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RESUMO

A presente pesquisa buscou analisar de que maneira se processam possíveis relações entre
os monitores da Casa de Ciências e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) e a
transposição dos conhecimentos científicos neste espaço de educação informal. Foi
escolhido este espaço de educação informal por ser o único existente no Estado de Sergipe.
Foram utilizados questionários semi estruturados para um melhor entendimento das ideias
dos sujeitos estudados. A partir das informações obtidas nos questionários, analisou-se a
relação dos monitores com a CCTECA, com os visitantes e com as experimentações. Nas
investigações, foram selecionados alguns experimentos específicos para analisar e
identificar a relação dos monitores com as transposições dos conhecimentos científicos.
Foram realizadas observações e gravações das explicações apresentadas pelos monitores
sobre os experimentos; posteriormente, as falas dos monitores foram transcritas para
categorização e análises. As transcrições das gravações foram agrupadas a fim de se
estudar de que maneira ocorria a transposição dos conteúdos científicos mencionados pelos
monitores, como também as relações que tais monitores faziam dos experimentos com o
cotidiano. Também foi realizada uma análise das transcrições de dois monitores nas
interações com públicos diferentes, a fim de averiguar se havia variações nas transposições
dos conhecimentos científicos e nos questionamentos devido os diferentes públicos. Na
CCTECA ocorrem exibições de aparatos experimentais destinados à abordagem de temas
científicos. Baseado nos resultados das análises das transcrições percebeu-se que os
monitores utilizam da transposição dos conhecimentos científicos para públicos variados
por meio de métodos reproducionista, sem problematizar o conhecimento científico. Se os
monitores aplicassem a mediação eles, por ocuparem um papel central nos museus de
ciências, seriam mediadores entre as concepções prévias dos visitantes e o conhecimento
científico, facilitando a alfabetização científica.
Palavras-chaves: Espaço informal, Ensino de Ciências, Monitores.

ABSTRACT

The present research aims to examine how happen a possible relation between the monitors
of the House of science and technology in the city of Aracaju (CCTECA) and transposition
of scientific knowledge in this area of informal education. This space of informal education
was chosen for being the only one in the Sergipe State. Semi structured questionnaires
were used for a better understanding of people’s ideas who were under investigation. With
the information obtained in the questionnaires, it was analyzed the relationship between
monitors and CCTECA, between monitors and visitors and between monitors and
experimentations. In these investigations, we selected some specific experiments to
analyze and identify the relation between monitors and the transpositions of scientific
knowledge. Observations and recordings were made of explanations that were presented by
monitors about the experiments; later on, the speeches of the monitors were transcribed for
categorization and analysis. The transcripts obtained from the recordings were grouped in
order to help to understand the way that the transposition of scientific content mentioned
by the monitors occurred, and the relation that these monitors did between the experiments
and everyday life. It was also carried out an analysis of transcripts of two monitors in
interactions with different audiences, in order to establish whether there were variations in
transpositions of scientific knowledge and the questions due the different audience. At
CCTECA experimental apparatus are exhibited aimed to approach scientific themes. Based
on the results of the transcript analysis, it was noticed that the monitors uses the
transposition of scientific knowledge to heterogeneous public by mean of reproductive
methods, without discussing the scientific knowledge. If the monitors implement the
mediation, they would occupy a central role in the museums of science; they would be
mediators between the previous visitors’ conceptions and scientific knowledge, facilitating
scientific literacy.
Keywords: Informal Space, Teaching Science, Monitors.
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Introdução

O objetivo desse estudo foi analisar como se processaram possíveis relações entre
os monitores da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCETECA) e a
transposição dos conhecimentos científicos neste espaço de educação informal. Foi
utilizado como referencial teórico estudos desenvolvidos nos espaços de ciências do Brasil,
como também conceitos relacionados ao saber, transposição do conhecimento, ciência e
tecnologia.
Como autora da dissertação, esclareço que o interesse por esta temática surgiu
quando era aluna de graduação, porque apresentava maior interesse por disciplinas
voltadas para a experimentação, sempre participava de mostras experimentais; como
docente de física, orientava alunos do ensino médio na confecção de aparatos
experimentais, seguindo “instruções” de livros didáticos e orientações de professores da
graduação em física. No início do ano de 2009, participei do XVIII Simpósio Nacional de
Ensino de Física, realizado em Vitória, ES, onde tive a oportunidade de conhecer a Escola
da Ciência Física daquela cidade. Foi motivador ver aparatos experimentais com os quais o
visitante podia interagir e até fazer parte das demonstrações experimentais. Em 2009 foi
inaugurada a Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju, onde, juntamente com
os meus alunos do ensino médio pude realizar várias visitações. Durante essas visitas, além
de observar o comportamento dos alunos, fiquei atenta ao comportamento dos monitores e
a forma como eles transpuseram o conhecimento científico. Ao ingressar no curso de
Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, tive a oportunidade de realizar leituras
sobre alguns estudos desenvolvidos nesses espaços, que fizeram aumentar o meu interesse
por esta temática.
Além da Escola da Ciência Física e da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de
Aracaju, tive oportunidade de visitar, em 2011, o Espaço Ciência, localizado em Olinda,
PE. Neste Espaço, os experimentos estavam distribuídos de maneira que os conteúdos
apresentassem uma ligação interdisciplinar; por exemplo, um globo terrestre para
representação da atual configuração dos continentes estava localizado vizinho ao
experimento mecânico, denominado ciclone, que auxilia na explicação da formação e
estruturação dos continentes, relacionado com os movimentos das placas tectônicas.
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Embora nesta visita eu tenha sido acompanhada por dois monitores, não foi possível
observar a interação deles com o público, porque os servidores deste espaço estavam em
greve. Abriram uma exceção para a visitação devido uma solicitação minha expondo a
importância da visita para esta pesquisa.
No Brasil existem várias casas de ciência (BRITO et al., 2009). Assim como
observado por mim em Vitória, Olinda e Aracaju, Ferreira et al. (2008) ressalta que a
maioria dos museus de ciências brasileiros tem monitores universitários para o
atendimento ao público, sendo a capacitação deles realizada pela equipe técnica de cada
museu, geralmente focalizando a dimensão técnica da monitoria e priorizando os conceitos
científicos que devem ser abordados.
Para Gaspar (1993) os monitores devem funcionar como um mediador entre a
exposição e o visitante. Eles devem ter em mente que esse visitante cria a sua definição em
relação a uma demonstração experimental em dois momentos: ao vê-la e, em seguida, ao
ouvir a explicação da demonstração. Já, para Soares (2003), mais importante do que
ensinar algo ou transmitir uma informação no museu de ciência, é sensibilizar o
participante para a ciência; até porque esse participante já tem concepções prévias a
respeito de vários assuntos e algumas representações sociais impedem que essas imagens e
concepções se modifiquem rapidamente.
Esses argumentos contribuíram para o aumento do interesse em identificar e
analisar a relação dos monitores com a transposição do conhecimento científico para os
visitantes. Como Sergipe, que territorialmente é o menor Estado brasileiro, apresenta um
centro de ciências dessa natureza, esta pesquisa teve como sujeitos os monitores da
CCTECA.
O trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo traz suportes
teóricos que serão utilizados para tratar os dados obtidos na pesquisa, e faz referências aos
tipos de saberes, à transposição e recontextualização didática, aos tipos de conhecimento e
à experimentação.
No segundo capítulo, intitulado Breve panorama de pesquisas brasileiras em
Museus de Ciências, são analisados os focos dessas pesquisas e quais os objetos de
estudos, semelhanças e diferenças encontradas entre elas. Este capítulo foi de suma
importância para este trabalho, porque se pôde observar como pesquisadores
desenvolveram estudos sobre os centros de ciências.
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O terceiro capítulo retrata, detalhadamente, para o presente estudo, como se deu a
escolha dos experimentos, como foram coletados os dados e como a análise dos dados foi
conduzida em relação à interação dos monitores com o conhecimento científico e a
transposição desse conhecimento. Neste capítulo também é situado o espaço de estudo, os
monitores e os conhecimentos científicos abordados em alguns dos experimentos
demonstrados por eles.
No quarto capítulo é realizada a análise dos dados obtidos por meio dos
questionários e das transcrições das explicações dos monitores a fim de estabelecer as
relações dos monitores com a CCTECA, com os visitantes e com a experimentação. Neste
capítulo também se analisa como ocorre a transposição dos conhecimentos científicos para
públicos diversificados.
O quinto capítulo apresenta considerações sobre este estudo, discute a importância
e o papel dos monitores nos centros de ciências e possíveis relações dos monitores com a
transposição do conhecimento científico.
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Capítulo I: Fundamentação teórica

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais para a análise dos dados, bem
como a relação existente entre alfabetização científica e transposição didática. Além disso,
aborda como essas questões podem ser consideradas em relação ao saber produzido nos
museus de ciências por meio da observação de experimentações.
Este capítulo foi dividido em cinco partes: A primeira apresenta informações
relacionadas à distribuição regional de centros de ciências no Brasil e também discute
sobre o tipo de educação utilizada nos centros de ciências. Na segunda, relata o ponto de
vista de alguns autores com relação às classificações dos saberes e dos conhecimentos. Na
terceira parte, são apresentados dados de estudos relacionados a conteúdos científicos,
educação científica e alfabetização científica. Na quarta, aborda a temática da transposição
e recontextualização do conhecimento em ensino de ciências. Por fim, a última parte traz
informações de estudos sobre os diversos tipos de experimentação que possibilitam ao
visitante pensar, debater, justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em atividades
investigativas.

1.1. Museus de ciências no Brasil e educação informal
De acordo com o guia Centros e Museus de Ciências do Brasil 2009 (BRITO et al.,
2009), disponibilizado pela Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências
(ABCMC), o número de museus brasileiros vem crescendo consideravelmente nas duas
últimas décadas. No guia também constam informações específicas de cento e noventa
registros de áquarios, centros e museus, jardins botânicos, jardins zoológicos, parques ou
jardins zoobotânicos, planetários e observatórios. Desses registros, secenta e oito são
centros de ciências ou planetários que oferecem oficinas aos visitantes. O Gráfico 01
apresenta a quantidade de centros de ciências por região brasileira.
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QUANTIDADE DE CENTRO DE CIÊNCIAS POR REGIÃO

NORTE (1)
NORDESTE (9)
CENTRO-OESTE (1)
SUDESTE (46)
SUL (11)

Figura 01- Gráfico de Distribuição dos Centros de Ciências nas regiões brasileiras (Brito et al.,
2009).

