objetivos 
Mostrar como funciona o olho humano na percepção do 
efeito 3D a partir de imagens anáglifas. 

Informação do material necessário 

Óculos de filtros coloridos (ciano e vermelho); 

Imagem anáglifas; 

Vídeo 3D anáglifo. 

Explicação sobre a montagem, 
conforme sequência 

Desenhar dois modelos no papel 180g/m² ou 220g/m² 
(resistente para a dobradura) a partir do molde fornecido 
no kit; 

Recortar os moldes, que servirão para estruturar os 
óculos; 

Colar com fita adesiva/cola um pedaço de papel 
celofane/acetato vermelho ao monóculo esquerdo; 

Colar com fita adesiva/cola um pedaço de papel 
celofane/acetato ciano ao monóculo direito; 

Colar as duas partes da estrutura. 

 Continua 
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Quadro 5 – Etapas e descrição das atividades da Oficina 3 

Continuação  

ETAPAS DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO/ SEQUENCIAMENTO 

Relação de situações/ perguntas para 
discussão 

Conhecer o conceito de estereoscopia; 

Conceituar imagem anáglifa; 

Questionar como e por que vemos em 3D; 

Questionar o motivo de pessoas monoculares não 
conseguirem ver em 3D. 

Exposição de algumas noções 
científicas do experimento 

Percepção de profundidade; 

Visão tridimensional; 

Interpretação do cérebro. 

Fonte: A autora, 2019. 
 

A partir da utilização dos óculos de filtros coloridos, entregues na segunda oficina, 

foram apresentadas imagens anáglifas para que os professores pudessem perceber o efeito 

de profundidade pela sobreposição das imagens, verificando que uma imagem bidimensional 

pode ser percebida como tridimensional.  Na Figura 14 abaixo se pode ver um modelo de 

imagem anáglifa.  

 

Figura 14 – Modelo de imagem anáglifa 

 
Fonte: Instituto de olhos Eduardo Paulino23, 2020. 

 

Os professores assistiram a um vídeo em 3D anáglifo por meio de óculos anáglifos 

utilizados na Oficina 2. A plataforma digital Youtube disponibiliza vídeos #D anáglifos 

gratuitamente. A Fotografia 17 ilustra essa atividade. 

 

 
23Disponível em: https://i1.wp.com/eduardopaulino.com.br/wp-content/uploads/2018/08/01-

2.jpg?resize=1200%2C490&ssl=1. Acesso em: 07 maio 2020. 
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Fotografia 17 – Colaboradores assistindo a um vídeo em 3D anáglifo 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

A Oficina 3 deu a oportunidade aos professores de compreenderem como funciona a 

estereoscopia, experienciando o efeito de visão tridimensional e ressaltando a posição de 

cada cor de filtro em seu respectivo olho: filtro vermelho no olho esquerdo e filtro ciano no 

olho direito, pois as imagens anáglifas são produzidas para serem vistas dessa forma. É de 

extrema importância saber usar os óculos anáglifos, pois sem eles as imagens anáglifas ficam 

borradas.  

Cada olho recebe sua respectiva imagem em uma perspectiva e o cérebro produz uma 

imagem resultante com efeito 3D. Como cada olho enxerga uma imagem diferente, o cérebro 

interpreta o efeito de profundidade na característica que a imagem do olho esquerdo (que tem 

o filtro vermelho) será bloqueada pelo filtro ciano que se encontra no olho direito e vice versa. 

Visto que é necessário ter duas imagens sobrepostas para que o efeito tridimensional seja 

percebido, as pessoas monoculares não conseguem ver esses efeitos. 

Alguns colaboradores tiveram dificuldade de visualizar o efeito 3D devido à rivalidade 

binocular, que de acordo com Pinker (1998) é um efeito colateral:  

 

Um lamentável efeito colateral é o fato de que, quando os dois olhos veem 
padrões muito diferentes como os fundos verde e vermelho, o cérebro não 
consegue fundi-los. Ele esculpe o campo visual em uma colcha de retalhos e 
oscila entre ver cada retalho como verde ou vermelho, um efeito 
desconcertante denominado [sic] rivalidade binocular (PINKER, 1998, p. 
240). 
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3.3 A COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados foram aplicados questionários com perguntas abertas e 

fechadas, os quais, segundo Lakatos e Marconi (2003), podem ser respondidos por escrito 

sem a presença do pesquisador, realizada rodas de conversa (MELO; CRUZ, 2014) e 

entrevista semiestruturada (TRIVINÕS, 1987), conforme ilustração da Figura 15. 

 

Figura 15 – Fases da pesquisa e seus instrumentos de coleta de dados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A coleta de dados por meio de questionários ocorreu tanto no início da visitação quanto 

no final das oficinas, pois por seu intermédio se pode ter uma grande quantidade de dados 

em pouco tempo e a baixo custo, sendo adequado para esta pesquisa do tipo descritiva (GIL, 

2002; LAKATOS; MARCONI, 2003; MARCONI; LAKATOS, 2002). Oito das 15 perguntas dos 

questionários foram utilizados cinco níveis de respostas de acordo com a Escala de Likert, 

conhecida como escala de atitudes ou opiniões, sendo ela a mais usada em pesquisas de 

opinião, pois além de concordar ou não com as questões, demonstra o grau de intensidade 

das respostas e as reações das pessoas (BERMUDES et al., 2016; MARCONI; LAKATOS, 

2002).  

Diante desse entendimento, os dados foram coletados em três momentos: 

a) no primeiro momento, na Fase 1, de visitação, antes da realização da mesma, 

foi entregue o QP (Apêndice B), contendo cinco perguntas fechadas de múltipla 

escolha; 

b) no segundo momento, Fase 2, após a realização das oficinas, foi entregue a 

FAC (Apêndice C) contendo oito perguntas fechadas de matriz de resposta 

única e duas perguntas abertas; 

Fase 1:

Visitação
•Questionário (QP)

Fase 2: 

Oficinas
•Questionário (FAC)
•Roda de conversa

Fase 3: 

Entrevista
•Roteiro 
semiestruturado
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c) no terceiro momento, foi realizada a entrevista, de acordo com roteiro 

semiestruturado (Apêndice D).  

O objetivo do questionário QP (Apêndice B) foi buscar informações de identificação do 

perfil dos professores quanto à sua formação e experiência, da participação em oficinas de 

Ciências em espaços de educação não formal; se os professores acreditavam que as oficinas 

contribuiriam para sua formação pedagógica e se já tinham conhecimento do ECI. 

A FAC (Apêndice C) teve como objetivo levantar a opinião dos professores quanto ao 

CFP, visitação e oficinas, e sua contribuição sobre sua formação, de forma a avaliar o 

resultado das oficinas sobre os colaboradores da pesquisa e suas opiniões acerca da 

proposta realizada, do conteúdo ministrado e das atividades experimentais executadas, como 

por exemplo se o conteúdo foi adequado às suas aulas, qual oficina despertou maior 

interesse, se pretende participar de novas oficinas em um espaço de educação não formal, 

se o ECI pode contribuir para a melhoria do ensino de Ciências na região da Baixada 

Fluminense, dentre outros. Para as perguntas fechadas da FAC utilizou-se a Escala de Likert 

para apresentar as opiniões e percepções dos professores. As perguntas abertas foram 

utilizadas para a justificativa dessas opiniões. 

No que tange à roda de conversa, Sampaio a outros (2014) afirma que “[...] a roda de 

conversa possibilita encontros dialógicos, criando possibilidades de produção e 

ressignificação de sentido sobre as experiências dos participantes [...]” (SAMPAIO et al., 2014, 

p. 1301) e que ela “[...] propõe a reflexão crítica, rejeita comunicados e impulsiona o diálogo, 

assumindo os riscos, desafios e mudanças como fundamentos de uma educação 

problematizadora” (SAMPAIO et al., 2014, p. 1302). 

A utilização da roda de conversa na pesquisa favoreceu ao professor a oportunidade 

de diálogo para que eles apresentassem seus argumentos ou contra-argumentos na 

contribuição de sua formação continuada e foi escolhida por ser, estabelecida por Melo e Cruz 

(2014), uma alternativa para melhorar a qualidade das relações que se estabelecem nos 

processos de ensino-aprendizagem, abrindo espaço para os professores estabelecerem o 

diálogo e a interação. Assim, permitiu-se que eles expressassem suas impressões, conceitos 

e opiniões sobre os temas propostos, trabalhando a reflexão, opinando de forma convergente 

ou não, provocando o debate aberto e acessível.  

Buscando a abordagem do viés crítico-reflexivo (ALARCÃO, 1996, 2011; JACOBUCCI, 

2006, 2008; ZEICHNER, 2008), os professores apresentaram suas opiniões, descobrindo, 

debatendo e propondo soluções para a atividade proposta no final das oficinas. 

Quanto às entrevistas, buscou-se conhecer e aprofundar alguns assuntos afim de 

coletar informações sobre os resultados de cada etapa da pesquisa sobre a sua prática 

docente e suas opiniões acerca da proposta realizada, do conteúdo ministrado e das 
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atividades experimentais executadas, exemplificando pelas percepções dos professores 

quanto ao ECI, suas opiniões e expectativas quanto ao ensino de Ciências e à educação em 

espaço não formal, se o curso contribuiu de alguma maneira em sua prática pedagógica e/ou 

em suas aulas, se tiveram dificuldades, quais foram e por qual motivo, dentre outros. 

A entrevista semiestruturada, técnica de coleta de dados que apresenta flexibilidade, 

foi realizada para que fosse possível aprofundar a análise da pesquisa, alimentada pelo 

resultado dos questionários. Para Triviños (1987, p. 152), a entrevista semiestruturada “[...] 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]”, mantendo o pesquisador consciente e atuante. Ela 

oferece as perspectivas possíveis para que o participante da pesquisa tenha autonomia e 

espontaneidade para enriquecer a pesquisa, valorizando a presença do pesquisador e guiada 

pelos pontos de seu interesse (GIL, 2002; TRIVINÕS, 1987). 

Conforme Lakatos e Marconi (2003), a entrevista deve ser direcionada a participantes 

selecionados de acordo com um plano e o pesquisador deve seguir a ordem das perguntas 

do roteiro. Sendo assim, foram seguidos os seguintes critérios de seleção de professores a 

participar da entrevista: 

a) primeiro: priorizar todos os professores categorizados como Professor de 

Ciências; 

b) segundo: equiponderar o número de entrevistados entre as duas turmas, A e 

B, para que ambas tivessem a mesma proporção na quantidade de 

entrevistados; 

c) terceiro: equiponderar por região do município. 

Esses critérios resultaram em um total de oito professores a serem entrevistados: dois 

da Turma A e seis da Turma B.  

As entrevistas individuais ocorreram no período de 1º de outubro de 2019 a 08 de 

outubro de 2019 e seguiu o roteiro semiestruturado composto de 13 perguntas, conforme 

Apêndice D. As entrevistas foram agendadas pela SEMED/BR, em dia e horário na respectiva 

escola em que cada colaborador selecionado trabalhava. Elas foram gravadas, transcritas e 

estudadas, conforme orientação de Triviños (1987), e se encontram armazenadas em mídia 

digital em servidor particular da pesquisadora. 

 

3.4 A ANÁLISE E O TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados obtidos foram analisados de acordo com o processo de tematização de 

Fontoura (2011), organizando as informações coletadas, selecionando temas relevantes e 
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coerentes que surgiram da análise dos materiais escritos e dos depoimentos dos 

colaboradores da pesquisa, a partir das entrevistas.  

Essa técnica de tematização consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem a comunicação, a partir das informações coletadas que dialoguem com a teoria, 

cuja frequência de aparição signifique alguma coisa para o objetivo analítico escolhido, sendo 

a tematização adequada nas pesquisas de cunho qualitativo (FIGUEIRA; FONTOURA, 2016;  

FIGUEIRA; FONTOURA, 2018; FONTOURA, 2011). 

Dessa forma, o processo do passo a passo adotado para as análises dos dados pela 

proposta de tematização de Fontoura (2011, p. 71) está representado na Figura 16 a seguir. 