Como observado no gráfico da Figura 01, em 2009 havia uma distribuição desigual
dos centros de ciências no Brasil, com quase 70% deles na região Sudeste. Embora não
tenha sido possível coletar dados mais recentes, é provável que a distribuição atual
permaneça semelhante.
Os museus e os centros de ciências são definidos como instituições de educação
informal, porque “a educação informal não obedece a currículos, não oferece graus ou
diplomas, não tem caráter obrigatório de qualquer natureza e não se destina apenas a
estudantes, mas ao público em geral” (GASPAR E HAMBURGER, 2004, p. 116).
Assim, espera-se que os conteúdos científicos trabalhados nos centros de ciências
devam ser abordados superficialmente, possibilitando a compreensão básica de conceitos
científicos, da natureza das ciências e das relações existentes entre ciência, tecnologia e
sociedade, uma vez que esses espaços estão abertos para receberem públicos que possuem
formações acadêmicas diversificadas, ou até mesmo sem formação acadêmica.
Alguns autores preferem optar pelo conceito de educação não-formal em museus;
segundo Dib (1988) essa educação se caracteriza por processos educativos com currículos
e metodologias flexíveis, centrados no estudante, voltados a um ensino individualizado,
auto instrutivo; o autor exemplifica que
uma visita ao Museu da Ciência pode ser uma instância de educação informal, se
decorrente de uma decisão pessoal e espontânea por um estudante, uma vez que
não está diretamente relacionada às suas atividades escolares. No entanto, se essa
visita faz parte de um currículo estabelecido, exigindo dos alunos um relatório
escrito e incluindo avaliações pelo professor, ou tutor, então provavelmente será
uma atividade associada tanto a educação formal ou não-formal (DIB, 1988, p.
307).
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Coombs (1989) acrescenta que a educação não-formal se destina a grupos
particulares da população, é conscientemente organizada, mas opera fora da estrutura
formal, ou seja, fora da escola. Completa ainda, que a educação informal está relacionada à
aprendizagem que o indivíduo adquire ao longo da vida, incluindo as pessoas com muitos
anos de escolaridade formal. Esse autor enfatiza que:
a educação informal é a maneira como uma criança aprende muitas coisas
importantes e difíceis, incluindo a sua língua materna, antes mesmo de entrar na
escola. É como jovens e adultos que tenham concluído sua educação formal, ou
que talvez nunca tenham entrado numa escola, passar o resto de sua vida
aprendendo coisas novas todos os dias, no trabalho, no lar, na vizinhança, nos
meios de comunicação de massa, na biblioteca ou museu (COOMBS, 1989, P.
18).

Os espaços fora do ambiente escolar são considerados complementos pedagógicos
para as necessidades das escolas, pois a maioria delas não dispõe de um laboratório, o que
dificulta a possibilidade do aluno visualizar, tocar e aprender fazendo.
Vários estudos sobre as diferentes formas educacionais que objetivam tornar o
ensino mais prazeroso, aumentando o interesse dos estudantes, têm sido desenvolvidos nos
museus e centros de ciências, correlacionando-as com o currículo escolar. Como exemplos
desses estudos, podemos citar o de Chagas (1993), que analisou as relações entre museus
de ciências e escolas; a autora descreveu vários tipos de museus e considerou formas de
colaboração entre esses dois espaços, evidenciando as implicações dessas relações em
programas de formação de professores de ciências. Marandino (2001) fez também uma
reflexão sobre as relações entre museu e escola; a autora afirmou, em seus estudos, que há
uma tendência a utilização reprodutora do espaço dos museus pela escola, porque o museu
cria expectativa de a escola utilizá-lo de forma dinâmica e diferenciada. Ainda em seu
estudo publicado em 2011, a autora apresenta algumas possibilidades de articulação entre
as escolas e os museus, sem perder de vista os objetivos desses dois ambientes. Bizerra
(2009) estudou a interação entre os visitantes e os membros de um museu, e também as
atividades de aprendizagens desenvolvidas nesse espaço.
Mesmo sabendo que grupos escolares visitam os museus de ciências, as atividades
desenvolvidas neles devem possuir características da educação informal. Uma vez que
ensinar ciências é mais que promover a fixação dos termos científicos e a repetição do que
encontramos nos livros didáticos; é privilegiar situações de aprendizagem que possibilitem
ao indivíduo o prazer de participar, imaginar, opinar, compartilhar conhecimentos e
criticar.
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Diversos projetos e parcerias têm surgido com o objetivo de atrair o público para a
ciência, a exemplo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que é realizada
anualmente no mês de outubro, desde 2004, sendo coordenada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) em parceria com diversas instituições do País. Esse evento tem como
objetivo mobilizar a população em torno de temas e atividades que valorizem a
criatividade, a atitude científica e a inovação, e contribuir para que a população perceba a
importância da ciência e tecnologia em suas vidas e no desenvolvimento do País (BRASIL,
2012).
Propostas de aperfeiçoamento no ensino básico por meio da educação não-formal,
tais como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC Júnior)
e Jovem Cientista, com atividades extraclasses, inclusive de iniciação à pesquisa, têm
levado os alunos a visitarem outros espaços de formação além dos escolares, dentre eles,
centros de ciência e universidades. Como exemplo de espaços extraclasse pode-se citar os
planetários e observatórios que oferecem a possibilidade de atividades para um ensino
contextualizado de astronomia, permitindo a realização de atividades educativas que
facilitam a aquisição de conhecimentos científicos.

1.2. Saberes e conhecimento
Segundo Pais (1999, p. 14 e 15) “o saber é quase sempre caracterizado por ser
relativamente descontextualizado, despersonalizado e mais associado a um contexto
científico histórico e cultural”; entretanto, ainda conforme o autor, o conhecimento sempre
diz respeito ao contexto mais individual e subjetivo, revelando alguns aspectos com o qual
o sujeito tem uma experiência direta e pessoal. Pais também afirma que o conhecimento
está mais vinculado ao caráter experimental. Já o saber é considerado como um tipo
especial de conhecimento, cuja utilidade do saber permite ao indivíduo um referencial de
análise, capaz de lhe proporcionar um olhar mais amplo e indagador.
Pais (1999) conceitua diversos tipos de saberes, que são explicitados a seguir:

 Saber escolar é o conjunto dos conteúdos que constituem os programas escolares,
que tem como fonte original o saber científico.

 O saber científico é um saber que normalmente é desenvolvido nas universidades
ou institutos de pesquisas, sustentados por uma cultura científica e estão vinculados
a outras áreas de interesses, como política, tecnologia e economia.
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 O saber a ensinar trata-se de um saber ligado a uma forma didática que serve para
apresentar o saber a outras pessoas, a partir daí, surgem os materiais de apoio que
auxiliam na interação de ensino.

 O saber ensinado está sob o controle de um contrato didático que rege as relações
entre professor, aluno e saber, ou seja, existe um conjunto de regras que cada
parceiro da relação deve gerenciar, e do que tem que prestar conta ao outro.
Pode-se acreditar que os saberes citados anteriormente estão interligados, porque
para se ter o saber ensinado é preciso se ter o saber a ensinar, que por sua vez é trabalhado
nas universidades, servindo de âncora para o saber escolar.
Lopes (1997) relata que a educação escolar tem por função tornar os saberes de
outros contextos sociais efetivamente transmissíveis e assimiláveis, mas isso exige um
exaustivo trabalho de reorganização, de reestruturação, reelaboração de saberes visando o
atendimento das finalidades sociais da escolarização. Portanto, o saber escolar não é uma
produção exclusiva para a escola, envolve muito mais que isso, estando implícitos os
outros saberes citados anteriormente.
Tardif (2002, p.21) relaciona os saberes ao ensinar, e define que “ensinar é
mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e
transformá-los pelo e para o trabalho”. O autor ressalta que é no trabalho onde o professor
aplica os saberes, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de
produzir sua prática profissional. O autor enfatiza a subjetividade do transmissor de
conhecimentos que detém saberes específicos a seu trabalho; esse indivíduo possui
conhecimentos e um “saber-fazer” por ele mobilizado em suas ações cotidianas.
Astolfi (1990, p.72) relata que o saber e o projeto de ensinar “devem avançar sob
uma máscara, não para esconder alguma coisa do aluno, mas para evitar que a explicação
total do contrato conduza a um desabamento da tarefa intelectual, a partir de então,
reduzida a seus aspectos mecânicos”. Ainda, a mediação deve prevalecer sob a informação.
Ensinar um conceito científico não pode estar limitado a um fornecimento de informações,
mesmo que essas sejam necessárias; porque essas informações só terão consistências se
provocarem transformação nas concepções dos indivíduos, contribuindo para uma
aprendizagem científica.
Para Charlot (2005), não há saber a não ser em uma relação com o saber, ele
também afirma que o sujeito é indissociavelmente humano, social e singular. O sujeito está
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vinculado a uma história, na qual é, ao mesmo tempo, portador de desejo. O sujeito
interpreta o mundo, dá sentido ao mundo, aos outros e a si mesmo. É o sujeito que aprende,
mas ele só pode aprender pela mediação do outro e participando de uma atividade. Essa
atividade e o objeto sobre a qual ela diz respeito apresentam especificidades que devem ser
levadas em conta para compreender a relação com o saber e ainda mais para compreender
as relações com os saberes.
Charlot (2000, p.63) possui ideias semelhantes às ideias de Pais (1999) quando
afirma que o conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal ligada à atividade de
um sujeito provido de qualidades afetivo-cognitivas; já o saber é uma informação da qual o
sujeito se apropria, “construído em uma história coletiva que é a da mente humana e das
atividades do homem e está submetido a processos coletivos de validação, capitalização e
transmissão”. Charlot completa, ainda, que adquirir saber permite assegurar certo domínio
do mundo no qual se vive, comunicar-se com outros seres e compartilhar o mundo com
eles, viver certas experiências e, assim, tornar-se maior, mais seguro de si, mais
independente. Quanto ao aprender, o autor define que
é uma atividade de apropriação de um saber que não se possui, mas cuja
existência é depositada em objetos, locais, pessoas. Essas, que já trilharam o
caminho que eu devo seguir, podem ajudar-me a aprender, isto é, executar uma
função de acompanhamento, de mediação. Aprender é passar da não-posse à
posse, da identificação de um saber virtual à sua apropriação real (CHARLOT,
2000, p.68).

Dessa forma, o saber está relacionado à subjetividade do sujeito e objetividade dos
elementos que o cerca, e o aprender só é possível quando o indivíduo se apropria do saber.
Para Santana (2010, p.29), é importante considerar o saber aprendido que é uma
“síntese do que o aluno é capaz de aprender”. O autor enfatiza que a transposição didática
movimenta-se ao longo de uma cadeia “que leva dos saberes científicos aos saberes a
ensinar, depois ensinados, e finalmente aprendidos”.

1.3. Alfabetização Científica
Astolfi (1990, p.31 e 32) cita que “o conceito científico não designa um fato bruto,
mas uma relação que pode reaparecer em situações diversas”; ressalta ainda que esses
conceitos “não são ordenados num seguimento linear, mas cada conceito se encontra no nó
de uma rede complexa que envolve em geral várias disciplinas”.
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Freire (1979, p. 72) afirma que “alfabetização é mais do que o simples domínio
mecânico de técnicas para escrever e ler. [...] É entender o que se lê e escrever o que se
entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação”. Assim, embasado em Freire,
pode-se entender que alfabetização é uma atitude de criação e recriação, em que o próprio
esforço do indivíduo possibilita o progresso para reflexões mais elaboradas, tornando-o
mais ativo na sociedade.
Conforme Chassot (2003) estar alfabetizado cientificamente é “saber ler a
linguagem em que está escrita a natureza”. Um analfabeto científico apresenta
incapacidade de realizar uma leitura do universo. A ciência “pode ser considerada como
uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo
natural”. Fazer ciência é a elaboração de um conjunto de conhecimentos metodicamente
adquiridos do mundo natural, “é descrever a natureza numa linguagem dita científica”.
Fazer alfabetização científica é “propiciar o entendimento ou a leitura dessa linguagem”.
Há uma necessidade de fazer com que a ciência possa ser não apenas medianamente
entendida por todos, mas facilitadora do estar fazendo parte do mundo (CHASSOT, 2003,
p.91-93).
Sasseron (2010, p19 e 20.) cita os indicadores da alfabetização científica, que são:
“seriação de informações” – estabelece bases para uma ação investigativa; “organização de
informações” – discute o modo como um trabalho foi realizado; “classificação de
informações” – ordenação dos elementos abordados estabelecendo relações entre eles;
“levantamento de hipóteses” – são lançadas suposições acerca de certo tema; “teste de
hipóteses” – coloca à prova as hipóteses anteriormente levantadas; “justificativa” –
garantia para o que é proposto, “previsão” – de acordo com os acontecimentos é
explicitada ao afirmar uma ação e/ou fenômeno; “explicação” – existente quando se busca
relacionar informações e hipóteses já levantadas.
Esses indicadores, quando bem entrelaçados, contribuem para a construção de um
modelo explicativo capaz de tornar clara a compreensão de fenômenos que podem ser
construídos considerando a ação do monitor de um espaço de educação não formal.
Segundo Gaspar e Hamburger (2004), é mais importante ao homem de hoje a
aquisição de noções básicas de ciências, o que se denomina de alfabetização em ciência, do
que a aquisição de conceitos científicos de forma rigorosa e aprofundada.
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É importante que os monitores dos museus de ciências detenham conhecimentos
científicos adequados as suas funções. Isso permite que as discussões se adequem ao nível
de escolaridade dos visitantes.
Para Delizoicov et al. (2009, p. 32), a apropriação do conhecimento não ocorre,
apenas, pela mera transmissão mecânica das informações, como: “regras e receituários,
valorização excessiva pela repetição de definições, experiências cujo único objetivo é a
verificação da teoria...”. Mas, segundo os autores, deveria existir uma apropriação crítica
de modo que incorpore no universo das representações sociais e entendimento dos
fenômenos naturais.
Cachapuz et al. (2011, p. 95) conceitua conhecimento científico como “um
constante jogo de hipóteses e expectativas lógicas, um constante vaivém entre o que pode
ser e o que “é”, uma permanente discussão e argumentação/contrargumentação entre a
teoria e as observações e as experimentações realizadas”.
A educação científica tem estado orientada para preparar os estudantes como se
todos pretendessem ser especialistas em Biologia, Física ou Química; que soubessem
fundamentalmente, os conceitos, leis e princípios dessas disciplinas; mas a educação
científica se apresenta como parte de uma educação geral para todos os cidadãos e que
ajuda a população a tomar decisões e tomar consciência das complexas relações entre
ciências e sociedade (CACHAPUZ et al., 2011).
Esses autores ainda ressaltam:
Por trás da ideia de alfabetização científica não deve ver-se, pois, um “desvio”
ou “rebaixamento” para tornar acessível a ciência a generalidade dos cidadãos,
mas antes uma reorientação do ensino absolutamente necessária também para os
futuros cientistas; necessária para modificar a imagem deformada da ciência hoje
socialmente aceite e lutar contra os movimentos anti-ciência que daí derivam;
necessária, inclusivamente, para tornar possível uma aquisição significativa dos
conceitos. [...] A melhor formação científica inicial que pode receber um futuro
cientista é integrado no conjunto dos cidadãos (CACHAPUZ et al., 2011, p.32).

A educação básica pode ser o primeiro contato do indivíduo com conteúdos
científicos; e, sabe-se que, apenas pequena parte dos alunos opta por estudos na área
científica. Entretanto, conforme argumenta Vianna (2009, p. 136 e 137), os professores
devem proporcionar aos alunos a “percepção dos fenômenos e ensinar a falar
cientificamente, incentivando seus estudantes. Independentemente da profissão que vão
seguir, todos atuarão na sociedade em que vive como cidadãos”. A autora relata que para
isso acontecer deve ser desenvolvida uma postura crítica diante da ciência e tecnologia.
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Freire (1996), em seu livro Pedagogia da Autonomia, relata o porquê de não se
discutir com os alunos a realidade concreta a que se deve associar a disciplina cujo
conteúdo se ensina; questiona também o porquê não se estabelecer uma “intimidade” entre
os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como
indivíduos. Gil-Pérez e Carvalho (2009, p.43) concordam com os questionamentos de
Freire e mencionam que o professor deve “considerar as ideias, visões de mundo, destrezas
e atitudes que os alunos possam já possuir, de forma a integrá-las com seus interesses (e
gerar novos outros), tendo presentes os pré-requisitos para o estudo a realizar”.
O Ministério da Educação (MEC) consolidou uma visão mais ampla para o ensino
de ciências, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Ensino Médio, na
parte destinada às Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias onde relata que a
aprendizagem
deve contribuir não só para o conhecimento técnico, mas também para uma
cultura mais ampla, desenvolvendo meios de interpretação de fatos naturais, a
compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano social e
profissional, assim como para a articulação de uma visão de mundo natural e
social. Deve propiciar a construção de compreensão dinâmica de nossa vivência
material, de convívio harmônico com o mundo da informação, de entendimento
histórico da vida social e produtiva, de percepção evolutiva da vida, do planeta e
do cosmos, enfim, um aprendizado com caráter prático e crítico. (BRASIL,
2002, p.208).

Segundo Moura (2011, p.30) um indivíduo alfabetizado cientificamente torna-se
mais crítico nas decisões e práticas sociais como, por exemplo, em seu trabalho,
compreendendo melhor as tecnologias do seu ramo profissional, apresenta também a
capacidade de discutir o seu papel nas relações sociais; incluem-se visões diferenciadas
sobre a natureza da sociedade e a vida do indivíduo. O autor ressalta ainda que essa visão
de alfabetização científica “constitui-se numa perspectiva que caracteriza como meio de
empoderar o cidadão e encorajá-lo ao exercício da cidadania em uma sociedade
democrática”.
Portanto, mais importante que o indivíduo possuir grande diversidade de conteúdos
científicos, é saber fazer uso deles na resolução de problemas e no seu cotidiano, buscando
uma melhoria de vida.

1.4. Transposição e recontextualização de conhecimentos científicos
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A transposição didática é “o trabalho que de um objeto de saber a ensinar faz um
objeto de ensino”. Explica que “um conteúdo de conhecimento, tendo sido designado como
saber a ensinar, sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo
apto a tomar lugar entre os objetos de ensino” (CHEVALLARD, 1991, apud, PAIS, 1999,
P. 16).
Nos museus de ciências, os mediadores, ou monitores, se apropriam da transposição
didática, fazendo uso da linguagem e de objetos experimentais. Nascimento informa que
existem semelhanças e sutis diferenças entre a linguagem científica e a linguagem natural,
utilizadas na mediação, porque
a linguagem natural é a ferramenta de mediação para falar e escrever sobre as
ciências e interpretar sua estrutura. Ela é fundamental para a apropriação do
conhecimento científico, pois constitui um suporte necessário para a
interpretação crítica dos textos de ciências. Já a linguagem científica é a
ferramenta de mediação do fazer ciência, constituído de diversos sistemas de
signos que, integrados, atribuem significado às entidades científicas”
(NASCIMENTO, 2007, p.133).

A mediação propõe uma continuidade entre a natureza dos objetos e o ser humano,
ressalta ainda que “o conhecimento resulta de uma atividade classificatória que traduz essa
ordem das coisas” (NASCIMENTO, 2007, p.132)
Astolfi (1990, p. 53 e 54) considera que a transposição didática deve levar em
consideração todos os aspectos da prática de ensino, e partir de atividades sociais diversas
que servirão de referência para as atividades científicas escolares e não do inverso como
geralmente ocorre. Considerando diversas características de uma transposição didática
sistemática: “o objeto de trabalho” que servirá de base para o ensino científico; “o
problema científico” onde se insere a questão que se propõe estudar e como pode
funcionar; “as atitudes e funções sociais” por meio de práticas propostas qual a imagem da
ciência e da atividade científica que se quer fornecer; “os instrumentos materiais e
intelectuais correspondentes”; “o saber produzido” que responde ao problema estudado,
desenvolvido ao longo da atividade.
Os “sujeitos comunicantes” durante o ato de comunicação compartilham intenções,
finalidades, intersubjetividades e maneiras de expressão adequadas à situação
comunicacional. Todo ato comunicacional é intencional porque representa uma
convergência de “produção-emissão” e de “recepção-interpretação” que constrói
significados nos sujeitos comunicantes; o ato também é contratual porque os interlocutores
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estabelecem normas, valores, acordos que permitem a intercompreensão (NASCIMENTO,
2007).
Bachelard (1996), por exemplo, relata que os professores não levam em conta que o
adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos já constituídos. Afirma,
ainda, que não se trata de adquirir uma cultura experimental, mas sim de mudar de cultura
experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana.
Assim, pode-se entender que o mesmo acontece com os monitores quando recebem
os visitantes nos centros de ciências, eles devem levar em consideração os conhecimentos
prévios dos visitantes. É preciso problematizar esses conhecimentos e, se houver
necessidade, rompê-los para a aquisição de conhecimentos científicos. Lopes (1996) cita
como exemplo a lâmpada de Edison, que produz luz ao impedir a queima de um filamento,
rompendo com a teoria de que a energia luminosa é originada da queima de um
combustível; mostrando que foi preciso romper esse conhecimento prévio para aquisição
de um novo conhecimento.
Todavia, em alguns casos, os conhecimentos prévios dos visitantes servirão de
âncora para aquisição de conhecimentos científicos. Saberes populares e fenômenos
naturais são usados como base para absorção de nova informação. Assim, pode-se
considerar que os conhecimentos científicos quando fundamentados em questões naturais e
sociais, facilitam a transposição didática.
A “transposição didática” de um saber erudito em saber escolar pode, com efeito,
ser (também) interpretada como uma tradução que permite ao aluno constituir-se
em eu epistêmico – mas outras formas de aprender, que impliquem outras
posturas do eu, exigem que se raciocine, às vezes, mais em termos de “práticas
de referência”. Talvez se pudesse interpretar igualmente o contrato didático
como o estabelecimento das relações com o mundo, com os outros e consigo
mesmo que permitem ter acesso a certas formas de saber ( CHARLOT, 2005, p.
44).

Silva (1999) explica que o contrato didático se manifesta principalmente quando é
desrespeitado por um dos parceiros da relação didática. Em muitos casos é preciso que haja
ruptura e a renegociação do mesmo para o avanço do aprendizado. E exemplifica:
é o caso em que o professor pretende introduzir um conceito novo por meio não
de uma aula expositiva (definição, propriedades, exemplos, lista de exercícios),
mas de atividades em que os alunos, partindo de uma situação-problema,
resolvam questões trabalhando individualmente ou em dupla e, no final, o
professor faz com toda a classe o fechamento, visando a institucionalização do
conceito que se pretende construir. Os alunos recebem as fichas de atividades e
aguardam que o professor inicie o trabalho. Quando este lhes diz que são eles
que devem trabalhar, a primeira reação vem imediatamente, através de questões
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do tipo: “não sei fazer”, “como começa?”, “a teoria não foi dada” (SILVA, 1999,
p.47).