 

Figura 16 – Passo a passo do processo de Tematização de Fontoura (2011) 

  
Fonte: Adaptado de Fontoura (2011). 

 

• Transcrição de todo o material coletado de forma oral e/ou escrita.1º Passo

• Leitura atenta para conhecer todo o material;

• Precisão dos temas (focos).
2º Passo

• Demarcação do que for relevante para o trabalho;

• Delimitação das unidades de contexto;

• Recortes do texto em unidades de significado (ideias, palavras, 
frases);

• Classificação e agregação de acordo com as ideias-chave.

3º Passo

• Levantamento dos temas para cada agrupamento de dados por 
princípios de coerência, semelhança, pertinência, exaustividade e 
exclusividade.

4º Passo

• Definição das unidades de contexto (trechos longos) e unidades de 
significado (palavras ou expressões);

• Definição dos núcleos de sentido que compõem a comunicação e sua 
frequência de aparição.

5º Passo

• Tratamento dos dados a partir das unidades de contexto;

• Agregar as unidades de registro de acordo com as ideias-chave;

• Organizar as informações.

6º Passo

• Interpretação dos dados à luz dos referenciais teóricos7º Passo
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Como colaboração para os resultados, os dados foram registrados por fotografias, 

observações, filmagens, para que se pudesse avaliar, após a realização das oficinas, seus 

objetivos e contribuição para a melhoria do ensino. 

A delimitação do material relevante à análise e o levantamento dos temas foram 

determinantes a partir da leitura atenta de todo o material coletado com a finalidade de 

compreender a ideia global da narrativa, pois 

 

Uma das vantagens de trabalhar com narrativas é proporcionar liberdade de 
expressão aos envolvidos, de forma que possam expressar medos, dúvidas, 
pensamentos, individualmente e em grupo, bem como suas visões sobre o 
ensino, a maneira como percebem o contexto em que estão imersos 
(FONTOURA; MONTEIRO, 2017, p. 860, tradução nossa) 24. 

 

Com todo o material tabulado após leituras atentas, tanto dos questionários quanto 

das transcrições das entrevistas, as unidades de contexto e de significado foram sinalizadas 

por cores. 

Os núcleos de sentido se originaram das unidades de contexto e de significado 

identificados no material tabulado a partir dos aspectos essenciais à significância à pesquisa, 

listados nos discursos dos colaboradores da pesquisa por repetição de palavras e ideias, ou 

por exclusividade, registrando e apresentando a frequência de aparição de forma absoluta, 

isto é, representando a quantidade de respostas que se referiram ao respectivo núcleo de 

sentido. De forma a manter o anonimato e a privacidade dos professores colaboradores, estes 

foram identificados pela letra P seguido de um número cardinal de dois algarismos. 

No Quadro 6 está representado um trecho da sistematização utilizada a partir das 

respostas das perguntas abertas da FAC. 

 

 

  

 
24O texto original em língua inglesa é: “One of the advantages of working with narratives is to provide a 

freedom of expression to the ones involved, in a way they can express fears, doubts, thoughts, both 
individually and in groups, as well as their views about teaching, the way they perceive the context 
where they are immersed.” 
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Quadro 6 – Trecho da sistematização para identificação dos núcleos de sentido a partir da FAC 

 Colaborador 
O que chamou atenção 

nas oficinas? 

Acredita que ECI pode 
contribuir para a melhoria 

ensino Ciências na Baixada? 

A exposição pôde trazer 
contribuições para as suas 

aulas? 

P01 

Eu gostei de tudo, pois é 
possível dinamizar as 
aulas com baixo custo e 
isso certamente vai 
instigar a curiosidade dos 
alunos. 

Oportunidade de visitar o espaço 
seja algo único para nossas 
crianças que muitas vezes nunca 
saíram do bairro, além de 
incentivar o ensino de Ciências. 

Sim, pois existem recursos 
visuais e sensoriais que não 
temos no espaço escolar. 

P02 
A praticidade em fazer 
uma câmara escura com 
baixo custo. 

Atividades lúdicas, prática, que 
meche com os sentidos em um 
único lugar. 

Não só para as aulas do 8º 
ano. Em qualquer 
escolaridade e principalmente 
para os meus do 6º ano que 
são muito curiosos. 

P03 

A clareza das informações 
e a facilidade de 
compreensão dessas 
informações para o uso 
em sala de aula. 

Porque além da proximidade 
física, podemos usar também 
como ferramenta a aproximação 
do participante ou visitante com os 
objetos de estudo. 

Sim, pois tudo que vimos até 
aqui nos deu uma nova visão, 
mesmo de assuntos que eu já 
achava conhecer, em sala de 
aula isso abre os olhos. 

P04 

Foi tudo tão interessante 
que fica difícil escolher. 
Mas a questão das cores 
foi bem significativa. 

Contribuiria muito para o interesse 
dos alunos por Ciências. O lúdico 
é fundamental. 

Trabalhar os sentidos com 
(toda) tanta informação/ 
conhecimento seria bem 
prazeroso para os alunos. 

P12 
A visão e o conceito que 
tinha sobre as cores 
primárias. 

Sim, por ser um espaço de fácil 
acesso e interativo tornando a aula 
interessante e motivacional. 

Principalmente pelas novas 
descobertas desde sabor a 
cores. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Nesse trecho de sistematização apresentado, as unidades de contexto foram 

delimitadas do corpus por cores, em que células de mesma cor contém as mesmas unidades 

de significado. E os núcleos de sentido foram realçados em azul. 

Em seguida se buscou a convergência dessas unidades, agrupando-as de forma a 

organizar o discurso a partir das experiências dos professores, reunindo-as a uma mesma 

temática. 

No próximo capítulo são apresentados os resultados e as discussões dos dados 

analisados, tanto para as análises primárias quanto ao perfil dos colaboradores da pesquisa 

quanto para as temáticas identificadas e seus desdobramentos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As informações coletadas pelos questionários, o Questionário Preliminar (QP) e a 

Ficha de Avaliação de Conteúdo (FAC), e pelos relatos coletados nas entrevistas 

semiestruturadas tiveram o objetivo de identificar e analisar as percepções, reflexões e 

opiniões dos professores a partir de suas experiências quanto ao ensino de Ciências, à 

educação em espaço não formal, à interdisciplinaridade, às contribuições do curso em sua 

prática pedagógica, à formação de professores, dentre outros. 

Estão apresentados primeiramente, no tópico 4.1 por meio de dados do QP, as 

análises do perfil dos colaboradores da pesquisa sobre o quantitativo de professores inscritos 

e concluintes no CFP, o perfil dos colaboradores do curso bem como seus conhecimentos e 

expectativas. 

Em seguida, no tópico 4.2, são apresentadas, analisadas e discutidas as 13 temáticas 

identificadas, seus núcleos de sentido e seus desdobramentos no restante do estudo, 

correlacionando dados do QP, da FAC e da entrevista semiestruturada. 

 

4.1 ANÁLISE DOS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

As análises quanto à relação do quantitativo de professores inscritos e concluintes no 

CFP, resultando em evasão, quanto ao perfil dos colaboradores do curso bem como quanto 

aos conhecimentos e expectativas dos professores quanto ao curso se encontram a seguir, 

com dados retirados do QP (Apêndice B). 

 

4.1.1 A relação de professores inscritos e concluintes no CFP 

 

A relação dos professores inscritos no CFP foi disponibilizada pela SEMED/BR e 

enviada via correio eletrônico à pesquisadora. Na listagem havia 53 professores de 32 escolas 

diferentes, distribuídos entre a Turma A e a Turma B. Os dois gráficos a seguir, 1 e 2, mostram 

informações sobre como ocorreu a distribuição dos professores ao longo do estudo. 
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Gráfico 1  Quantitativo de professores inscritos no curso, por categorização 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Para a realização do curso, obteve-se 53 inscritos, sendo que 17 destes pertencem à 

categoria de Professor de Ciências e 36 à categoria Professor do 4º ano. Desdobrando os 

dados do Gráfico 1 por Turma A e Turma B, gerou-se o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2  Distribuição de professores inscritos e presentes, por turma e por etapa 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

O Gráfico 2 mostra a distribuição do número de colaboradores da pesquisa em cada 

etapa, de acordo com sua categorização. Para a Turma A se obteve a inscrição de 26 
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professores e para a Turma B, 27. Na 1ª Etapa do CFP, de visitação, teve-se a presença de 

32 professores no total, sendo que a Turma A teve a presença de 12 professores e a Turma 

B, 20. Na 2ª Etapa, das oficinas, a Turma A foi representada por quatro professores e a Turma 

B por 12, em um total de 16. Observa-se que a cada etapa, a presença dos professores 

diminuía.  

Em seguida detalhou-se a distribuição dos professores que finalizaram o curso por 

turma e por categoria conforme apresentado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3  Quantitativo de professores que finalizaram o curso, por turma e por categoria 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Quanto às categorias, quatro colaboradores são da categoria de Professor de Ciências 

e 12 na de Professor do 4º ano. Destaca-se que se teve mais de quatro vezes o número de 

colaboradores categorizados como Professor do 4º ano do que o de Ciências e que também 

a Turma B teve três vezes mais colaboradores que a Turma A. 

Sendo assim, para este estudo, foram analisados somente os dados para esses 16 

colaboradores que concluíram o curso, representados por três professores da categoria 

Professor de Ciências e 12 da categoria de Professor do 4º ano. O número total de concluintes 

do curso (16) representa 30% do total de inscritos (53). Nota-se um alto índice de evasão, 

seja na etapa da visitação (40% em relação ao total de inscritos), seja na etapa da oficina 

(70% em relação ao total de inscritos). Pereira (2014) apresenta em sua tese uma evasão 

média de 46% em suas três turmas no curso de formação de professores do município de 
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Mesquita, RJ, atribuída, em mais de 50% dos casos, ao motivo de que os professores 

deveriam se desligar do respectivo curso para retornar às suas salas de aula. 

Aprofundando no tema evasão, no momento do acolhimento, alguns dos professores 

informaram que não foram avisados de que iriam participar de um curso de formação 

continuada. Uns disseram que a gestão escolar os informou que deveriam comparecer a uma 

reunião agendada pela Secretaria Municipal de Educação, outros que fossem visitar um 

espaço que eles não tinham ideia do que se tratava, mesmo de posse do endereço do ECI. 

Como comunicado por eles, não sabiam que se tratava da oferta de um curso para sua 

formação. 

O propósito do projeto e do CFP foram divulgados pela pesquisadora durante a 

apresentação inicial, assim como os objetivos do projeto, suas etapas, sua importância, 

ressaltando os dias em que as oficinas seriam realizadas. O planejamento inicial era de que 

as oficinas fossem realizadas no próprio ECI. Entretanto, analisando a demora na confirmação 

de inscrição dos professores, foi-se conversado com a Coordenadora da SEMED/BR e 

acertado que as oficinas seriam realizadas em escolas da rede do município de Belford Roxo. 

Ela foi a responsável por informar aos respectivos responsáveis da gestão escolar desses 

professores onde as oficinas ocorreriam.  

Ainda sobre o tema evasão, foi comunicado informalmente pela SEMED/BR que o 

motivo para essa ocorrência foi que alguns gestores escolares não permitiram a liberação de 

alguns (e até todos) de seus professores, mesmo após a inscrição, independe da etapa, 

ratificando informações dadas pelos professores colaboradores de que é comum que a gestão 

não os libere para a realização de cursos. Pereira et al. (2019) corrobora a essas informações 

dadas pelos professores quando informa que há o desinteresse dos gestores escolares na 

capacitação de professores, não incentivando o docente a tal, sendo esse um fator negativo 

na formação continuada do professor. 

 

4.1.2 Qual o perfil dos colaboradores da pesquisa? 

 

As informações sobre o perfil dos professores colaboradores da pesquisa foram 

obtidas por meio do QP. Abordou-se sobre tempo de magistério, idade, formação inicial bem 

como localização regional onde a escola está inserida no município. 