Nascimento (2007) apresenta o contrato comunicacional que objetiva descrever a
“co-construção de referências” que são capazes de unir o contexto da situação ao universo
intersubjetivo dos sujeitos comunicantes. Esse contrato reconhece o direito da fala dos
interlocutores ligados por uma situação de co-construção de significados. Reforça, ainda,
que no caso de popularização das ciências, em que está inserida a educação informal, o
organizador da ação está muito mais comprometido com o desenvolvimento da ação dos
participantes sobre os objetos. Assim, as ações buscam desenvolver a habilidade dos
participantes de falar sobre a ciência.
Asensio e Pol (1999) discutem a importância atual dos museus em comunicar mais
e melhores mensagens entre pessoas, grupos e culturas;

o que torna fundamental a

realização de estudos sobre a eficácia da mediação comunicativa das coleções no âmbito
específico dos museus e das exposições. Para tal, os autores discutem os fundamentos da
transposição expositiva, afirmando ser um processo muito complexo o da adequação de
um saber científico para sua exposição em um museu, objetivando a recepção desse saber
pelo público.
Lopes (1997, p. 564) opta por utilizar o termo mediação ao termo transposição para
os processos de apropriação do conhecimento científico; a autora reforça essa ideia quando
afirma que “o termo transposição tende a ser associado à ideia de reprodução, movimento
de transportar de um lugar a outro, sem alterações”, ideia contraditória a Chevallard. Ainda
segundo a autora deve-se referir a um processo que denomina de mediação didática. No
sentido dialético: processo de constituição de uma realidade através de mediações
contraditórias, de relações complexas, não imediatas, com um profundo sentido de
dialogia, não apenas servindo como ponte.

1.5. Experimentação
Os Centros de Ciências podem possuir vasta quantidade de aparatos experimentais,
portanto, os monitores trabalham com experimentações que podem ser caracterizadas
como de diversos tipos. Campos e Nigro (1999) apresentam algumas classificações de
atividades práticas, dentre elas podem-se citar os “experimentos ilustrativos, experimentos
descritivos e os experimentos investigativos”, que são apresentados a seguir.
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Experimentos ilustrativos – atividades que o público pode realizar; possibilitam um
maior contato com os fenômenos já conhecidos, com equipamentos e com instrumentos.
Experimentos descritivos – os visitantes têm contato direto com coisas ou
fenômenos que precisam apurar, sejam ou não comuns ao seu cotidiano, mas não realizam
testes de hipóteses.
Experimentos investigativos – exige participação ativa dos visitantes durante a
execução. Envolvem, obrigatoriamente, discussão de ideias, elaboração de hipóteses
investigativas e experimentos para testá-las.
De acordo com Trivelato e Silva (2011) o caráter investigativo é importante porque
proporciona aos visitantes a formulação de hipóteses, elaboração de métodos para testá-las,
análise dos resultados, inferências e solução de um problema, mas os experimentos
propostos também devem ter caráter investigativo.
Para Colinvaux (2005, p. 81 e 82) a experimentação implica estimular fenômenos
novos, produzidos por meio de instrumentos, possibilitando o teste de hipóteses e
contribuindo diretamente para o progresso do conhecimento científico. Ainda segundo a
autora, a bagagem prévia dos visitantes tem suma importância na experimentação, e essa
bagagem inclui as perguntas, dúvidas, questionamentos, que são considerados
determinantes da riqueza da experiência museal; ou seja, “dos modos de ação, interação e
interrogação de cada visitante em seu percurso e diálogo pelos espaços de um museu”. A
interação do visitante com os elementos de uma exposição “é condicionada pelo contexto
específico de cada exposição”. Os museus interativos se estruturam a partir da
experimentação, “a possibilidade de interagir com objetos e fenômenos, equipamentos e
dispositivos é motivadora, despertando curiosidades e, consequentemente, possibilitando
aprendizagens”.
Os museus de ciências visam fazer com que o público descubra um mundo que lhe
é desconhecido, adquira eventualmente algum conhecimento e, possivelmente, forme uma
opinião sobre determinado assunto, que só é possível com o uso de esquemas, cenarização,
fotografias e outras ferramentas de comunicação, visuais ou não. Todavia, o “conjunto de
objetos em um local público não é o suficiente para torná-lo compreensíveis” (CHELINI,
2008, p.208).
Em nosso cotidiano, buscamos explicações para fenômenos naturais, que às vezes
se aproximam de conhecimentos científicos e às vezes se distanciam, pois
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Ao brincar, passear, assistir à TV ou simplesmente viver, a criança e o
adolescente, quer consciente quer inconscientemente, estruturam os conceitos
físicos e estabelecem relações que muitas vezes coincidem com as definições
científicas do conceito, mas às vezes são muito diferentes. (CARVALHO, 1989,
p.3.).

Por isso, o papel do monitor ou mediador no processo de investigação é tão
importante, pois auxilia na elaboração de métodos para testar as hipóteses e analisar os
resultados. Mas, para que isso ocorra é fundamental que os monitores possuam um bom
entendimento dos conceitos científicos. Para Colinvaux (2005, p.87) “as ações humanas
são, sempre, ações mediadas por um contexto. Portanto, para compreender as ações dos
visitantes em um museu, é necessário analisá-las tendo em vista os contextos específicos
das exposições e atividades em que ocorrem”.
A autora enfatiza que:
Ação mediada, portanto, é uma ação que faz uso das ferramentas culturais
presentes nas diversas esferas e contextos da vida humana. Por ferramentas
culturais, entende-se não apenas a linguagem, escrita e oral, com seus sistemas
de significados, como também outros meios simbólicos, tais como a própria
ciência que descreve e explica o mundo, e ainda todo tipo de instrumento, como
uma máquina de escrever ou um computador (COLINVAUX, 2005, P. 87).

Seria imprescindível que os mediadores considerassem simultaneamente tanto as
características dos visitantes como as ferramentas e conteúdos científicos na
experimentação.
Sasseron e Carvalho (2010) reforçam a ideia de que o ensino de ciências deva
ocorrer por meio de atividades abertas e investigativas, nas quais os indivíduos
desempenhem o papel de pesquisadores, formulem hipóteses e busquem veracidade das
mesmas.
Segundo Gomes et al. (2008) a hipótese formulada guia o processo de
experimentação até que ocorra a substituição por outra hipótese. Geralmente, a hipótese
inicial é obtida do conhecimento prévio do indivíduo sobre os conteúdos envolvidos no
problema e no seu entendimento acerca de qual é o problema. Quando há falta de
informações fundamentais ou o conhecimento dos indivíduos for insuficiente, a hipótese
pode ser formulada a partir de resultados de experimentos exploratórios.
A hipótese tem um papel de articulação e de diálogo entre as teorias, as
observações e as experimentações, servindo de guia à própria investigação.
Condiciona fortemente os dados a obter num percurso descontínuo, ainda que
balizado por um fundo teórico que lhe dá plausibilidade, intervindo ativamente
nas explicações posteriores dos resultados (Cachapuz et al. 2011, p. 93).
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Após a formulação de hipóteses, elas são “avaliadas, modificadas e mesmo
formuladas por meio da experimentação”. Para testar as hipóteses, os experimentos
realizados devem discriminar hipóteses plausíveis dentre as rivais (GOMES et al., 2008, p.
190). Por meio dessa hipótese podem ser encontradas respostas positivas ou negativas:
o processo de confirmação positiva nada nos diz sobre a veracidade da hipótese,
já que esta pode ser falsa mas confirmada. Porém, uma sistemática e persistente
confirmação positiva pode ajudar a tornar o trabalho científico mais apoiado e
fazer progredir o programa de investigação a ele associado (Cachapuz et al.
2011, p. 93).

Segundo Giordan (1999, p. 44 e 45) a experimentação é necessária no processo de
investigação, “pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar
preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas”. A experimentação
funciona como “veículo legitimador do conhecimento científico, na medida em que os
dados extraídos dos experimentos constituíam a palavra final sobre o entendimento do
fenômeno em causa”.
A experimentação é um bom método para contribuir com a insatisfação do
indivíduo, porque ele entra em conflito com o que parece obvio e, ao observar o
funcionamento de um aparato experimental, entra num estado de insatisfação e atinge um
grau de descoberta, onde não se devem informar respostas, e sim trabalhar com as
hipóteses desse ser para atingir o conhecimento científico; se a resposta for informada ao
indivíduo o poder de investigar será minimizado, ou mesmo, omitido.
Segundo EL-HANI e BIZZO (2002) uma concepção é fonte de insatisfação para
um indivíduo quando ela cria dificuldades ou bloqueia suas possibilidades de
compreensão. Uma vez insatisfeito com uma dada concepção, a expectativa é a de que o
aprendiz a elimine mediante a manipulação do mediador, e ocorra, eventualmente, uma
substituição desta por ideias científicas. As situações conflitivas têm um papel fundamental
na mudança conceitual, elas resultam da incapacidade do sujeito de resolver problemas
produzidos em sua interação com o meio, sendo utilizadas como ferramentas para a
diminuição do status das concepções prévias.
Os autores completam que “quando a sala de aula se torna palco de conflitos entre
as visões de mundo dos estudantes e as concepções científicas”, a alternativa mais racional
é a de reconhecer e explicitar domínios particulares do discurso nos quais as concepções
científicas e as ideias dos alunos têm, cada qual no seu contexto, alcance e validade (ELHANI e BIZZO, 2002, p. 12).
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Capítulo II: Breve panorama de pesquisas brasileiras em Museus de
Ciências

Neste capítulo, está apresentado um panorama das pesquisas desenvolvidas e
publicados no Brasil sobre Museus de Ciências. Essa temática foi utilizada para avaliar de
que maneira os estudos foram desenvolvidos nestes espaços informais de ensino e quais os
públicos que são priorizados no planejamento das atividades desses espaços.
Primeiramente, realizou-se uma busca avançada na Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD), por meio da qual foram encontrados dez trabalhos
acadêmicos; desses, seis são dissertações e quatro são teses. Buscando ampliar a
quantidade de trabalhos, também foi realizada uma busca de artigos publicados no portal
Scielo (Scientific Eletronic Library Online), onde foram encontrados seis artigos.
Posteriormente, foram realizadas leituras exploratórias desses materiais a fim de
estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o problema proposto. A
leitura exploratória é uma leitura rápida, que tem por objetivo verificar em que medida a
obra consultada interessa à pesquisa. Faz parte desse tipo de leitura o estudo da introdução
e das conclusões (GIL, 1996).
Conforme Marandino (2004), atualmente, há uma grande evolução em instalações
de museus e centros de ciências no mundo, como parte de um amplo movimento de
alfabetização científica. A autora ressalta que o Brasil vive num momento especial de
revitalização e ampliação de instituições dedicadas à divulgação científica. Segundo
Albagli (1996, p.397) essa evolução “manifestou-se mais claramente ao final da década de
60 e início dos anos 70, no quadro de turbulência política e cultural que caracterizou aquele
período”, isso ocasionou um aumento das atenções sobre a importância de melhor informar
a sociedade a respeito da ciência e de seus impactos.
A intensa preocupação com a divulgação científica em espaços informais de ensino
cresce paulatinamente, motivando parcerias de instituições privadas e públicas,
objetivando, na maioria das vezes, uma alfabetização científica. Essa alfabetização
contribui nas tomadas de decisões do indivíduo, bem como o ajuda a entender o universo.
Segundo Jacobucci (2008), nos museus de ciências costuma-se apresentar
explanações sobre os experimentos com o intuito de atrair a atenção dos visitantes para os
mesmos, ficando despercebida uma contextualização do funcionamento do experimento.
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Além disso, não se dá importância às concepções espontâneas dos visitantes, nem os
motivam para que formulem hipóteses e para instigar o poder reflexivo e crítico dos
cidadãos.
A busca de soluções alternativas, tanto em nível teórico quanto em relatos de
observações, encontrou no modelo construtivista um de seus caminhos. Tendo como base a
concepção de que o cidadão pode ser agente na construção do seu conhecimento, este
modelo vislumbrou uma prática pedagógica alicerçada na reflexão sobre conteúdos
devidamente contextualizados à sua realidade (JACOBUCCI, 2008).
As concepções prévias dos visitantes incluem também perguntas, dúvidas,
questionamentos, que são determinantes da riqueza da experiência do museu, ou seja, dos
modos de ação, interação e interrogação de cada visitante em seu percurso e diálogo pelos
espaços de um museu. Assim, por um lado, as ações do indivíduo são norteadas pela
bagagem de perguntas e interrogações que ele traz em sua visita a esse ambiente. Por outro
lado, a perspectiva do visitante, em sua interação com os elementos de uma exposição, é
condicionada pelo contexto específico de cada exposição.