Quanto ao tempo de magistério e a idade desses professores, as respectivas 

distribuições se encontram no Gráfico 4 e Gráfico 5, respectivamente, a seguir. 
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Gráfico 4  Distribuição do intervalo de tempo de magistério dos professores 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Gráfico 5  Distribuição do intervalo da idade dos professores 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Nota-se no Gráfico 4 que metade dos colaboradores possui mais de 20 anos de 

experiência em magistério. Três professores têm de 11 a 20 anos, dois, de seis a dez anos e 

três deles têm até cinco anos de experiência. No Gráfico 5 é apresentada a distribuição da 

idade dos professores, em que sua menor idade é de 30 anos. Sete professores tem a idade 

de 30 a 40 anos, seis de 41 a 50 anos, dois de 51 a 60 anos e um acima de 60 anos.  

Relacionando os dados de tempo de magistério e idade, pôde-se deduzir que os 

colaboradores da pesquisa iniciaram seu magistério logo após a sua formação, até os 25 anos 

de idade, tendo toda a sua vida profissional pautada dentro da área de ensino. 
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Sobre a formação acadêmica dos professores, registrou-se apenas a formação inicial, 

por seu tipo, mostrada no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6  Distribuição da formação inicial dos professores, por tipo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A predominância da formação inicial dos colaboradores da pesquisa é em Pedagogia, 

sendo cinco num universo de 16. Em seguida, os dados apresentam quatro professores 

formados em Formação de Professores de Nível Médio, três em Biologia, dois em História. 

Geografia e Educação Física tiveram um representante cada. Neste estudo, somente os 

professores de Biologia atuam exclusivamente nos anos finais do ensino fundamental. Todos 

os outros atuam em todo os anos do ensino fundamental.  

Na representação de divisão regional de Belford Roxo, de acordo com a referência da 

Figura 10, na página 57, o município se divide em cinco regiões, representadas pelas cores 

amarela, rosa, azul, laranja e verde. Correlacionando a localização das escolas dos 

professores presentes no curso em suas respectivas regiões, tem-se o resultado no Gráfico 7 

a seguir. 

 

  

Pedagogia; 5

Formação de Professores; 4

Biologia; 3

História; 2

Geografia; 1

Educação Física; 1

Quantitativo da formação inicial dos professores
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Gráfico 7  Quantitativo de professores presentes por região de Belford Roxo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Analisando a localização das escolas dos professores colaboradores da pesquisa, 

pôde-se observar que a presença expressiva foi dos professores das regiões mais próximas 

de Mesquita, regiões amarela e azul, conforme relação entre as Figuras 1 e 10. A primeira 

região foi representada por seis professores e a segunda por cinco. A região verde, mais 

distante, teve a presença de apenas um colaborador. 

Relativo à pergunta se eles já tinham conhecimento do ECI, a resposta foi, em 

unanimidade, uma negativa. Esse tema foi aprofundado na fase das entrevistas e está 

analisado no tópico 4.2.5 com a temática sobre o desconhecimento geral do ECI. 

 

4.1.3 Conhecimentos e percepções prévias dos colaboradores 

 

Ao questionarmos aos colaboradores da pesquisa se eles já tinham participado de 

cursos ou oficinas de Ciências em um espaço de educação não formal, obtivemos as 

seguintes respostas, conforme expressado no Gráfico 8, divididos por categoria. 
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Gráfico 8  Quantitativo de professores que já participaram de oficinas de Ciências, por categoria 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Oito professores, a metade dos colaboradores, responderam que sim, que já 

participaram de pelo menos uma oficina ao longo de sua experiência em outros espaços, 

como Museu da Vida, Espaço da Ciência de Paracambi, Museu Nacional, Museu Histórico 

Nacional, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu da Imagem e do Som, Museu do Amanhã. 

Destaca-se que na categoria de Professor de Ciências, três do total, de alguma forma já teve 

alguma experiência em participação em oficinas. 

A tese de Pereira (2014) indica que somente 6% de sua amostra de 423 professores, 

todos sendo profissionais da educação, conhecem algum espaço de educação não formal, 

como museu de C&T ou centro de Ciências, enquanto que o percentual de visitas constante 

a museus e centros de C&T no relatório de Percepção Pública da C&T no Brasil do ano de 

2010 estava em 8%.  Entretanto, na versão de 2015 desse relatório, verifica-se que o 

percentual desse tipo de visitação cresceu 50%, isto é, passou de 8% em 2010 para 12% em 

2015, justificado pela intensa visita dos jovens (BRASIL, 2015).  

Esses percentuais estavam em ascensão até que o relatório do ano de 2019 mostrou 

uma queda, chegando ao percentual de 6% na visitação a locais de C&T, justificado por 

motivos tais como: as atividades em espaços desse tipo não são prioritárias, não existe esse 

tipo de lugar na região dos entrevistados, como também a falta de acesso a esses locais que 

demonstra ser um obstáculo crucial especialmente para a população que vive na área rural e 

em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos (BRASIL, 2019).  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4º ano Ciências Não Informado

Q
u

an
tid

a
de

 d
e

 p
ro

fe
ss

or
es

Participação anterior em oficina de Ciências

Não Sim



81 

 
 

Com respeito às expectativas dos colaboradores desse estudo, perguntou-se se eles 

acreditavam que a realização da oficina contribuiria para sua formação. O Gráfico 9 apresenta 

o quantitativo resultante desse questionamento. 

 

Gráfico 9  Quantitativo de professores que acreditam que a realização da oficina contribuiria para 
sua formação, por categoria 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Verificou-se que, dos 15 professores que responderam à pergunta, todos eles 

concordaram totalmente que a realização da oficina contribuiria para sua formação, mesmo 

aqueles nunca tinham participado de oficinas em espaços de educação não formal. Um 

colaborador se absteve da resposta. 

A justificativa dos próprios colaboradores para essa expectativa é de que o que eles 

aprendem nas oficinas oportunizam um melhor preparo para se trabalhar com os alunos em 

sala de aula, obtendo assim mais ferramentas de trabalho. Alvarado-Prada, Freitas e Freitas 

(2010) reforça essa justificativa quando afirmam que os professores querem conteúdos e 

metodologias para resolver problemas do cotidiano, de sala de aula. 

No próximo tópico são apresentados as temáticas e seus núcleos de sentido 

relevantes resultantes das interpretações assim como as análises dos dados significativos à 

pesquisa, correlacionando todos os instrumentos de coleta e discutindo à luz dos referenciais 

teóricos. 
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4.2 AS 13 TEMÁTICAS IDENTIFICADAS E SEUS DESDOBRAMENTOS  

 

Utilizando-se os dados obtidos pelos instrumentos de coleta referenciados, identificou-

se 13 temáticas relevantes e seus núcleos de sentido, conforme Quadro 7. Essas temáticas 

estão descritas em seguida, em quadros característicos de acordo com a metodologia de 

tematização de Fontoura (2011) e suas discussões. 

 

Quadro 7 – Temas identificados e seus desdobramentos 

 TEMA IDENTIFICADO NÚCLEO DE SENTIDO 

1 
Reconhecimento da contribuição do curso 
à formação dos professores 

Enriquecimento profissional 

2 As oficinas na perspectiva dos professores 
Realizar atividades em sala de aula 

Uso de materiais de baixo custo 

3 
Contribuição do Espaço Ciência Interativa 
para a melhoria do ensino de Ciências 

Lúdico atrai o interesse do aluno 

Motivação do aluno pelas Ciências 

4 
Contribuição da exposição 
NeuroSensações às aulas 

Suporte para atividades em sala de aula 

Novas descobertas 

5 
O desconhecimento geral do Espaço 
Ciência Interativa 

Desconhecimento do espaço 

6 Novas experiências na área de Ciências 
Novos saberes 

Mudança de ponto de vista dos professores 

7 
Contribuição do CFP na prática 
pedagógica do professor 

Exploração das atividades em sala de aula 

Além do livro didático 

Dinamismo 

8 
A importância de um espaço de educação 
não formal para a educação 

Construção de saberes 

Nova experiência 

9 
Avaliação do ensino de Ciências no ensino 
fundamental 

Iniciar o ensino de Ciências na alfabetização 

Melhorar a formação dos professores 

10 Falta de recursos nas escolas 
Sem material para as atividades 

Falta de infraestrutura 

11 Reconhecimento da interdisciplinaridade Cruzamento de disciplinas 

12 
Expectativa e frustração em levar os 
alunos ao Espaço Ciência Interativa 

Aprendizagem dos alunos 

Dificuldade logística 

13 
Avaliação do Curso de Formação de 
Professores 

Mais carga horária 

Abordagem de outros módulos da exposição 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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4.2.1 Tema 1: Reconhecimento da contribuição do curso à formação dos professores 

 

A primeira pergunta da FAC, Apêndice C, questiona aos professores se o CFP trouxe 

contribuições para sua formação. Todos os 16 professores responderam que concordavam 

totalmente com essa pergunta, de acordo com o gráfico resultante das perguntas fechadas 

da Ficha de Avaliação de Conteúdo, conforme Apêndice E. Buscou-se complementaridade a 

esse tema nas respostas da última pergunta do respectivo questionário, de número 10, onde 

os professores puderam apresentar suas opiniões e percepções quanto a quaisquer assuntos 

relacionados ao CFP. A análise desse tema está mostrada no Quadro 8 a seguir. 

 

Quadro 8 – Reconhecimento da contribuição do curso à formação dos professores 

O CFP trouxe contribuições para a formação dos professores? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Enriquecimento profissional (4) 

“[...] [o curso] contribuiu bastante para meu enriquecimento 
como profissional e agregou conhecimento para meu 
aprendizado acadêmico.” (P10) 

“Gostei muito do trabalho. Como profissional precisamos ter 
esses momentos de ‘crescimento’.” (P11) 

“Gostaria de agradecer a oportunidade e já tenho várias 
ideias de como utilizar o que aprendi aqui.” (P01) 

“Acrescentou muito para observarmos o quanto é importante 
para nós professores a atualização e o estudo. Excelente 
curso! E que tenham outros.” (P15) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Explorando esse tema, identificou-se nas entrevistas o núcleo de sentido 

“enriquecimento profissional”. No total dos oito professores entrevistados, a frequência de 

aparição absoluta neste núcleo foi de quatro respostas, em que as unidades de contexto foram 

originadas de semelhantes narrativas. Os professores registraram que o curso agregou 

conhecimento, colaborando no crescimento profissional, reconhecendo o quanto é importante 

a atualização e o estudo. Isso vai ao encontro do que diz Alvarado-Prada, Freitas e Freitas 

(2010) ao que tange ao desenvolvimento profissional através da busca de novos 

conhecimentos pela formação continuada de professores.  

A formação continuada se fundamenta em aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos, 

o que deveras é importante para o desenvolvimento do professor, e, consequentemente, o 
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seu crescimento profissional, e isso fortalece a sua autoestima e valoriza as suas capacidades 

individuais e coletivas (JACOBUCCI; JACOBUCCI; MEGID-NETO, 2007; ZEICHNER, 2005). 

 

4.2.2 Tema 2: As oficinas na perspectiva dos professores 

 

A segunda pergunta da FAC indagou a respeito da adequação do conteúdo abordado 

nas oficinas ao ano em que os colaboradores lecionam. Em suas respostas, os professores 

concordaram totalmente à essa adequação, de acordo com o gráfico no Apêndice E. Um 

professor foi indiferente a essa interrogativa. Logo, pode-se inferir que as oficinas atenderiam 

a todos os níveis do ensino fundamental. 

Buscou-se investigar, na terceira pergunta da FAC, qual dentre as três oficinas 

apresentadas despertou maior interesse nos professores: se câmara escura, imagens ocultas 

ou imagens anáglifas, sendo as Oficinas 1, 2 e 3, respectivamente. Quatro dos 16 professores 

marcaram não apenas uma, mas todas as três opções. Assim, obteve-se 24 respostas. O 

resultado obtido foi sobre a Oficina 1, da câmara escura, tendo 10 seleções, frente ao empate 

das Oficinas 2 e 3, com sete marcações cada. 