2.1. Categorização qualitativa-descritiva dos trabalhos pesquisados
Quais as abordagens das pesquisas desenvolvidas nos museus de ciências? E quais
os focos destes trabalhos? Buscando responder a esses questionamentos foram investigadas
as pesquisas desenvolvidas nesses espaços de divulgação científica.
Primeiramente, realizou-se uma categorização qualitativa-descritiva, especificada
na Tabela 01 a seguir, indicando a natureza dos trabalhos: teses, dissertações ou artigos,
informando os anos de defesa e/ou publicação, os autores e as instituições de ensino. As
instituições as quais os autores dos trabalhos estavam vinculados foram: Universidade de
São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) e Universidade Federal Fluminense
(UFF). Os trabalhos foram enumerados de 01 a 16 para um melhor tratamento dos dados
posteriormente. A enumeração foi organizada segundo os critérios: natureza do trabalho
(tese, dissertação e artigo), tempo de publicação e ordem alfabética do título do trabalho.
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Tabela 01 - Categorização qualitativa-descritiva dos trabalhos pesquisados na BDTD e Scielo.
Nº TÍTULO DO TRABALHO

AUTORES

01 Atividade de aprendizagem em
museus de ciências

BIZERRA

USP

Tese

2009

AROCA

USP

Tese

2009

VALENTE

Unicamp

Tese

2008

04 A formação continuada de professores
em Centros e Museus de Ciências no
Brasil

JACOBUCCI

Unicamp

Tese

2006

05 Biodiversidade e museus de ciências:
um estudo sobre transposição
museográfica nos diogramas

OLIVEIRA

USP

Dissertação

2010

06 Divulgação científica em Museus de
Ciências: diálogos possíveis entre as
concepções dos responsáveis e a
montagem das exposições

PRUDÊNCIO

UFSCar

Dissertação

2009

07 Relações entre ciências, tecnologia e
sociedade em museus de ciências

CONTIER

USP

Dissertação

2009

NAVAS

USP

Dissertação

2008

09 O museu como espaço educativo: uma
proposta metodológica para o Museu
Oceanográfico Univali

SOTO

UNIVALI-SC

Dissertação

2008

10 Marcas do ensino escolar de Ciências
presentes em Museus e Centros de
Ciências

FAHL

Unicamp

Dissertação

2003

11 Equipamentos interativos: uma
contribuição dos centros e museus de
ciências contemporâneos para a
educação cientifica formal

CHINELLI,
PEREIRA and
AGUIAR

IOC/RJ

Artigo

2009

12 Exposições em museus de ciências:
reflexões e critérios para análise

CHELINI and
LOPES

USP

Artigo

2008

13 Ciências e educação em museus no
final do século XIX

LOPES and
MURRIELLO

Unicamp

Artigo

2005

14 Método da lembrança estimulada: uma
FALCÃO and
ferramenta de investigação sobre
GILBERT
aprendizagem em museus de ciências

Mast-RJ

Artigo

2005

15 Museus de ciências e psicologia:
interatividade, experimentação e
contexto

UFF-RJ

Artigo

2005

02 Ensino de Física solar em um espaço
não formal de educação
03 Museu de ciências e tecnologia no
Brasil: uma história da museologia
entre as décadas de 1950-1970

08 Concepções de popularização da
ciência e da tecnologia no discurso
político: impactos nos museus de
ciências

COLINVAUX

INSTITUIÇÃO NATUREZA ANO
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16 Transposição ou recontextualização?
Sobre a produção de saberes na
educação em museus de ciências

MARANDINO

USP

Artigo

2004

2.2. Categorização qualitativa-analítica dos trabalhos pesquisados
Para uma melhor análise, foram criadas categorias com o intuito de verificar como
se desenvolveram as atividades nos Museus de Ciências e como se deu a interação entre os
objetos das pesquisas. Utilizou-se as seis letras A, B, C, D, E e F para categorizar os
trabalhos.
A: Trabalhos que tem como foco alunos de educação básica.
B: Trabalhos que tem como foco formação de professores em museus.
C: Trabalhos que tem como foco a reprodução do conhecimento nos museus.
D: Trabalhos que consideraram as concepções prévias dos visitantes.
E: Trabalhos que relatam a importância das interações entre os elementos do
Museu e formulação de hipóteses dos visitantes.
F: Trabalhos com abordagem histórica relacionada aos Museus
Para uma avaliação das categorias, estas foram apresentadas aos colegas e a alguns
professores do curso do mestrado durante o desenvolvimento de algumas das disciplinas
cursadas. Embora principiantes, os colegas contribuíram bastante para a definição de
algumas sugestões. Essas pessoas atuaram como juízes para validação das categorias.
A seguir, encontra-se a Tabela 02, com a representação quantitativa das categorias
abordadas nos trabalhos analisados. Vale à pena ressaltar que existem trabalhos que
abordaram mais de uma categoria. Para facilitar a interpretação utilizou-se a enumeração
explicitada na Tabela 01.
De acordo com os dados obtidos na Tabela 2, na categoria A encontram-se os
trabalhos com foco em público escolar. Esses trabalhos tratam da importância de se fazer
uma ponte entre a educação formal e a não-formal, considerando que haja um
planejamento das atividades de forma coletiva. Também fazem referências ao interesse dos
alunos por equipamentos interativos encontrados nos museus e a satisfação desses alunos
em encontrar respostas para questões que os intrigam.
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Tabela 02 - Categorização qualitativa-analítica dos trabalhos pesquisados.
CATEGORIAS

TRABALHOS

QUANTIDADES

A

02, 11, 13

03

B

04

01

C

08, 11, 12, 16

04

D

01, 02, 05, 06, 07, 14, 15, 16

08

E

01, 02,05, 06, 07, 10, 14, 15, 16

09

F

01, 03, 04, 09, 13

05

Houve um trabalho, identificado na categoria B, que buscou em investigar os
museus que oferecem cursos de formação continuada para professores de educação básica
e como esses cursos ocorrem. Os autores observaram em especial os programas de
formação continuada de professores, a partir de entrevistas com as respectivas equipes
técnicas. Esses programas objetivavam uma melhor preparação dos professores e,
supostamente, um maior envolvimento das escolas com espaços não-formais.
Na categoria C, o interesse dos pesquisadores foi verificar a forma como os
conhecimentos científicos eram transmitidos para os visitantes. No geral, os resultados dos
trabalhos mostraram que a maioria dos museus pesquisados realiza a transposição do
conhecimento científico de maneira reproducionista.
Na categoria D, encontram-se os trabalhos que retrataram a importância de levar
em consideração as concepções prévias dos visitantes, considerando que o museu é
também um local de produção de saberes próprios.
Os trabalhos pertencentes à categoria E investigaram sobre a capacidade do
visitante de interagir com os objetos dos museus, e de analisarem o funcionamento e
interrogarem sobre os conceitos científicos envolvidos. Esses trabalhos tinham o foco
voltado para a aprendizagem de conteúdos científicos.
Na categoria F estão os trabalhos de cunho histórico, que enfatizam o surgimento
dos museus de ciência, dos projetos de museus de ciências e tecnologia no Brasil, as
teorias abordadas, o papel histórico e o que eles representam para a sociedade. As
pesquisas se deram por meio de estudos documentais oficiais e acervos institucionais
pertencentes aos museus.
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Com esta análise, percebe-se também a preocupação dos profissionais brasileiros
envolvidos com os espaços considerados como Museus de Ciência em utilizar a prática
construtivista para a formação de conceitos científicos, considerando as concepções
prévias do indivíduo, questionando-o, a fim de que elabore hipóteses, para que se torne
mais reflexivo e crítico; com isso, facilitando a interação entre o sujeito e o conhecimento
científico. Visto que o modelo reproducionista não permite alcançar um saber reflexivo e
crítico; ou seja, não possibilite o individuo errar e a partir desse erro atingir uma mudança
qualitativa do conhecimento.

2.3. Breve discussão sobre os trabalhos categorizados
É perceptível a preocupação de grupos de estudos proporcionarem à sociedade
ambientes que abordem conteúdos científicos, como também tornar esses ambientes mais
interativos, priorizando as concepções prévias dos visitantes. Por meio dos Museus de
Ciências é possível, entre outras coisas, ampliar o repertório de vivências e experiências
sociais, de contato com informações, com conteúdos e conceitos e com visões distintas de
mundo.
A escola pode promover outras experiências culturais para os cidadãos a partir de
visitas a espaços científicos que estão fora dela; daí a importância de preparar os
professores para frequentarem espaços não-formais de ensino. Para isso, parcerias são
necessárias entre museus, escolas e universidades. Os profissionais da educação que
trabalham em museus devem estar envolvidos não só na elaboração das ações, mas
também na pesquisa e avaliação dessas ações. Além disso, devem conhecer e participar das
diferentes dimensões da instituição, pois isso pode contribuir para compreensão da ciência,
potencializando a aprendizagem em museus.
Conforme observado nos trabalhos categorizados, as pesquisas em museus vêm se
fortalecendo por meio de reflexões teóricas a partir das pesquisas desenvolvidos nesse
ambiente e de grupos de estudos que tratam sobre essa temática. Essas pesquisas vêm
possibilitando uma análise maior das diversas experiências desenvolvidas e fornecendo
elementos para melhor qualificar essas práticas de aprendizagens em museus.
A partir desses estudos, pode-se observar uma grande preocupação com a
transposição/mediação dos conhecimentos científicos. Observando a interação dos
monitores com os aparatos experimentais e com o público, pretende-se analisar como
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ocorre a transposição/mediação dos conhecimentos científicos num museu de ciência de
Sergipe. Este estudo é relevante porque permite uma reflexão sobre a importância e o papel
dos monitores no ambiente da CCTECA.
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Capítulo III: Abordagem metodológica

3.1. Escolha da metodologia
Esta pesquisa está estruturada numa metodologia de pesquisa qualitativa. De acordo
com Ludke e André (1986), esse tipo de pesquisa supõe o contato direto e prolongado do
pesquisador com ambiente e a situação que está sendo investigada; os dados coletados são
predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que com
o produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida é foco de atenção
especial pelo pesquisador, e a análise dos dados tende a seguir um processo intuitivo, ou
seja, o pesquisador tende a superar as impressões precipitadas.
A pesquisa qualitativa não segue uma sequência rígida de etapas previamente
formuladas, as informações obtidas são interpretadas e isto pode originar a exigência de
novas buscas de dados. As hipóteses iniciais podem ser deixadas de lado e surgir outras, no
achado de novas informações, que solicitam encontrar outros caminhos. (TRIVIÑOS,
1995).
No início da pesquisa, o interesse maior era analisar os tipos de experimentação
existentes em espaços de educação informal. No entanto, a partir da escolha do espaço, que
foi a CCTECA, decidiu-se investigar a relação dos monitores desse espaço com os
conhecimentos científicos relacionados às suas atividades. Ou seja, foi observada a relação
que os monitores da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju apresentam com a
transposição dos conhecimentos científicos para os visitantes desse local por meio da
experimentação.
Esta pesquisa está caracterizada como Estudo de Caso. De acordo com Ludke e
André (1986, p. 18), o pesquisador sempre está atento a novos elementos que podem surgir
durante o estudo; os pressupostos teóricos iniciais servirão de “esqueleto, de estrutura
básica a partir da qual novos aspectos poderão ser detectados, novos elementos ou
dimensões poderão ser acrescentados, na medida em que o estudo avance”. Ainda segundo
os autores, no estudo de caso é preciso levar em consideração o contexto em que o objeto
de estudo se situa; além de procurar representar os divergentes pontos de vista presentes
numa situação social.
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A coleta de dados consistiu na observação do comportamento dos monitores no
espaço de investigação, na aplicação de um questionário semi-estruturado aos monitores e
nas gravações das suas falas durante a transposição dos conhecimentos científicos aos
visitantes da Casa.
Ao decidir desenvolver a pesquisa na CCTECA foram elaborados termos de
autorização, compromisso e consentimento livre e esclarecido; esses documentos estão
apresentados no Anexo B. O diretor da Casa e os monitores se prontificaram a colaborar
com a pesquisa.
Após receber permissão para desenvolvimento da pesquisa, foi aplicado um
questionário aos oito monitores da Casa, a fim de obter dados importantes como idade,
sexo, formação acadêmica, tempo que atuam como monitores e tipo de vínculo com a
instituição. Neste questionário também foram obtidas informações referentes aos
sentimentos dos monitores em relação ao seu papel no local e questões referentes aos
experimentos da CCTECA.
Após a categorização das respostas contidas nos questionários, decidiu-se realizar
gravações das falas dos monitores durante as explicações dos experimentos. Segundo
Ludke e André (1986), a gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais,
deixando o pesquisador livre para observar a interação com os visitantes e as expressões
faciais, os gestos e mudanças de postura. Paralelamente às gravações, eram realizadas
anotações, quando necessárias. Após as observações, ao sair do recinto de estudo, as falas
eram transcritas antes da realização de uma nova visita. Como os monitores apontavam
para partes dos experimentos durante as explicações, foram fotografados os experimentos
desligados e em funcionamento para um melhor entendimento do fenômeno observado.

3.2. Definição do objeto de estudo
Esta pesquisa esteve focada nos monitores da CCTECA, porque eles trabalharam
com a transposição de conhecimento científico por meio da experimentação. Além de
analisar como essa transposição acontece, também foi possível refletir sobre a importância
dos monitores em um centro de ciências.
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3.2.1. A escolha da Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA)
Foi escolhida a CCTECA porque nela os monitores trabalham com a transposição
dos conhecimentos científicos por meio da experimentação. Este centro de ciências é o
único existente no Estado de Sergipe.
Sergipe é o menor estado da Federação Brasileira em termos territoriais, representa
1,1% da população brasileira e 3,9% do total da região Nordeste. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de Sergipe em 2007 foi de 0,770, estando abaixo da
média geral do Brasil, que apresentou IDH de 0,816. No entanto, o nível de
desenvolvimento e condições de vida da população sergipana foram avaliados como
superiores ao do Nordeste, que apresentou IDH de 0,749 (HANSEN, 2010).
É interessante a implantação de um centro de ciências nesse Estado, porque pode
contribuir para um maior desenvolvimento da população, principalmente, porque nos
centros de ciências são debatidos temas que visam o aumento do interesse e da
compreensão pela ciência, e até o fascínio por ela.
A seguir, está apresentada a caracterização do ambiente de estudo e caracterização
dos monitores.

a) Caracterização do ambiente de estudo
A CCTECA foi inaugurada em março de 2009 e está localizada na cidade de
Aracaju, no Bairro Jardins, dentro do Parque Augusto Franco (conhecido como Parque da
Sementeira); o local é de fácil acesso à população de Aracaju. É um projeto piloto do
Governo Federal que visa instalar centros de estímulos e divulgação científica e
tecnológica em todo o país. Neste Estado, o projeto foi financiado através do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju e a
Universidade Federal de Sergipe (UFS). A visita é permitida através do agendamento de
escolas das terças-feiras às sextas-feiras, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.
Durante os finais de semana a Casa está aberta para o público em geral das 14:00h às
17:00h. Grupos menores que dez pessoas não precisam agendar. A visita a todos os
experimentos tem duração aproximada de três horas. Geralmente, os visitantes são
recepcionados pelo diretor da Casa e em seguida são guiados por um monitor que explica o
funcionamento dos experimentos para os visitantes.
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A Figura 02 mostra a fotografia da maquete construída antes da implantação da
CCTECA. A parte que está destacada de amarelo ainda não foi construída, essa seria
destinada a exposições. Os números 1, 2 e 3, representam os Blocos das Exposições, de
Sanitários/Serviços e do Planetário, respectivamente.

Figura 02 - Fotografia da maquete do projeto para implantação da CCTECA.

A Figura 03 mostra a fotografia da planta baixa da CCTECA, onde é possível
observar as divisões dos Blocos.

Figura 03 - Fotografia da planta baixa da CCTECA.
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Existem alguns projetos em desenvolvimento na Casa, conforme relacionados a seguir.

 Caféconsciência – tem como objetivo debater, com cientistas ou especialistas
convidados, temas de grande importância nas áreas de ciências, filosofia e artes. O evento
é aberto ao público em geral, sendo realizado no último domingo de cada mês, com início
às 18 horas.

 Jovem Cientista – desenvolvido para atender alunos do sexto ao nono ano do ensino

fundamental de escolas públicas ou particulares; tem como principal objetivo estimular a
curiosidade dos participantes através de vários cursos: memorização, leitura dinâmica,
xadrez, lógica matemática, observação, consciência ecológica dentre outros. Durante as
reuniões de trabalho realizadas no primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 9h às
11h30min, são desenvolvidas atividades orientadas por tutores para a montagem de
pequenos experimentos nas áreas de matemática, física, química, aprendizagem de idiomas
e astronomia. A orientação científica também é feita através de leituras e discussões
direcionadas sobre a vida e a obra de grandes cientistas, discussões sobre metodologia
científica e o desenvolvimento e montagem de projetos experimentais que poderão ser
expostos futuramente em feiras de ciências.

 Caça ao Curisco – estimula a população a doarem à CCTECA corpos encontrados

em solo sergipano que apresentam características idênticas às de um meteorito, com o
objetivo principal de identificar possíveis meteoritos caídos em Sergipe, catalogando-os e
identificando-os com o apoio do Observatório Nacional situado no Rio de Janeiro.

 Observações com telescópios – realizadas na parte externa da CCTECA, são

sempre realizadas em dois finais de semanas consecutivos, nos finais de semana de lua
cheia e lua crescente; desde que as condições climáticas sejam favoráveis. As observações
são comentadas por astrônomos amadores do Planetário e da Sociedade de Estudos
Astronômicos de Sergipe (SEASE). O evento ocorre das 18 h às 20 h.
A Casa está dividida em três setores básicos: o planetário, o setor administrativo e a
Experimentoteca.
Planetário
Uma das maiores atrações da Casa é o Planetário. Com uma cúpula de seis metros
de diâmetro e capacidade para 31 pessoas, no local são projetadas imagens de planetas,
constelações, galáxias, além de filmes educativos. Apesar de estar numa cúpula pequena,
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este espaço tem uma ótima qualidade. No Planetário da CCTECA ainda não é possível
observar o universo em tempo real, assim ele funciona apenas como simulador.
Na área interna da cúpula do Planetário existe a Galeria do Universo, onde é
possível obter informações atualizadas sobre as últimas descobertas da área da astronomia
através de uma exposição permanente de paineis cedidos pela Sociedade de Estudos
Astronômicos de Sergipe, que contém imagens surpreendentes sobre o espaço. Neste
ambiente são apresentados os vídeos Oceano no Espaço, Hubble e nos finais de semana,
além desses dois vídeos, é apresentada uma sessão comentada do Sistema Solar. A duração
de cada sessão é de aproximadamente trinta minutos, obedecendo uma sequência de
exibição estabelecida pela direção do local.
Setor Administrativo
Neste setor, encontram-se vários livros, mesas, lousa, coleção de meteoritos, dois
computadores para uso da secretária e do diretor da Casa. Os monitores costumam estudar
neste local quando a casa está sem visitantes.
O café do Projeto Caféconsciência é realizado neste setor, bem como algumas
reuniões do Projeto Jovem Cientista.
Experimentoteca
A área interna do prédio principal abriga um complexo contendo 82 experimentos
fabricados pela empresa paulista Tecnorama, todos interativos, distribuídos em várias
áreas: física (mecânica, ótica, acústica, eletroquímica, magnetismo, hidrostática e
hidrodinâmica), matemática (oito experimentos com ênfase em jogos e quebra cabeças),
sala de informática com dez computadores ligados à rede Internet e astronomia (pequeno
simulador do Sistema Solar).
Na área externa do prédio encontram-se o Girotec, os tubos sonoros e duas antenas
parabólicas distanciadas a cinquenta metros que permitem a comunicação direta entre duas
pessoas.
Todos os experimentos estão acompanhados por uma pequena plaqueta que explica
e orienta o visitante sobre os procedimentos e os objetivos de cada experimento, além da
presença constante de monitores.
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b) Caracterização dos monitores
Conforme consta nos dados coletados nos questionários, a CCTECA possui oito
monitores; destes, sete são bolsistas e um é voluntário; todos são graduandos em física,
cinco cursam a licenciatura e três cursam o bacharelado. O ano de ingresso deles na UFS
varia de 2006 a 2008. Seis monitores pretendiam concluir a graduação em 2011 e dois
monitores em 2012. Sete monitores são do sexo masculino e um do sexo feminino; como
existe apenas uma monitora, e para preservar o anonimato, os monitores serão citados
como masculinos. A faixa etária deles varia de 22 a 26 anos. Cinco monitores ingressaram
na CCTECA tornando-se voluntários, sendo que, posteriormente, quatro deles foram
contratos como estagiários bolsistas, em substituição a monitores anteriores. A prefeitura
municipal de Aracaju é responsável pelo financiamento das bolsas. Apenas dois monitores
participaram de um curso de formação de monitores realizado no primeiro semestre de
2009, promovido pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, com
carga horária de 160 horas e duração de dois meses, e apenas um monitor teve o seu
ingresso na casa por meio de indicação. O tempo de atuação dos monitores na CCTECA

Quantidade de monitores

está explícito na Figura 04.
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Figura 04 - Gráfico representando o tempo de atuação dos monitores na CCTECA.