Na sequência, na pergunta aberta de número quatro, indagou-se o que mais chamou 

a atenção desses professores nas oficinas. As análises temáticas estão no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Destaque nas atividades das oficinas 

O que mais chamou a atenção dos professores nas oficinas? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Realizar atividades em sala de aula 
(5) 

“A clareza das informações e a facilidade de compreensão 
dessas informações para o uso em sala de aula.” (P03) 

“Confecção de materiais didáticos fácil para desenvolver em 
sala de aula.” (P07) 

“A utilização de materiais do cotidiano que podem ser 
inseridos em sala de aula [...].” (P15) 

“Que podemos de forma simples e prática realizar atividades 
relacionadas, digo, observadas na oficina com os alunos em 
sala de aula.” (P16) 

 Continua 
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Quadro 9 – Destaque nas atividades das oficinas 

Continuação  

O que mais chamou a atenção dos professores nas oficinas? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Uso de materiais de baixo custo (3) 

“Eu gostei de tudo, pois é possível dinamizar as aulas com 
baixo custo e isso certamente vai instigar a curiosidade dos 
alunos.” (P01) 

“A praticidade em fazer uma câmara escura com baixo 
custo.” (P02) 

“A facilidade para criar com os alunos à baixo custo.” (P13) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Nesta análise, os núcleos de sentido reconhecidos foram a possibilidade de “realizar 

atividades em sala de aula” e o “uso de materiais de baixo custo”. Os professores gostaram 

da clareza e da facilidade das informações passadas no CFP de forma que eles poderiam 

utilizá-las em sala de aula de forma simples e prática, considerando-se capazes de reproduzir 

os produtos das oficinas em suas aulas, respondendo assim à pergunta de número cinco da 

FAC sobre essa capacidade de reprodução. Eles reconheceram que os materiais utilizados 

para montar os produtos das oficinas são de fácil acesso, encontrados no dia-a-dia. Em 

complementaridade, Pereira (2014) corrobora a questão de que não é necessário ter um 

laboratório para realizar atividades práticas para ensinar Ciências, podendo fazê-las em sala 

de aula. 

 

4.2.3 Tema 3: Contribuição do Espaço Ciência Interativa para a melhoria do ensino de 

Ciências 

 

Quando perguntado aos professores se eles acreditavam que o ECI poderia contribuir 

para a melhoria do ensino de Ciências na Baixada Fluminense, de acordo com a pergunta de 

número oito da FAC, eles responderam unanimemente que sim. O Quadro 10 traz a análise 

dessa temática, que permitiu a identificação dois núcleos de sentido: “o lúdico atrai o interesse 

do aluno” e “motivação do aluno pelas Ciências”. 
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Quadro 10 – O ECI no ensino de Ciências na Baixada Fluminense 

Os professores acreditam que o ECI poderia contribuir para a melhoria do ensino 
de Ciências na Baixada Fluminense? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Lúdico atrai o interesse do aluno (4) 

“Contribuiria muito para o interesse dos alunos por Ciências. 
O lúdico é fundamental.” (P04) 

“Com certeza, é um espaço rico em atividades e no lúdico, 
cheio de contribuições para o aprendizado do aluno.” (P05) 

“Certamente. O lúdico atrai muito mais de nossas crianças.” 
(P13) 

Motivação do aluno pelas Ciências 
(3) 

“Porque o aluno poderá ter acesso a exposição e interagir 
no espaço, o que poderá motivá-los enquanto estudante a 
querer saber mais sobre Ciência e Tecnologia.” (P15) 

“Contribui, pois acrescenta a Ciência de uma forma mais 
atrativa.” (P09) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Esse tema contextualiza o ECI em um espaço atrativo, criativo, lúdico, que pode 

contribuir para que o aluno se interesse pelas Ciências. A questão do lúdico foi citada muitas 

vezes durante esta pesquisa, sendo o primeiro núcleo de sentido apresentado. Trivelato 

(2003) caracteriza as atividades lúdicas como voluntárias (participativa e não 

recompensatória), pois qualquer tipo de coerção para participar de quaisquer atividades perde 

o caráter do lúdico. Essa autora diz que “o ato de aprender Ciências exige motivação” 

(TRIVELATO, 2003, p. 116) e recomenda o uso de atividades lúdicas para o enriquecimento 

da prática do professor.  

O segundo núcleo de sentido foi sobre a motivação, em que se expôs que a visita ao 

ECI motiva o aluno a querer saber mais sobre C&T. Tápia e Fita (2015) abordam a questão 

da motivação como uma peça-chave para o aprendizado e desenvolvimento máximo das 

capacidades dos alunos, em que os orienta ao alcance de um objetivo.  

Se o tema visto, estudado, desperta um interesse no aluno que o impulsiona a se 

aprofundar nesse tema, o aluno tende a vencer os obstáculos que possa a ter no processo de 

aprendizagem (TÁPIA; FITA, 2015). Como informou o colaborador P09, o ECI apresenta a 

Ciência de uma forma mais atrativa. O lúdico e o atrativo dos museus e dos centros de 

Ciências favorecem a motivação intrínseca, que é, do ponto de vista pedagógico, a mais 

valiosa das motivações, estimulando os alunos (TÁPIA; FITA, 2015; VASCONCELLOS, 2013).  
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O colaborador P03, ao falar do ECI, frisou que “[...] o espaço é perfeito para o 

conhecimento, serve para crianças e adultos da mesma forma”, refletindo em um outro, talvez 

novo, entendimento acerca da exposição NeuroSensações: “Observar reações do próprio 

corpo e buscar sentido faz com que novos olhares se voltem para um ‘novo mundo’.”. A opinião 

de outro participante chamou a atenção quando disse que “Seria muito interessante que o 

Espaço de Ciência existisse em cada município da Baixada Fluminense” (P11).  A utilidade é 

importante para a motivação. Tápia e Fita (2015, p.115) dizem que a motivação melhora 

“quando o aluno percebe que pode resolver alguma necessidade”, seja ela pessoal, 

instrumental ou cultural25.  

 

4.2.4 Tema 4: Contribuição da exposição NeuroSensações às aulas 

 

No tocante à questão nove da FAC, se a exposição NeuroSensações poderia trazer 

contribuições para as suas aulas, as respostas dos professores foram expressivas em 

concordar que sim, que podem trazer contribuições. 

O Quadro 11, a seguir, contextualiza esse tema. 

 

Quadro 11 – A exposição pode trazer contribuições às aulas dos professores 

A exposição NeuroSensações poderia trazer contribuições às aulas? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Suporte para atividades em sala de 
aula (8) 

“Nos dão suporte e material para levar de forma lúdica os 
conceitos apresentados.” (P10) 

“Sim, ao ensinar sobre cores, sobre luz, etc. ter um olhar e 
um conteúdo atualizado para auxiliar nos processos de 
aprendizagem.” (P15) 

“Sim, pois algumas práticas e informações vistas na 
exposição acrescentaram muito em questões de 
conhecimento para serem passadas em sala de aula.” (P16) 

 Continua 

 

 

 

 
25Segundo Tápia e Fita (2015, p. 115) a utilidade pode ser classificada em: 

a) pessoal: se satisfaz alguma das necessidades citadas por Maslow; 
b) instrumental: uma meta imediata serve para obter metas posteriores; 
c) cultural: coincide com os valores de certos grupos de referência (pais, companheiros). 
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Quadro 11 – A exposição pode trazer contribuições às aulas dos professores 

Continuação  

A exposição NeuroSensações poderia trazer contribuições às aulas? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Novas descobertas (3) 

“Sim, pois tudo que vimos até aqui nos deu uma nova visão, 
mesmo de assuntos que eu já achava conhecer em sala de 
aula. Isso abre os olhos.” (P03) 

 “Principalmente pelas novas descobertas desde sabor a 
cores.” (P12) 

 “Sim, pois através de novas descobertas, através do meu 
empenho em diversificar as atividades sobre as cores.” 
(P14) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Para os colaboradores, a exposição contribuiria de maneira simples, interessante, 

diversificada e dinâmica para ensinar Ciências à alunos de qualquer escolaridade, auxiliando 

nos processos de aprendizagem. O primeiro núcleo de sentido identificado, “suporte para 

atividades em sala de aula”, revela que metade dos professores colaboradores reconheceram 

que a exposição pode oferecer suporte às suas atividades em sala de aula pelo conhecimento, 

pelo conteúdo apresentado, enquanto que o segundo núcleo de sentido, aponta para uma 

outra parte dos professores que reconhece que a exposição trouxe “novas descobertas” ou 

nova visão de assuntos que já achava que conhecia. 

Os centros de Ciências são espaços de informação, educação e formação. Eles 

auxiliam os professores com conteúdos e metodologias na melhoria e na transformação das 

aulas (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010). E a escolha por atividades 

interessantes que estão presentes no cotidiano do aluno oportunizou o suporte para 

atividades em sala de aula. 

 

4.2.5 Tema 5: O desconhecimento geral do Espaço Ciência Interativa 

 

A partir das respostas da pergunta de número cinco do QP, percebeu-se a necessidade 

de aprofundar a questão de que nenhum dos professores colaboradores da pesquisa sabiam 

da existência do ECI, mesmo com alguns deles residindo no mesmo município do ECI, em 

Mesquita, RJ. Sendo assim, na primeira pergunta do roteiro semiestruturado, os 

colaboradores logo comentaram sobre esse assunto e os motivos para o desconhecimento 

estão analisados no Quadro 12. 
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Quadro 12 – O desconhecimento geral do ECI 

Os professores já tinham conhecimento do ECI? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Desconhecimento do espaço (16) 

“Pra mim foi uma surpresa. Falando de forma pessoal, 
primeiramente, morei a minha vida toda em Mesquita e não 
conhecia aquele espaço. Sempre passava e achava que era 
uma escola.” (P01) 

“Bom, primeiro não conhecia o espaço. Fiquei passada! Tão 
perto de mim e eu não sabia. Surpreendi porque, meu Deus, 
como tem tudo isso aqui?! E que as crianças poderiam ter 
acesso e a gente não sabia que aquilo existia. Ou seja, 
divulgação! Pelo menos de repente ser divulgado... eu não 
sabia. Contato que foi um consenso geral: “gente, como 
assim a gente não sabe que isso aqui existe?” (P12) 

“Eu sou moradora de Mesquita e nossa, nunca tinha 
entrado...é ... dentro daquele ambiente. Não sabia como é 
que era.” (P16) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Pôde-se observar entonações de surpresa nas falas e nos gestos dos entrevistados. 

Não imaginavam que existia um centro de Ciências localizado tão próximo das escolas em 

que trabalham e/ ou de suas residências. Conforme disse a professora P12, falta divulgação 

da existência do espaço.  

Uma das professoras enfatizou que morava no mesmo município do ECI e não o 

conhecia (P16) e a outra ressaltou “[...] você não viu o menino, vizinho do espaço e não sabia 

que aquilo ali existia?” (P12). O desconhecimento era total, de consentimento geral. Visto isso, 

confirma-se a importância da divulgação científica nas escolas, junto aos professores, às 

coordenadorias municipais de educação, dentre outras formas, que de acordo com Selbach 

(2010), aproxima a sociedade do conhecimento científico que é uma ferramenta 

imprescindível para conhecer o mundo em que se vive. 

Alinhado com as falas dos professores, o relatório de Percepção pública da C&T no 

Brasil (BRASIL, 2019) cita os seguintes motivos, e o seu respectivo percentual, como 

dificuldades de acesso aos espaços científico-culturais: (i) não existir espaço científico em sua 

região (34%); (ii) não saber onde tem museus deste tipo em sua região (11%); e (iii) ficar muito 

longe (8%). Mais da metade dos entrevistados nesse relatório não tem conhecimento de 

espaços científicos, como os museus e os centros de Ciências. Isso se intensifica nas áreas 

mais distantes dos centros urbanos.  
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Visto isso, é de fundamental importância divulgar e popularizar a Ciência, pois, de 

acordo com Paula (2017), os museus e centros de Ciências estão sendo percebidos e 

procurados em 1º lugar para ilustrar o conhecimento de sala de aula. Suas funções de divulgar 

e tornar a Ciência acessível ficou em 2º lugar. 

É importante refletir sobre as concepções da ciência e da educação nos museus e 

centros de Ciências, pois os professores desconhecem os papéis desses espaços 

(MARANDINO, 2009). Nesse sentido, as ações de divulgação e popularização da Ciência 

precisam estar, de alguma forma, chegando aos professores, às secretarias de educação, aos 

alunos, à sociedade como um todo.  