Quanto ao horário de atuação, estes monitores são distribuídos em dois grupos,
geralmente quatro monitores atuam no período da manhã e quatro no período da tarde.
Todos os meses são programadas escalas para a atuação dos monitores nos finais de
semanas.
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3.2.2 – A escolha dos experimentos
Os experimentos que fizeram parte da pesquisa foram definidos a partir da análise
das respostas de três questões (9, 10 e 11) contidas no questionário aplicado aos monitores,
que está apresentado no Anexo A. Foram selecionados todos os experimentos que tiveram
mais de uma citação, ao menos em uma das três questões. Foram dez os experimentos
citados, conforme listados na Tabela 03.
Tabela 03 - Relação dos experimentos selecionados por meio da análise dos questionários.
Nome dos
Experimentos

Número de citações
Mais atrativos

Mais atrativo Menos atrativo

(questão 9)

(questão 10)

Gerador de Van Der Graaf

5

5

Bola de plasma

5

3

Conjunto de espelhos

3





Arco voltaico

2

1



Anel saltador

2

Cadeira giratória

2



Esferas de Newton

2



1

Girotec

1

3

Pêndulo caótico simples

1

Correntes parasitas








(questão 11)





3
2

3.3. Instrumento de coleta de dados

3.3.1. Observação
Durante todas as visitas realizadas, foi dada atenção especial ao comportamento dos
monitores, à organização do espaço, e à relação entre os integrantes da CCTECA. As
anotações eram feitas logo após o fato observado. Segundo Ludke e André (1986), quanto
mais próximo do momento da observação, maior a acuidade das anotações. Às vezes, era
necessário o distanciamento do grupo de visitantes e do monitor para a realização das
anotações a fim de não desviar atenção deles.
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Essas anotações continham dados importantes como: grau de escolaridade dos
visitantes, que monitor os estava guiando, nomes dos experimentos que estavam sendo
visitados, gestos dos monitores e dos visitantes, data e horário das gravações. Também era
anotado um comentário da pesquisadora relacionado a cada experimento observado.
Segundo Triviños (1995) a análise das observações deve ser feita imediatamente
após haverem sido realizadas. Porque durante o processo de coleta de informações nas
observações, mediante as reflexões do observador, já se avança na busca de significados e
explicações dos fenômenos.

3.3.2. Questionários semi estruturados
Após autorização para desenvolvimento da pesquisa, foi aplicado um questionário
semi estruturado com o objetivo de coletar dados para um melhor entendimento do público
de estudo.
Os questionários possuem a vantagem de os respondentes sentirem-se mais
confiantes, possibilitam coletar informações e respostas mais reais, pois preservam o
anonimato; há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador;
disponibilizam tempo suficiente para responder às perguntas; possibilitam obter respostas
mais rápidas e precisas. Mas esta técnica de coleta de dados também apresenta
desvantagens como: dificuldades de confiabilidade, pois as respostas sofrem influência das
emoções da ocasião e das opiniões dominantes, determinadas por diversas circunstâncias
de vida; a não-interpretação correta dos questionamentos, dificultando a compreensão do
informante; exigência de um universo mais uniforme (LEITE, 2008).
O questionário deve iniciar-se com perguntas gerais, amplas, chegando aos poucos
às específicas (GIL, 1996; LEITE, 2008). Portanto, ele está dividido em duas partes; a
primeira, contém questões concretas, que se referem a dados como: nome, idade, sexo,
formação acadêmica; e a segunda parte, contém quatorze questões abertas, que foram
divididas em três grupos. No primeiro grupo, composto por seis questões (1-6), buscou-se
analisar a relação do monitor com o ambiente; com o segundo grupo, composto por duas
questões (7,8), observou-se a relação do monitor com o público que visita o espaço; e no
terceiro grupo, composto por seis questões (9-14), foi analisada a relação do monitor com a
experimentação. Os questionamentos encontram-se no Anexo A.
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O processo de elaboração de um questionário é longo e complexo, exige cuidados
na seleção das questões, considerando-se a sua importância, ou seja, quando permite a
obtenção de informações pertinentes e válidas em relação ao assunto (LEITE, 2008).
Dentre algumas regras práticas para elaboração do questionário, Gil (1996) informa que as
perguntas devem possibilitar uma única interpretação; elas não devem sugerir respostas;
devem referir-se a uma única ideia de cada vez; o número de perguntas deve ser limitado e
o questionário deve conter uma introdução com informações sobre a entidade
patrocinadora, razões que determinam a realização da pesquisa e da importância das
respostas para atingir os objetivos.
Após elaboração do questionário, ele foi analisado por dois professores do núcleo
de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, os quais apresentaram sugestões
pertinentes que foram acatadas pela pesquisadora. Esses professores observaram se os
questionamentos seriam necessários à pesquisa, intensificando a validade do questionário,
e se o vocabulário estava acessível e apresentava significado claro, operacionalidade.
Os questionários foram aplicados durante o expediente dos monitores na CCTECA.
A pesquisadora estava presente, porém ficou aguardando em uma sala distante dos
monitores para que eles não se intimidassem com a presença da mesma. Apenas um
monitor não o respondeu integralmente, talvez por ter considerado um pouco extenso, pois
apresentava quatorze questões abertas.

3.3.3. Gravações das falas
Os monitores permitiram as gravações das falas. No entanto, eles não foram
comunicados sobre os experimentos selecionados para que essa informação não interferisse
na coleta de dados, pois os monitores poderiam enfatizar esses experimentos durante a
explicação para os visitantes.
As gravações foram realizadas em onze visitações. Nos dois primeiros dias de
gravação os monitores foram acompanhados de forma aleatória; no início, não havia
interesse em categorizar as falas identificando o monitor, mas percebeu-se que seria
interessante realizar a análise dos dados de duas maneiras: categorizando por experimentos
e por monitores. Então, decidiu-se acompanhar um monitor por visita realizada,
provocando uma redução no número de gravações por visita, mesmo que não fosse
possível gravar explicações de todos os experimentos para um único monitor, o importante,
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no momento, era observar como este monitor apresentava os conhecimentos científicos;
com isso foi possível perceber fatores importantes, como a sequência da explicação de
alguns deles, por exemplo.
Outro fator importante que foi observado era a maneira que os monitores
explicavam os experimentos para públicos diversificados, como os compostos de idosos,
pessoas especiais, crianças ou adolescentes. Quando a Casa recebia esses visitantes, era
escolhido um monitor que já tivesse realizado gravações para públicos diferentes, a fim de
comparar a transposição do conhecimento para esses grupos.
As visitas foram realizadas em dias diversificados, inclusive aos finais de semana,
que são períodos em que a casa está mais tranquila, pois recebe uma quantidade menor de
visitantes, já que o agendamento de escolas para finais de semana é pouco frequente.
Buscando obter mais dados sobre as observações, foi realizada a combinação das
anotações com o material transcrito das gravações das falas, porque os monitores,
gesticulavam, apontavam para partes dos experimentos, fazendo com que fossem
necessárias as anotações.

3.4. Condução da análise
A análise está dividida em duas etapas: a primeira refere-se aos questionários
aplicados e tem como objetivo identificar a relação que os monitores demonstram com a
CCTECA, com os visitantes e com a experimentação, e na segunda etapa é feita uma
análise da transposição dos conhecimentos que ocorria na discussão dos tipos de
experimentações trabalhados na CCTECA.
Para analisar os dados obtidos, é necessário apresentar descrições e informações
básicas dos experimentos selecionados por meio das respostas obtidas nos questionários,
conforme a seguir. Essas descrições estão baseadas em consultas aos sites
www.feiradeciencias.com.br e www.fisicaparatodos.com.br, realizadas em 2011, bem
como consultas aos livros da coleção do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física
(GREF, 2001, 2002) e da coleção Fundamentos da Física (HALLIDAY, 2008).
 Gerador de Van Der Graaf
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Foi inventado pelo engenheiro Robert Jemison Van De Graaff (1901-1967) por
volta de 1929. A máquina foi logo empregada em física nuclear para produzir as tensões
muito elevadas necessárias em aceleradores de partículas. Versões pequenas do gerador de
Van Der Graaf são freqüentemente vistas em demonstrações sobre eletricidade. A Figura
05 mostra as partes da constituição de um gerador.

LEGENDA:
1. motor
2. eixos
3. pente superior ligado a cúpula
por um fio de cobre
4. pente inferior ligado ao fio terra
5. correia
6. cilindro de acrílico
7. rolete inferior
8. rolete superior
9. cúpula
10. fio terra
11. bastão

Figura 05 - Partes da constituição de um gerador de Van Der Graaf (Adaptada de
www.feiradeciencias.com.br)

O gerador básico com eletrização por atrito é composto por uma correia de material
isolante, dois roletes, uma cúpula de descarga, um motor, duas escovas ou pentes metálicos
e uma coluna de apoio. Os materiais mais usados para coluna são o acrílico ou o PVC
(policloroeteno). Os roletes são de materiais diferentes, para que se eletrizem de forma
diferente devido ao atrito de rolamento com a correia. O motor gira os roletes, que ficam
eletrizados e atraem cargas opostas para a superfície externa da correia através das escovas.
A correia transporta essas cargas entre o eletrodo inferior e a cúpula. A cúpula faz com que
a carga elétrica, que se localiza no exterior dela, não gere campo elétrico sobre o rolete
superior; assim, cargas continuam a ser extraídas da correia e vão para a superfície externa
da cúpula, e tensões muito altas são facilmente alcançadas.
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Ao aproximar o bastão, representado na Figura 05 pelo número 11, da cúpula,
percebe-se uma faísca, devido a diferença de potencial das duas superfícies, tornando o ar
ionizável permitindo a passagem de cargas, por isso uma faísca é observada.
Ao tocar com as mãos na cúpula, cargas negativas do corpo do indivíduo que está
fazendo parte do experimento, estando isolado da terra, são transferidas para a esfera e os
cabelos do indivíduo ficam arrepiados, pois as extremidades dos cabelos adiquirem cargas
de mesma polaridade, que se repelem.
Observa-se na Figura 06(a) o modelo do gerador da CCTECA; próximo a ele
encontra-se um espelho para o visitante observar o efeito produzido em seus cabelos; a
Figura 06(b) mostra o visitante participando da demonstração.

Figura 06(a) Gerador de Van Der Graaf da CCTECA e (b) o visitante participando da
demonstração.

A Figura 07 corresponde à fotografia da placa que acompanha o experimento
contendo informações básicas sobre o funcionamento e manuseio do gerador.
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Figura 07 – Fotografia da placa que acompanha o gerador de Van Der Graaf da CCTECA.

 Bola de plasma
É constituída por uma esfera de vidro com um gás a baixa pressão e por um
eletrodo central a alta voltagem, como observado na Figura 08(a). A montagem da bola de
plasma reúne eletrônica e descarga elétrica em gases rarefeitos. A parte eletrônica está
conectada a um circuito oscilador que produz altos potenciais elétricos capazes de,
mediante o campo elétrico produzido, ionizar o gás rarefeito aprisionado no globo. Ele
produz entre 8 000 e 15 000 V numa frequência ao redor dos 20 kHz. O globo é
inicialmente evacuado e, a seguir, preenchido com pequena quantidade de gás inerte;
normalmente, neônio e argônio. A pressão interna é baixa, por volta de 0,0001 atmosfera.
Como a pressão é baixa e o gás é rarefeito, aumenta o livre percurso médio entre
portadores de carga elétrica, antes de colidir com outros portadores ou átomos.
Descargas elétricas provocam a excitação e a ionização de alguns átomos de gás.
Os átomos excitados, ao voltarem ao estado inicial, emitem luz. Os raios observados nessa
atmosfera de plasma são determinados na sua cor pelo tipo do gás utilizado. Em Física,
designa-se em plasma um fluido condutor constituído por uma mistura de átomos, íons e
elétrons.
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A Figura 08(b) mostra a fotografia de uma pessoa colocando a mão na bola de
plasma, acima da zona iluminada. A bola ilumina até à zona em que a mão encosta, pois a
pessoa passa a ser o condutor elétrico, induzindo corrente elétrica até a área onde a mão
está.
A Figura 08(c) mostra que a descarga elétrica é capaz de acender uma lâmpada
fluorescente, mesmo estando a certa distância da bola, porque a alta tensão rompe a
dieletricidade do gás, fazendo-o passar para o estado plasma, tornado-se condutor.