 

4.2.6 Tema 6: Novas experiências na área de Ciências 

 

O segundo tema identificado foi a respeito dos professores terem tido ou não, por meio 

do curso, alguma experiência nova na área de Ciências, a partir da quinta pergunta da 

entrevista. Para os professores, o curso foi realizado em um ambiente diferente do que estão 

acostumados, proporcionando novos saberes. Este tema foi percebido como núcleo de 

sentido quanto à exposição. Contudo, nesta fase, a análise temática desdobra essas 

experiências em dois núcleos de sentido, que são “novos saberes” e “mudança de ponto de 

vista dos professores”. Em uma amostra de oito professores entrevistados, o primeiro núcleo 

de sentido teve uma frequência absoluta de quatro e a segunda, de dois. O Quadro 13 mostra 

a análise desse tema.  

 

Quadro 13 – Novas experiências na área de Ciências 

O curso proporcionou novas experiências na área de Ciências? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Novos saberes (4) 

“O filtro de cores. Você vê... a... como é que é? As cores 
primárias. Falei: ‘Gente, mas não tá dando certo isso! Eu 
não aprendi desse jeito’. [...] Há mais coisas ali do que a 
gente pensa que sabe.” (P12) 

 “Sim. Proporcionou (novos saberes). Até assim, fiquei 
surpresa com aquela (oficina)... com as cores, aquela 
mistura, da gente poder observar (como acontece).” (P14) 

 Continua 
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Quadro 13 – Novas experiências na área de Ciências 

Continuação  

O curso proporcionou novas experiências na área de Ciências? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Mudança de ponto de vista dos 
professores (2) 

“Proporcionou [mudanças] sim, e até na minha visão com as 
crianças. [...] aquilo [oficina] mudou a minha visão pra 
algumas coisas, eu fico imaginando que vai mudar pra eles 
também.” (P01) 

“Sim. [...] Quando você chega na aula que você sai mais da 
teoria pra ir pra oficina e vê a questão do lúdico, das 
imagens, dentre outras coisas, é uma nova forma de olhar e 
até mesmo de sanar as dúvidas que ficaram no passado.” 
(P15) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Um de nossos colaboradores (P01) conta com surpresa e entusiasmo que não fazia 

ideia das atividades que existiam no ECI e se achava sem aptidão para ensinar Ciências. Foi 

quando se viu no espaço com atividades em que pôde considerar como novas, como a 

experiência de reconhecimento de cheiros, e se perguntou: “[...] por que que eu nunca fiz isso 

com as crianças, né? [...]”. E adicionalmente enfatizou: “[...] tenha certeza que mudou, muda 

a visão. A gente volta renovada. É bem legal. É mesmo”.  

Barros e Martins (2020) consideram que a formação do professor de Ciências vai além 

dos conteúdos, podendo ser capaz de perceber as oportunidades de utilizar e realizar projetos 

e buscar situações que sejam inovadoras, como por exemplo as sombras coloridas. A 

experiência das sombras coloridas realizada na Sala Escura da exposição foi uma novidade 

a todos os professores.  

O colaborador P16 narra sobre a experiência: “Aquilo ali era uma coisa que eu não [...] 

me recordo de, de ter tido em...até no ensino médio, no ensino fundamental, ter ouvido falar 

sobre esse assunto” (P16). O colaborador P02 também narra com surpresa essa atividade: 

“Olha, tudo que ‘tava lá... eu... eu já tinha visto com exceção dessa sombra colorida, né? [...] 

Gostei muito da sombra colorida. Da ideia das cores. Não ser só a ideia das cores que a gente 

tá acostumada, né?”.  

Quanto ao segundo núcleo de sentido, “mudança de ponto de vista dos professores”, 

os professores começaram a perceber que os novos conhecimentos proporcionaram uma 

possibilidade de mudança, até uma nova forma de olhar o outro e o mundo, assim como 

relatou o colaborador P01, em tom de surpresa, conforme descrito no Quadro 13, constatando 
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tal fato e associa a sua mudança de ponto de vista a possíveis transformações semelhantes 

também para os seus alunos. 

Selbach (2010) orienta a propor desafios aos alunos, a associar o tema estudado à 

realidade individual, disponibilizar meios e ferramentas para que se busque respostas, para 

que se intente satisfazer a uma necessidade do aluno. E essa concepção foi proposta para 

os professores, no decorrer da oficina, resultando em uma temática de novas experiências, 

novas descobertas, novos saberes e até em uma nova forma de ver o mundo.  

Assim, essa temática se relaciona ao papel dos museus e centros de Ciências que 

são, além de um espaço educativo, também um espaço de formação de recursos humanos 

que buscam apoio didático e metodológico, atualização em suas áreas; é um espaço de troca 

de experiências, podendo estas serem novas ou renovadas para muitos professores 

(JACOBUCCI, 2006; JACOBUCCI; JACOBUCCI; MEGID-NETO, 2007; OVIGLI, 2011). 

 

4.2.7 Tema 7: Contribuição do CFP na prática pedagógica do professor 

 

Essa temática foi baseada na percepção dos professores sobre sua prática 

pedagógica: se eles acreditaram que o CFP contribuiu para a essa prática, oportunizando a 

reflexão. Vide análise temática no Quadro 14 a seguir. 

 

Quadro 14 – Contribuição do curso na prática pedagógica do professor 

O curso contribuiu para a prática pedagógica dos professores? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Exploração das atividades em sala 
de aula (5) 

“Sempre. Acredito sim. Tanto é que quando eu fiz esse 
trabalho no 3º ano, na outra escola, um dos experimentos 
foi o do olho, né? Da câmera escura imitando o olho. [...] 
Então, a prática pedagógica melhorou até porque eu fiz esse 
experimento.” (P02) 

“Com certeza [ele contribuiu]. Até... sabe, sair um pouco do, 
do... igual as meninas falam: ‘sair um pouco da casinha, né?’ 
Principalmente quando você fala assim: ‘não, tem que 
deixar mesmo, tem que deixar explorar. Tem que explorar. 
[...] Mas é também porque a gente está acostumado com 
isso de não poder deixar muito as crianças explorarem.” 
(P12)  

“Ensinar maneiras de dar uma aula mais interativa usando 
aquelas práticas das oficinas.” (P08) 

 Continua 
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Quadro 14 – Contribuição do curso na prática pedagógica do professor 

Continuação  

O curso contribuiu para a prática pedagógica dos professores? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Além do livro didático (1) 
“A partir do curso, a gente pôde observar que a gente tem 
que ir além do livro didático e partir pro material concreto pra 
tá utilizando materiais em sala de aula.” (P15) 

Dinamismo (1) 

“O que eu aprendi ali foi uma prática pedagógica que às 
vezes a gente até aprendeu na faculdade, mas a gente 
esquece. Eu vi o quanto uma aula dinâmica, o quanto uma 
brincadeira com um objetivo pode prender a atenção e tenho 
usado isso também.” (P01) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Com base nas respostas dos professores, pôde-se inferir que o CFP contribuiu para a 

prática pedagógica dos professores de diversas maneiras, seja relembrando aquela prática 

que eles tiveram na faculdade, ou adotando uma aula mais dinâmica, prática e interativa, ou 

não se deixando prender somente no livro didático.  

O colaborador P12 narra uma experiência de uma aula mais dinâmica: “Mandei fazer 

umas confusões lá na sala. Deixei eles “tacarem um pouquinho de fogo” e no final perguntava. 

Eu tenho uma... aí, com isso de sair da casinha, essa semana eu dei... dei verbo. Tá. Aí dentro 

do, dum vasinho botei um monte de interrogaçãozinha. Aí vinha um: “o que que vai 

acontecer?” eu: “hã, vem cá. O que que você...?” aí tinha uma ação que tinha que praticar. Aí 

‘tava lá: correr, brincar, dormir. Eles tinham que fazer a mímica pra tudo. E a turma dizer: “ah, 

dormindo!” eu falei: “não é essa a palavra, é parecida.” Até chegar no verbo no infinitivo. Aí 

chegou bonitinho e tal. Aí eu falei assim: “e essas palavras significam o que?” “Ah, alguma 

coisa que alguém tá fazendo.” Cada um diz uma coisa: “ah, uma ação!”, “mas isso é o que?”, 

“ah, professora, é verbo?” falei: “exatamente. Então, nossa aula vai começar por aí”. 

Em algum momento de suas narrativas, os professores colaboradores puderam refletir 

em sua prática, na tentativa de mudar a sua forma de ensinar. Alarcão (2011) traz o 

questionamento sobre o que é ser professor reflexivo, senão aquele que procura novas formas 

de pensar, novas formas de agir. Zeichner (1993) afirma que o conceito de professor com o 

reflexivo reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos bons profissionais. Em 

aditamento, para ele, o professor faz da sua prática um campo de reflexão teórico estruturador 

ao campo da ação.    
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Os professores informaram também que a didática utilizada e os experimentos de fácil 

construção ajudaram a contribuir para melhorar sua prática, pois não tinham noção de que 

poderiam fazer atividades experimentais com o tipo de material usado nas oficinas. Segundo 

um dos colaboradores: “A didática que você (a pesquisadora) teve, isso também ajudou a 

contribuir. [...] Então assim, foi de forma que eu consiga passar pros alunos e não uma coisa 

muito complicada, que a gente pode ter contato de ter um material fácil pra acesso pra poder 

tá fazendo em sala de aula” (P16).  

No Gráfico 10 a seguir, visualiza-se a distribuição dos professores que utilizaram ou 

não, algum assunto explorado nas oficinas com seus alunos. 

 

Gráfico 10  Distribuição das respostas dos colaboradores quanto à exploração de algum assunto 
relacionado aos temas das oficinas em sua aula 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Pelo Gráfico 10 se pode observar que dos oito professores entrevistados, quatro deles 

trabalharam nas atividades das oficinas em aula. Os outros quatro não. Todavia, dois destes, 

mesmo que ainda não tenham trabalhado, pretendiam fazer as atividades com seus alunos. 

Trivelato e Silva (2017), em seu artigo sobre o ensino de Ciências e formação de 

professores, discorre que quando cursos de formação se concentram em atividades de 

apresentação de sugestões de modelos, roteiros ou atividades que possam ser adaptados e 

aplicados em sala de aula com os alunos do ensino fundamental, têm “poucas chances de 

resultar em aproveitamento efetivo, uma vez que essas ‘receitas’ dificilmente são adequadas 

à enorme diversidade das situações de sala de aula e à complexidade que caracteriza cada 

uma delas” (TRIVELATO; SILVA, 2017, p. 70). Entretanto, não foi esse resultado demonstrado 

sim; 4

não; 2

não, mas pretende fazer; 2

Explorou algum assunto das oficinas nas aulas?
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nesta pesquisa. A metade dos professores entrevistados trabalhou nas atividades das oficinas 

com os modelos entregues durante o curso. E sobre aqueles que não trabalharam, dois 

deixaram claro a intenção de explorar as atividades das oficinas em suas aulas. Logo, é um 

resultado expressivo, considerando o efetivo e a intenção de se utilizar de modelos. 

Dos professores que realizaram alguma atividade, P01 disse que utilizou os óculos em 

sua aula sobre cores para alunos do 4º ano: “Então, assim, eu usei aquilo na minha aula 

mesmo não estando dentro no currículo”, P02 trabalhou a câmara escura de orifício, P12 fez 

os óculos na sua turma de 4º ano e P15 utilizou os temas sobre cores. P12 e P15 pretendem 

explorar outros temas como a câmera escura, e P15 acrescenta em fazer os óculos: “Aí falei 

sobre cores e pretendo seguir pra finalizar com as oficinas dos óculos e das caixinhas”.  

 

4.2.8 Tema 8: A importância de um espaço de educação não formal para a educação 

 

A importância de um espaço de educação não formal para a educação, na visão dos 

colaboradores está evidenciada nesta temática, tendi sua análise apresentada no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – A importância de um centro de Ciência para a educação 

Qual a opinião dos professores quanto à educação em um espaço de educação não 
formal? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Construção de saberes (5) 

“Eu acho que aguça. E se aguça a curiosidade, eu acabo 
é... querendo saber porque aquilo funciona daquele jeito.” 
(P12) 

“Eu acho que é uma educação mais interativa, né? Faz os 
alunos interagirem mais. Eu acho que ele até aprendem um 
pouco mais.” (P08) 

“Seria uma forma até deles poderem ‘tá vendo, 
manuseando, ter um entendimento melhor.” (P14) 

“O espaço não formal ele pode tá levando a conhecer um 
pouco mais do que a gente consegue tá abordando em 
sala.” (P16)  

 Continua 
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Quadro 15 – A importância de um centro de Ciência para a educação 

Continuação  

Qual a opinião dos professores quanto à educação em um espaço de educação não 
formal? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Nova experiência (2) 

“Eu acho que faz totalmente necessário. Falando da 
realidade do município em que trabalho, aqui a tarde, eu não 
tenho recurso nenhum. Então, um espaço como aquele faz 
todo um sentido para a educação.” (P01) 

“Então, eles não estão acostumados com outros lugares. 
Tem gente que nunca saiu de Belford Roxo. Então, eu acho 
que seria uma coisa muito bacana.” (P05) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Para os professores colaboradores, a visita a um centro de Ciências prende a atenção 

do aluno, constrói saberes e ajuda no processo de aprendizagem, além deles terem uma 

experiência diferente. Gohn (2010) fortalece a aprendizagem quando afirma que o indivíduo 

tem a possibilidade de ler o mundo do ponto de vista de compreensão do que está ao seu 

redor por acesso a museus, centros de Ciências, palestra etc.  

Para que os museus de Ciências consigam estabelecer um vínculo autêntico com seu 

público, real e potencial, é preciso que eles ofereçam experiências valiosas, promovendo 

assim o aumento do número de pessoas a interagir nesses locais como também ampliando o 

seu papel social (VALENTE; CAZELLI; ALVES, 2005). O aspecto mais relevante desta 

questão se deu por conta do reconhecimento da contribuição desses espaços na educação, 

no futuro, na vida desses alunos: “Esse espaço eu acho que ele contribui para esses jovens 

cientistas [...]... no futuro dessa criança estar, vamos dizer assim, [ajudar] na questão 

profissional” (P15). Essa contribuição não é só na questão profissional, pois a educação não 

formal também contribui como cidadão para a vida e suas adversidades (GOHN, 2010).  

Gohn (2010) assinala que os processos de aprendizagem gerados a partir da interação 

entre a educação não formal e a formal são complementares. A professora P02 traz essa 

relação de complementariedade da educação não formal à educação formal: “A gente chama 

isso de atividades complementares. São justamente aquele... aquele ambiente que a gente 

vai fora de sala, na qual você tira um dia só pra isso, mesmo que seja meia hora, uma hora lá 

dentro. [...] da saída da escola, da expectativa até o retorno, aquele ambiente...até dentro do 

ônibus é um ambiente salubre, é uma coisa saudável. Estar lá com os alunos, num ambiente 
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complementar é... não só por ele ser um espaço pra todos... [...] aquele [ambiente] saudável 

de você ir e voltar sabendo que o pessoal tá voltando falando e querendo mais”. 

Essa complementariedade entre a educação não formal e a formal, sem competição e 

nem substituição entre elas, no sentido de “desenvolver os campos de aprendizagem e 

saberes que lhe são específicos” (GOHN, 2010, p. 40), podem e devem atuar junto da escola.  

 

4.2.9 Tema 9: Avaliação do ensino de Ciências no ensino fundamental 

 

A partir da análise das respostas da pergunta de número 12 do roteiro semiestruturado, 

sobre a avaliação do ensino de Ciências no ensino fundamental, os professores disseram que 

é importante que o ensino de Ciências seja iniciado desde a alfabetização e da melhoria da 

formação de professores, conforme Quadro 16.  

 

Quadro 16 – Avaliação do ensino de Ciências no ensino fundamental 

Qual a opinião dos professores quanto ao ensino de Ciências no ensino 
fundamental? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Iniciar o ensino de Ciências na 
alfabetização (4) 

“Ah, eu avalio muito importante. Muito importante mesmo. 
Principalmente pra quem tá começando agora pra 
alfabetização.” (P05) 

“A questão da aprendizagem a nível da Ciência, numa 
matéria que ela também é importante na questão da 
alfabetização e de aprendizagem também porque a gente vê 
que a questão da Ciência: se a gente começar a colocar para 
eles dessa importância desde as séries iniciais do processo 
de alfabetização, lá na frente, quando eles estiverem lá no 
segundo segmento, eles vão tá já já inteirados sobre os 
assuntos.” (P15) 

“Poderia ser melhorado na questão de... desse trabalho com 
a questão dessas atividades desde os anos iniciais.” (P18) 

Melhorar a formação dos 
professores (1) 

“Precário por vários motivos. É... um deles é a formação. 
Nós não temos na faculdade. Quem tem um curso Normal 
[formação de professores de nível médio] raramente tem 
alguma disciplina de Ciências no currículo. Na Pedagogia 
não é diferente.” (P01) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Na percepção de quatro colaboradores entrevistados, o primeiro núcleo de sentido 

aborda que o ensino de Ciências deveria ser iniciado na alfabetização, nos anos iniciais do 
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ensino fundamental, pois, assim, os alunos já teriam uma base de conhecimentos científicos 

quando estivessem nos anos finais. Selbach (2010) informa que existem propostas diferentes 

para a conceituação do que é Ciência e de como ensiná-la no ensino fundamental, porém 

essas propostas convergem ao conceito de que o ensino de Ciências deve ser aprendido 

desde os anos iniciais para que os alunos retenham conceitos que se associem à prática de 

competências e habilidades, para que eles acessem informações que os ajudem a 

compreender o mundo em que vivem e também para decisões críticas sociais. 

O segundo núcleo de sentido, com apenas a resposta de um colaborador, denota o 

resultado de uma autorreflexão quanto à ausência de algumas bases de conhecimentos 

científicos, lacunas em sua formação inicial. Pereira (2014) afirma que os professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental não têm conhecimentos estruturados em Ciências. A 

narrativa de P01 chamou a atenção quando disse que a formação em alguns cursos é precária 

quanto aos conteúdos de Ciências. Então, P01 pede desculpas por ter sido sincera em sua 

resposta de forma a assumir que não tem conhecimento necessário pra abordar assuntos 

aprofundado com os seus alunos: “Eu fiz Pedagogia e eu tive uma disciplina (relativa ao 

ensino de Ciências). Então, por seis meses eu estudei algumas coisas de ciências [...] a 

maioria envolvia visitas ao museu e nem eram assim com o professor. Era como se eu tivesse 

fazendo uma visita sozinha. Então assim, falando de mim: eu não tenho conhecimento. Então 

a gente dá o básico”. 

Como mencionado por Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), é através de um curso 

de formação continuada que se objetiva preencher as lacunas deixadas no curso de formação 

inicial, aperfeiçoamento e aprofundamento dos conhecimentos científicos que, de acordo com 

Zeichner (2005), se modifica e evolui ao longo do tempo.  

 

4.2.10 Tema 10: Falta de recursos nas escolas 

 

O outro tema identificado e relevante a ser analisado discute sobre a falta de recursos 

e de estrutura nas escolas para as atividades experimentais, conforme Quadro 17. Os núcleos 

de sentido desse tema se referem a ausência de material para as atividades e falta de 

estrutura física. 
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Quadro 17 – Falta de recursos nas escolas 

As escolas não possuem estrutura e nem recursos materiais para que os 
professores possam realizar atividades práticas e experimentais 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Sem material para as atividades (4) 

“Por isso, quando professor quando vem pra escola já vem 
com uma mochila, duas bolsas porque você tá dando 
jeitinho. Porque se você tivesse o material pronto, por 
assim dizer, ou então meio caminho andado na própria 
instituição, ia ser mais fácil, ia ser mais prazeroso, mas 
infelizmente isso não acontece. Isso não é a realidade.” 
(P12) 

“E que a gente sempre como professor a gente fica 
apreensivo é de ter, conseguir o material para trabalhar, 
né, conseguir ter todo esse material.” (P15) 

Falta de infraestrutura (2) 

“Precisa melhorar muito até por essa questão de 
[infra]estrutura que a gente não tem é... pra, pra realizar 
esses trabalhos.” (P18)  

“Assim, eu vejo a gente consegue tudo que a gente tiver e 
consegue fazer, mas a gente tem muitas limitações de 
infraestrutura.” (P01) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

Sobre o núcleo de sentido “sem material para as atividades”, os professores não teriam 

material para realizar as atividades práticas e experimentais na escola ou em suas aulas. 

Pereira (2014) já afirmava que faltavam recursos para esses tipos de atividades que poderiam 

ser feitas em sala de aula. Nesta temática, ouviu-se algumas observações de que é o 

professor que providencia os materiais para as atividades, seja por si ou pedindo aos alunos. 

P15 fala da preocupação em faltar material na programação de alguma atividade, como por 

exemplo faltar água na escola numa atividade sobre cores e que venham a usar tintas e 

pincéis: “E a primeira coisa que o professor fica assim meio com receio é se nesse dia vai ‘tá 

com a água direitinho pra poder mexer, misturar, entre outras coisas, né? Vê para fazer a 

parte lá do azul. É o receio que a gente tem, né? De quando for fazer a oficina com eles, ter 

o material, utilizar o material e ao mesmo tempo não dar nenhum problema”, conta (P15). 

Outra professora conta como se utiliza de demonstrações práticas. Ela consegue fazer 

alguns experimentos, mas é limitada pela sala pequena com muitos alunos: “[...] eu consigo 

fazer pouca coisa e como eu te falei, é... a gente consegue levar experimentos bem básicos 

pra sala de aula... [...] assim, é difícil mesmo controlar os alunos porque são 40 alunos dentro 

de sala de aula. A gente não tem espaço pra andar, é... se locomover dentro da sala, é o 
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tempo todo chamando atenção pra ficar em silêncio, então até isso dificulta num, numa... pra 

fazer alguma coisa dentro de sala de aula, experimento” (P16). 

As demonstrações práticas, realizadas pelo professor, possibilita ao aluno maior 

contato com os fenômenos conhecidos (TRIVELATO; SILVA, 2017). Mesmo que seja com 

dificuldade ou em poucas atividades, os professores fazem uso de atividades experimentais 

em sala de aula. 

 

4.2.11 Tema 11: Reconhecimento da interdisciplinaridade 

 

No que diz respeito à interdisciplinaridade, tema relevante no que tange à área das 

Ciências, foi perguntado aos professores se eles conseguiam articular os temas das oficinas 

e da exposição à alguma outra disciplina, de acordo com a pergunta de número 13 do roteiro. 

A respectiva análise temática é apresentada no Quadro 18. 

 
Quadro 18 – Reconhecimento da interdisciplinaridade 

Os professores identificaram a interdisciplinaridade aos temas das oficinas ou da 
exposição 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Cruzamento de disciplinas (8) 

“Posso pegar um tema de Ciências e dar uma interpretação 
de texto. Sem problema.” (P05) 

“Aí vem a interdisciplinaridade. Você colocar perguntas de 
todos os assuntos e português e usar todas as matérias. 
Consigo sim ver português, matemática, consigo 
principalmente física no que eu estou trabalhando.” (P02)  

“Artes com as cores, né? O português está em tudo. Eu acho 
que ali pega muita coisa. Pega o Português, pega a 
Matemática, pega Física, pega Química também.” (P08) 

“Fazer um trabalho dentro de matemática, dentro de 
português, por exemplo uma leitura que trabalhe cores, né?” 
(P14) 

“Por exemplo, o 9º ano que tem a parte de óptica. [...]Aí tem 
as fórmulas, os cálculos, a interpretação de uma pergunta 
com... se for usado interpretação de texto em português, diz 
a matemática no português.” (P16) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Todos os professores identificaram alguma articulação dos temas das oficinas ou da 

exposição NeuroSensações às outras disciplinas. Português e Matemática foram as 

disciplinas mais citadas na interdisciplinaridade com a disciplina de Ciências, seguido, por 

quantidade de citação, pelas disciplinas de Artes, Física, Química, História e Geografia. Uma 

das condições de transformação do aluno é o professor nunca se afastar de uma postura 

interdisciplinar e selecionar temas que possam ser relacionados por outros olhares em outras 

disciplinas, como História, Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, Artes e outras áreas, 

curriculares ou não (SELBACH, 2010). 

O colaborador P15 narra a possibilidade de trabalhar a interdisciplinaridade entre as 

disciplinas de Ciências e Matemática: “Você vê a questão das cores, por exemplo: a gente 

não trabalha as cores só na parte da Ciência, das Ciências em si. Entra na parte da 

matemática né? [...] nesse sentido dá pra trabalhar sim a questão da interdisciplinaridade sim”. 

Quanto à interdisciplinaridade, que não é o desdém das disciplinas, mas, ao contrário, 

é a utilização delas para esclarecer uma situação problemática, Fourez (2003, p. 111) diz que 

raramente é ensinado ao professor “[...] como fazer intervir, para resolver uma situação 

problemática, as disciplinas pertinentes, sejam elas de Ciências naturais ou humanas”. 

Segundo o autor, os professores praticam a interdisciplinaridade sem refletir sobre como estão 

fazendo. Além de que, muitos deles não tem a noção do que significa ser interdisciplinar, 

achando que é apenas o cruzamento de diferentes disciplinas. 

 A razão da interdisciplinaridade está mais à atitude de cooperação que conduz a 

parcerias, às trocas de saberes, aos encontros, mais das pessoas que propiciam as 

transformações do que das disciplinas (AZEVEDO; ANDRADE, 2007; MIRANDA, 2013; 

TAVARES, 2013; TRINDADE, 2013). Um exemplo desse conceito está narrado abaixo onde 

um dos colaboradores conta sobre sua parceria com uma professora da mesma escola em 

que trabalha: “Ela gosta muito de Ciências. Mas... e a gente conversa muito sobre isso porque 

nós somos amigas fora da escola. É... ela também não tem tempo. A gente tenta dividir às 

vezes conteúdos. Eu tenho uma facilidade maior pra Língua Portuguesa, História, que eu sou 

apaixonada. E ela com Ciências e Matemática. É uma divisão muito boa assim entre a gente, 

mas mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, ela não consegue também porque é tudo 

muito engessado. O tempo é muito curto. É, não é fácil” (P01). 

Essa narrativa vai ao encontro de Azevedo e Andrade (2007) que menciona que o 

trabalho interdisciplinar atravessa a integração de diferentes áreas, pressupondo a 

associação contínua das relações entre professores, fazendo-se necessário o real 

profissionalismo do professor, pela sua competência em sua área de atuação, ao método do 

seu saber. 
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4.2.12 Tema 12: Expectativa e frustração em levar os alunos ao Espaço Ciência 

Interativa 

 

A sétima pergunta da FAC indaga aos professores se após a 1ª Etapa do CFP, da 

visitação, suscitou neles o interesse em levar seus alunos para conhecer o ECI. Conforme 

Apêndice E, Gráfico resultante das perguntas fechadas da Ficha de Avaliação de Conteúdo, 

15 dos 16 professores colaboradores afirmaram ter tido esse interesse.  

Investigando mais sobre esse tema, especificou-se na etapa da entrevista se os 

professores tinham a intenção de retornar ao ECI com seus alunos pelo menos dentro do 

período de um ano após o CFP, delimitando um tempo de forma a estimular a reflexão sobre 

um prazo específico para esse retorno. Todos os oito professores que foram entrevistados 

continuaram a afirmar esse interesse, mas com diferentes expectativas, tais como se 

evidencia no Quadro 19 a seguir. 

 

Quadro 19 – Expectativa de retorno ao ECI 

Qual expectativa e frustração dos professores quanto a levar seus alunos ao ECI? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Aprendizagem dos alunos (4) 

“Pelo aprendizado que eles vão ter, a realidade deles é 
completamente diferente. [...] Eles vão amar. E dá pra fazer 
um monte de coisas depois, né? Pode usar isso no 
planejamento, né? Olha bem a aula de Ciências baseado 
naquela visita que nós fizemos... Dá pra você usar 
tranquilamente. Sem medo de ser feliz.” (P12) 

“Ah, porque é assim: o trabalho da neurociência, trabalha 
um todo, o ser humano. E aí a gente não vai nas coisas que 
eles poderiam... a parte do cérebro, parte da audição, que 
eles poderiam vivenciar e ver, né, até por dentro da gente, 
né, seria uma forma até deles poderem tá vendo, 
manuseando, ter um entendimento melhor.” (P14) 

“ A questão da aprendizagem a nível da Ciência, numa 
matéria que ela também é importante na questão da 
alfabetização e de aprendizagem também porque a gente 
vê que a questão da Ciência: se a gente começar a colocar 
para eles dessa importância desde as séries iniciais do 
processo de alfabetização, lá na frente, quando eles 
estiverem lá no segundo segmento, eles vão tá já já 
inteirados sobre os assuntos.” (P15) 

 Continua 
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Quadro 19 – Expectativa de retorno ao ECI 

Continuação  

Qual expectativa e frustração dos professores quanto a levar seus alunos ao ECI? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Dificuldade logística (4) 

“Então, eu tenho vontade de levar os alunos. O que... é... 
dificulta um pouco é até a questão de transporte.” (P15) 

“O problema nosso é só transporte.” (P05) 

“Até se eu tivesse oportunidade, se tivesse ônibus pra levar 
[...].” (P08) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

A expectativa dos professores relacionada ao retorno ao ECI com seus alunos é alta. 

Houve professores que demonstraram empolgação em imaginar seus alunos tendo uma 

vivência diferente das que normalmente tem em aula.  

A visão dos professores vai além da visita. Eles reconheceram a importância da 

educação não formal no processo de ensino-aprendizagem, como discursado no Tema 8 (A 

importância de um espaço de educação não formal para a educação), e vislumbram como 

podem usar os conceitos da exposição NeuroSensações em suas aulas. Entretanto, muitos 

deles manifestaram suas insatisfações por não ter um transporte municipal que pudessem 

levar seus alunos ao ECI e acabam se frustrando sobre a possibilidade de retorno de forma 

segura.  

Paula (2017) também retrata o problema de transporte em sua tese. A autora discursa 

que a falta de transporte para realizar a visita é um dos principais obstáculos para que os 

professores levem seus alunos a um espaço de educação não formal, representada pelas 

repostas de 46 de 66 professores.  

 

4.2.13 Tema 13: Avaliação do Curso de Formação de Professores 

 

O último tema analisado se refere à avaliação do CFP, conforme Quadro 20, baseando-

se nas opiniões dos professores acerca das oficinas, de seu conteúdo, carga horária, dentre 

outros. 
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Quadro 20 – Avaliação do Curso de Formação de Professores 

Como os professores avaliaram o CFP? 

Núcleo de sentido 

(Frequência de aparição absoluta) 
Unidades de contexto 

Mais carga horária (5) 

“[...] eu gostaria que tivessem outros encontros e, e com 
toda a prática e experiência que vocês têm voltados pra área 
de Ciências [...] certamente vocês devem ter outras 
experiencias maravilhosas e que pra eles [alunos], que não 
têm nada além do caderno e de um lápis, seria 
maravilhoso”. (P01) 

“Acho que podia ser maior. Eu não ia achar ruim, não. Se a 
gente tivesse mais aí uns quatro, seis encontros, eu não ia 
achar ruim. Ia gostar muito. Eu acho que todo mundo [iria 
querer], porque quando... é... nós saímos dali a gente... nós 
íamos pelo caminho conversando: “Ah, não! Tinha que ter 
mais”. (P12) 

“É claro que se tivesse mais tempo né, mais alguns 
encontros [...]” (P15) 

Abordagem de outros módulos da 
exposição (4) 

“Mas se aí se visse também o campo da audição, campo do 
tato, nã nã nã...isso pra gente que trabalha com eles eu 
acho que é excelente, que é bom. São assuntos que são 
pertinentes.” (P15) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

As oficinas despertaram nos professores o interesse em participar de novas oficinas, 

de acordo com o resultado da pergunta de número seis da FAC. Aprofundando essa temática 

na entrevista semiestruturada, os professores confirmaram esse interesse apresentando 

ideias para participar de um novo módulo temático, abordando os outros sentidos 

apresentados na exposição NeuroSensações.  

Para eles, o conteúdo das oficinas foi bem aceito e a carga horária proposta para elas 

também. Contudo, suas opiniões são de que novas atividades e mais encontros de formação 

desse tipo fossem feitos. O colaborador P12 se queixa que foi pouco, mas reconhece a 

importância de ter tido: “Se tivesse mais, todo mundo estaria presente, ia gostar. Até porque 

a gente estaria aprendendo. E aprender e poder passar, ser multiplicador de coisas boas... 

poxa, excelente. Pena que foi pouco, né? Mas ainda bem que teve. Porque podia ser pior, 

né? (risos). Não ter. [...]. Eu acho que tem que ter mais. E eu acho que acaba sendo um 

incentivo. E é inovador. Principalmente pro pessoal que está desestimulado”.  

Os professores requisitaram a realização de novas oficinas para os outros módulos da 

exposição, como o da audição e do sistema somatossensorial. O colaborador P15 faz um 

questionamento se os outros módulos vistos na exposição seriam trabalhados em algum outro 
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momento, pois só foi dado ênfase à visão: “[...] a gente deu ênfase à visão. Mas aí depois, a 

audição, tato, entre outras... será que vai ter um outro módulo?” (P15). O que se interpretou 

pelas comunicações é que no primeiro momento a carga horária foi satisfatória de acordo com 

proposta presentada do CFP. Entretanto, o CFP poderia dar continuidade abordando os outros 

módulos da exposição NeuroSensações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se fala em Neurociências, é comum a associação quase que integralmente 

de temas pautados somente à Biologia. Não é errado se pensar, à princípio, que a área de 

Neurociências se apresentaria somente sobre o cérebro, sua anatomia e suas funções. Menos 

errado ainda seria se perguntar o que uma exposição de Neurociências teria a oferecer sobre 

fenômenos físicos e como crianças de quaisquer escolaridades poderiam se apropriar desses 

tipos de conceitos. 

Ao analisar a exposição NeuroSensações, foi possível elencar uma lista de fenômenos 

físicos, biológicos e até químicos em várias atividades. Todavia, para esse trabalho, foi 

delimitado apenas aos fenômenos físicos de óptica geométrica existentes nas atividades do 

Módulo da Visão, que, como mostrado, já apresentam um extenso conteúdo na temática de 

óptica da visão, colaborando para um programa formativo de professores em Ciências.  

Todos os fenômenos físicos ópticos identificados e citados podem ser não apenas 

visualizados, mas vivenciados ativamente em função da interatividade da exposição. Os 

temas relacionados a Neurociências são sempre atuais com aplicabilidade no cotidiano, 

colaborando assim com o despertar de novos interesses dos visitantes, ampliando o 

conhecimento. Assim sendo, diante dos objetivos deste estudo, o curso de formação para 

professores foi pensado e desenvolvido para que, baseado na temática na exposição 

científica, conceitos sobre fenômenos físicos fossem apresentados de forma interdisciplinar, 

prática e experimental, gerando interesse pelo tema e pretendendo aproximá-los dos museus 

de Ciências. 

O curso de formação de professores em Ciências foi inicialmente proposto às 

secretarias de educação dos municípios de Belford Roxo e de Mesquita, oportunizando a 

participação de professores do ensino fundamental, com o intuito de alcançar um maior 

quantitativo de professores a serem formados. Entretanto, os professores do município de 

Mesquita já estavam realizando um curso de formação continuada em parceria com outra 

instituição de ensino de forma que as atividades concorriam no tempo e com isso eles não 

tiveram disponibilidade de agenda para participarem do curso de acordo com o cronograma 

ofertado. A pesquisa foi bem recebida e aceita pelo Secretário Municipal de Educação de 

Belford Roxo em exercício no ano de 2019 de forma que os acessos possíveis foram 

providenciados pela SEMED/BR para o sucesso do CFP. 

Assim, o CFP foi realizado apenas para os professores do município de Belford Roxo, 

oportunizando investigar por quais razões esses professores, pertencentes a uma Secretaria 

de Educação que ainda não tinha conhecimento do ECI, não se utilizavam de museus e 

centros de Ciências em suas atividades educativas, possibilitando também a avaliação do 
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curso de formação ofertado a esses professores colaboradores desse estudo, alcançando 

assim o objetivo desta pesquisa por meio do respectivo curso. 

As oficinas realizadas no CFP baseadas nos temas sobre “Visão, Luz e Cor” 

evidenciaram que ainda se suscita dúvidas e concepções equivocadas junto aos professores. 

Dessa maneira, o curso realizado no ECI, um espaço de educação não formal, fora do 

ambiente escolar, além de ter promovido a oportunidade de visitação à exposição e à 

divulgação científica, proporcionou novas experiências aos professores. Isso de fato é um 

fator de sucesso em virtude de os professores serem divulgadores científicos nas escolas, 

nas salas de aula, cooperando com a transformação social. Mediante o exposto, é muito 

importante que os professores incluam em suas práticas pedagógicas visitas com os alunos 

a museus e centros de Ciências ou encaminhem os estudantes a esses espaços. 

As oficinas também proporcionaram aos professores um espaço de diálogo para que 

eles pudessem ter a oportunidade de uma reflexão transformadora ao seu ensino, sobre sua 

prática pedagógica a partir de sua experiência por meio do viés crítico-reflexivo. Cabe 

destacar que muitas vezes os professores ficam integralmente em sala de aula e não têm 

tempo para pensar em refletir na sua ação, em resgatar o que já foi visto, em mudar para lidar 

com situações futuras, em trocar experiências e formular atividades junto a outros 

professores, podendo assim externar ideias surgidas durante e após o curso, propor 

atividades alternativas aos livros didáticos e uma aula (mais) dinâmica. 

As narrativas dos professores revelam que eles abraçam a opinião de que o conteúdo 

visto nas oficinas seja adequado para os alunos do ensino fundamental. Alguns deles fizeram 

algumas atividades realizadas nas oficinas em turma do 6º ano do ensino fundamental, 

relatando que eles se consideram capazes de reproduzir esse conteúdo em suas aulas e que 

tem interesse em participar de novas oficinas em espaços de educação não formal. Isso 

oportuniza a utilização das respectivas atividades das oficinas às aprendizagens descritas na 

BNCC na área de Ciências da Natureza, pois o ensino de Física é distribuído por todo o ensino 

fundamental. 

Concerne acentuar que, após a visita ao ECI, os professores expressaram que foi 

despertado interesse em levar seus alunos para conhecerem o espaço, mesmo com as 

dificuldades logísticas de acesso, pois, como declarado, a maior dificuldade para esse fim é a 

disponibilidade de transporte.  

Disseram também que a exposição científica NeuroSensações pode colaborar em 

suas aulas. Além disso é preciso evidenciar a interdisciplinaridade sobretudo no ensino de 

Ciências, já que muitos dos professores ainda não entendem o que significa ser 

interdisciplinar, mesmo que estejam vivenciando essa abordagem. 
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O reconhecimento da importância de um curso de formação continuada pelos 

professores é deveras importante de tal modo que oportuniza momentos de crescimento 

profissional, possibilitando agregar novos conhecimentos para uns professores e 

aprofundamentos para outros, valorizando suas capacidades e competências, individuais e 

coletivas. Eles desejam a continuação das oficinas com os outros módulos da exposição 

NeuroSensações, tendo em vista que há muito o que se explorar e a desenvolver a partir dos 

temas expostos no ECI. Foi percebido o quanto essa atenção ofertada a eles os motiva de 

alguma forma. Logo, essa pesquisa abre oportunidades para a realização de atividades de 

formação a partir da exposição. Neste caso, proporcionando abertura para a realização de 

outras atividades de formação docente a partir da exposição NeuroSensações. 

Esse trabalho não teve somente a proposta de uma capacitação docente. Ele foi o 

início de um processo para o despertar da sensibilidade dos professores quanto ao ensino de 

Ciências, em que foi percebido que é preciso tempo, disponibilidade e atividades práticas e 

de experimentação que venham a somar para minimizar as dificuldades dos docentes por 

meio de seus questionamentos, como alguns vistos e discutidos nesse estudo, dentre outros 

inerentes não citados que por vezes ficam dispersos e nas entrelinhas. 

Essa pesquisa abre caminhos para a continuação da pesquisa quanto, por exemplo, 

por quais motivos os professores iniciam um curso de formação continuada e não o concluem, 

qual o índice de aproveitamento das atividades práticas do CFP em suas aulas em um certo 

período (em um ou dois períodos letivos subsequente ao curso), se o material auxiliar 

oferecido neste tipo de curso, como o kit entregue por exemplo, é utilizado como apoio em 

suas aulas, dentre outros. Idem para a continuação desse tipo de programa de formação 

continuada pautados em exposições científicas presentes em museus e centros de Ciência. 

Sendo assim, pôde-se concluir que oficinas e cursos de formação continuada de 

professores em museus e centros de Ciências, além de promover a oportunidade de visitação 

à um espaço de educação não formal e fomentar a divulgação científica, despertando a 

atenção em como os professores podem se utilizar dos museus como atividades educativas, 

também contribuem para o processo formativo docente e para a melhoria do ensino de 

Ciências. 
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APÊNDICE A – Divulgação da pesquisa e do curso à SEMED/BR 
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APÊNDICE B – Questionário Preliminar 

 

Prezado(a) professor(a), ao responder o questionário abaixo você participará de uma 
pesquisa que compõe um trabalho de mestrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) de Nilópolis, cujo objetivo é obter dados preliminares 
sobre oficinas em espaço de educação não formal. Todos os dados são confidencias. 
Contamos com sua participação e sinceridade. 

Identificação 

Nome: _____________________________________________ Idade: _________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Tempo de magistério: ________________________________________________________ 

Qual sua formação e curso (tipo e nome)? (Ex.: Pedagogia, licenciatura em Biologia) 

(  ) Ensino Médio ____________________________________________________________ 

(  ) Ensino Superior __________________________________________________________ 

(  ) Pós-graduação __________________________________________________________ 

1) Para qual etapa/ano da Educação Básica você leciona? 
(  ) Educação Fundamental / 1º ao 5º ano           (  ) Educação Fundamental/ 6º ao 9º ano 

(  ) Ensino Médio 

2) A escola/instituição em que leciona é: 
(  ) Pública     (  ) Privada     (  ) Ambas 

3) Você já participou de oficinas de Ciências em um espaço não formal? Se a resposta 
for sim, cite ao menos o nome de um espaço/museu? 
(  ) Sim     (  ) Não 

Espaço/Museu: _____________________________________________________________ 

4) Você acredita que a realização de oficina contribuirá para a sua formação? Justifique. 

(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente    (  ) Indiferente 

5) Você já tinha conhecimento do Espaço Ciência InterAtiva? 
(  ) Sim     (  ) Não 

 
Agradecemos por responder as questões acima e contamos com sua participação na 
continuidade desta pesquisa. 
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APÊNCIDE C – Ficha de Avaliação de Conteúdo 

 

Prezado(a) professor(a), agradecemos sua participação nas oficinas temáticas da exposição 
NeuroSensações e contamos novamente com sua colaboração em responder o questionário 
abaixo, para que a pesquisa referente ao trabalho de mestrado do IFRJ possa ser concluída. 
 

Identificação 

Nome:______________________________________________________________ 

 

1) A formação continuada realizada no Espaço Ciência InterAtiva trouxe contribuições 
para a sua formação? 
(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente     (  ) Indiferente 

 
2) O conteúdo abordado nas oficinas foi adequado ao(s) ano(s) em que você leciona? 
(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente     (  ) Indiferente 

 
3) Dentre as oficinas apresentadas, qual delas te despertou maior interesse? 
(  ) Câmara Escura     (  ) Óculos 3D/Imagens anáglifas     (  ) Imagens ocultas (filtro colorido) 

 
4) Descreva o que mais chamou a sua atenção nas oficinas?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
5) Você se considera capaz de reproduzir os produtos das oficinas em sala de aula? 
(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente     (  ) Indiferente 

 
6) Você tem interesse em participar de novas oficinas promovidas por um espaço de 
educação não formal? 
(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente     (  ) Indiferente 

 
7) Após visitação à exposição, suscitou interesse em levar seus alunos para conhecer 
o Espaço Ciência InterAtiva? 
(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente     (  ) Indiferente 
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8) Você acredita que o Espaço Ciência InterAtiva pode contribuir para a melhoria do 
ensino de Ciências na região da Baixada Fluminense? Justifique. 
(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente     (  ) Indiferente 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
9) Na sua opinião, a exposição NeuroSensações pode trazer contribuições para as suas 
aulas? Justifique. 
(  ) Discordo totalmente     (  ) Discordo parcialmente     (  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente     (  ) Indiferente 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
10) Esse espaço é reservado para quaisquer informações adicionais que você tenha 
interesse em comentar. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos por responder as questões acima, pois sua participação contribuiu para a 
conclusão da pesquisa.  
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APÊNDICE D – Roteiro da entrevista individual semiestrutura  

 

1. Comente acerca da visita ao Espaço Ciência InterAtiva (ECI)?  

2. Você conseguiu retornar ao ECI após o curso?  

3. Você tem interesse em levar seus alunos para visitar o ECI no período de um ano? 

Descreva os motivos e expectativas.  

4. Qual a sua opinião quanto à educação em um espaço de educação não formal, como o 

ECI?  

5. O curso proporcionou novas descobertas na área de Ciências? Comente a respeito.  

6. Você acredita que o curso contribuiu para a sua prática pedagógica? Explique.  

7. Suas aulas sofreram quaisquer mudanças após a participação no curso? Se sim, em 

quais aspectos? Se não, qual foi a justificativa?  

8. Você trabalhou algum assunto explorado nas oficinas com os seus alunos? Se sim, como 

foi a atividade em sala de aula? 

9. Você encontrou dificuldades para explorar os temas das oficinas em sala? Se sim, quais?  

10. O que você mudaria no conteúdo abordado nas oficinas para serem aplicados em sua 

aula?  

11. Você considera que a carga horária foi satisfatória para o conteúdo apresentado? Se não, 

o que você mudaria?  

12. Como você hoje avalia o ensino de Ciências no ensino fundamental?   

13. Você consegue articular os temas das oficinas e da exposição às outras disciplinas? Dê 

exemplos. 
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APÊNDICE E – Gráfico resultante das perguntas fechadas da Ficha de Avaliação de Conteúdo  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9) Na sua opinião, a exposição NeuroSensações pode trazer
contribuições para as suas aulas?

8) Você acredita que o Espaço Ciência InterAtiva pode contribuir
para a melhoria do ensino de Ciências na região da Baixada…

7) Após visitação à exposição, suscitou interesse em levar seus
alunos para conhecer o Espaço Ciência InterAtiva?

6) Você tem interesse em participar de novas oficinas promovidas
por um espaço de educação não formal?

5) Você se considera capaz de reproduzir os produtos das oficinas
em sala de aula?

2) O conteúdo abordado nas oficinas foi adequado ao(s) ano(s) em
que você leciona?

1) A formação continuada realizada no Espaço Ciência InterAtiva
trouxe contribuições para a sua formação?

Respostas das perguntas fechadas da Ficha de Avaliação de Conteúdo de acordo com a Escala de Likert

Discordo totalmente Discordo parcialmente Indiferente Concordo parcialmente Concordo totalmente
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ANEXO A – Folder de divulgação da exposição NeuroSensações do Espaço Ciência 

InterAtiva 
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ANEXO B – Molde para a confecção da câmara escura – Parte 1 de 2: Objetiva 
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ANEXO C – Molde para a confecção da câmara escura – Parte 2 de 2: Ocular  
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ANEXO D – Molde para confecção de óculos de filtro/acetato para imagens anáglifas 
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ANEXO E – Imagem para filtro colorido ciano e vermelho 

 

 

 

 