Figura 08(a) Bola de plasma, (b) bola de plasma em funcionamento e (c) ionização da lâmpada
fluorescente.

A Figura 09 corresponde à fotografia da placa que acompanha o experimento
contendo informações básicas sobre o funcionamento e manuseio da bola de plasma.

Figura 09 – Fotografia da placa que acompanha a bola de plasma.
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 Conjunto de espelhos
Espelhos são superfícies que permitem a reflexão da luz incidente, entende-se por
reflexão quando a luz atinge a fronteira de dois meios ópticos e retorna para o mesmo meio
de propagação.
No espelho plano, superfície lisa e plana que reflete especularmente a luz, a
imagem formada possui as seguintes características: é virtual, para um objeto real e viceversa; forma-se atrás do espelho; é direita; possui o mesmo tamanho do objeto; a imagem e
o objeto são equidistantes do espelho e enantiomorfa, tem mesma forma e dimensão do
objeto, porém não é superponível a ele.
Já os espelhos esféricos as características das imagens dependem da forma do
espelho e da distância do objeto a ele. O mesmo se aplica para os espelhos cilíndricos.
Na Figura 10 podemos observar os diferentes formatos dos espelhos. Para melhor
proteger os espelhos, há uma fita amarela indicando a distância mínima que se deve ficar
do conjunto de espelhos.

Figura 10 – Conjunto de espelhos existente na CCTECA.

A Figura 11 representa formações de imagens conjugadas de espelhos cilíndricos.
A imagem formada na Figura 11(a) foi ampliada na horizontal, causando uma impressão
que a pessoa está mais gorda; já a imagem formada na Figura 11(b) foi ampliada na
vertical, causando uma impressão que a pessoa está mais alta.
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Figura 11 – Formação de imagens em dois espelhos cilíndricos. (a) imagem aumentada na
horizontal. (b) imagem aumentada na vertical.

A Figura 12 corresponde à fotografia da placa que acompanha o conjunto de
espelhos.

Figura 12 – Fotografia da placa que acompanha o conjunto de espelhos da CCTECA.

 Arco voltaico
O experimento consiste, essencialmente, em um transformador elevador de tensão
com duas hastes metálicas longas conectadas aos terminais de alta tensão. Conforme
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mostrado na Figura 13. Essas hastes estão dispostas na vertical, em forma de V,
lembrando um par de chifres.

Figura 13 – Fotografia do experimento da CCTECA para produção de arcos voltaicos. (a) visão
geral e (b) detalhe da distância entre as hastes.

Geralmente, o transformador apresenta no primário uma bobina de 150 a 250
espiras e no secundário uma bobina de 23 000 espiras. São duas bobinas independentes e
encaixadas em um pesado núcleo de ferro. Quando uma tensão elétrica de 127 volts é
ligada ao primário, o secundário produz aproximadamente 15000 volts. Esta alta tensão
induzida é suficiente para ionizar o ar junto á base dos chifres, onde o campo elétrico se
torna muito intenso. Uma vez ionizado, esse ar permite o fluxo alternado de cargas
elétricas, estabelecendo um arco entre os eletrodos (corrente de intensidade da ordem dos
10 mA). A cor desse arco dependerá, entre outros fatores, do meio gasoso existente entre
as hastes e do material de que elas são feitas. Observe a Figura 14, a qual apresenta os
componentes do experimento do arco voltaico.
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Figura 14 – Componentes que constitui o arco voltaico. Fonte: www.feiradecienciass.com.br

Uma vez estabelecido o arco, ele começa a subir cada vez mais, porque o ar aquece
e se expande, diminuindo a sua densidade, logo o ar quente por onde está passando a
corrente elétrica irá subir. Neste ar a pressão é menor que no ar que o circunda, sendo
assim, a chamada distância explosiva pode aumentar, pois a tensão elétrica, nesse caso, é
inversamente proporcional à pressão do gás ionizado entre eles. Então, o que vemos é um
arco subir entre as hastes, aumentando de comprimento, até chegar ao alto do chifre, onde
se extingue. Uma nova centelha é produzida na base dos chifres e o ciclo reinicia.
A Figura 15 mostra a fotografia da placa que acompanha o experimento.

Figura 15 – Fotografia da placa que acompanha o experimento de arco voltaico da CCTECA.
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 Anel saltador
O anel de Thompson, ou anel saltador, como representado na Figura 16(a) é
essencialmente um transformador de núcleo aberto no qual a bobina secundária se reduz a
uma única espira de fio grosso, geralmente de alumínio e de paredes grossas, representada
na Figura 16(b) pela letra y.

Figura 16 – Fotografia do experimento anel saltador da CCTECA. (a) visão geral e (b) sistemas de
bobinas.

Quando a bobina primária, representada na Figura 16(b) pela letra x, estiver
conectada à rede elétrica (127 volts), a corrente induzida na bobina secundária (anel de
alumínio) é muito intensa e gera um forte campo magnético em seu interior. A lei de Lenz
aplicada ao sentido dessa corrente justifica a concordância das polaridades desses dois
campos (o indutor e o induzido) e a consequente força de repulsão que surge no anel,
fazendo-o saltar. Em seguida o anel ficará levitando em meados do tubo, representado
pela letra w na Figura 16(a). Se tentarmos arrastá-lo para baixo, até o topo da bobina
primária, iremos sentir uma força repulsiva muito intensa; se tentarmos levar o anel até lá
sentiremos um considerável aquecimento do anel.
Esse campo magnético variável e crescente induz uma força eletromotriz no anel ou
tubo de alumínio e, em consequência disso, passa a circular nele uma corrente elétrica cujo
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sentido é tal que o campo magnético por ela gerado age em oposição ao campo magnético
indutor da bobina. Se o anel estivesse seccionado, não haveria indução de corrente e o
efeito não seria observado.
O campo magnético gerado pela bobina primária, também gera um campo na
bobina, representada pela letra z na Figura 16(c), e faz circular uma corrente elétrica e a
lâmpada acenderá.
A Figura 17 mostra a fotografia da placa com informações sobre o experimento.

Figura 17 – Fotografia da placa que acompanha o experimento do anel saltador.

 Cadeira giratória
Consiste numa cadeira presa a uma plataforma giratória, como mostra a Figura
18(a). Para a realização desta atividade é necessário o auxílio de um voluntário. Esse
indivíduo senta-se na cadeira e segura uma massa em cada mão, mantendo seus braços e
suas pernas estendidos horizontalmente. Pondo-se a plataforma a girar, o sistema adquire
certo momento angular (L). Então, se a pessoa recolhe as massas, juntando-as a seu peito,
conforme ilustra a Figura 18(b), verifica-se um aumento significativo na velocidade
angular do sistema (ω); portanto, o momento de inércia do sistema (I), em relação ao eixo,
diminui; consequentemente, o indivíduo passa a girar mais depressa.
Se o indivíduo volta a estirar os braços e as pernas, conforme a Figura 18(c), o
momento de inércia do sistema, em relação ao eixo, aumenta, e ela passa a girar mais
devagar, isto é, sua velocidade angular diminui.
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Figura 18 – Fotografia do experimento cadeira giratória da CCTECA. (a) visão geral. (b) giro com
os membros encolhidos e (c) giro com os membros estirados.

A experiência mostra que a distribuição das massas, ora próximas ao eixo central de
giro, ora mais distantes, causa uma variação na velocidade angular, justamente para
conservar o momento angular, tal como:
Li = Lf
como: L = I·ω
temos:

∙

=

∙

Onde: L – representa o momento linear;
I – representa o momento inércia;
ω – representa a velocidade angular;
O subíndice i indica inicial e f final.
Conclui-se, então, que durante uma rotação de um corpo sobre o seu eixo surge o
momento angular. E este momento depende da distribuição de massa em relação ao eixo
quando gira. Portanto, o momento angular se conserva alterando a velocidade angular a
fim de manter constante o somatório dos torques externos.
A Figura 19 mostra a fotografia da placa com informações sobre o experimento.
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Figura 19 – Fotografia da placa que acompanha o experimento cadeira giratória.

 Esferas de Newton
Esferas de Newton ou Pêndulo de Newton recebem este nome em homenagem ao
cientista Isaac Newton, que estudou e demonstrou empiricamente a conservação do
momento e da energia. É construído a partir de uma série de pêndulos (neste caso 8)
adjacentes uns dos outros. Cada pêndulo está anexado a uma armação por duas cordas de
igual comprimento e ângulos opostos formados entre estas, de modo a ficarem em contato
e alinhadas, como mostra a Figura 20(a).

Figura 20 – Fotografia do experimento de esferas de Newton da CCTECA. (a) esferas em repouso
e (b) esfera elevada a certa altura.
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Inicialmente, uma única esfera é elevada a certa altura, como representado na
Figura 20(b). Esta esfera adquire uma energia potencial em relação às outras esferas e,
quando abandonada, incide com velocidade V nas sete esferas que estão em repouso.
Durante essa colisão, as esferas paradas transmitem, simultaneamente, a energia cinética da
esfera incidente. Logo após, a última das sete esferas inicialmente paradas se afasta com a
mesma velocidade V da esfera incidente. Se fossem duas esferas a colidirem com
velocidade V em seis esferas paradas, duas se afastariam com a mesma velocidade após a
colisão. Essas colisões são consideradas perfeitamente elásticas. O número de esferas que
se movem juntas antes da colisão é sempre igual ao número de esferas que saem juntas
após a colisão, isso se deve ao Princípio de Conservação da Energia Mecânica e
Quantidade de Movimento.
A Figura 21 mostra a fotografia da placa com informações sobre o experimento.

Figura 21 – Fotografia da placa que acompanha o experimento esferas de Newton da CCTECA.

 Girotec
Equipamento formado por três aneis concêntricos, conforme Figura 22(a). Estes
aneis giram independentemente entre si e simulam, em pequenos instantes, a ausência de
gravidade; portanto permitem experimentar a sensação de flutuar sem peso no espaço,
como acontece com os astronautas.
O movimento combinado dos aneis que compõem o experimento permite aqueles
que utilizam o Girotec experimentar o efeito "G" - sensação de peso zero ou gravidade zero
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aparente. Essa sensação faz com que a pessoa não sinta nenhuma resistência ao tentar
movimentar o corpo, como mostra a Figura 22(b).

Figura 22 – Fotografia do experimento girotec da CCTECA. (a) visão geral e (b) em
funcionamento.

A pessoa presa no equipamento tem seu peso anulado pelas reações normais nos
pontos de contato e, através do movimento corporal pode ocupar qualquer posição no
espaço tendo a sensação de estar flutuando sem gravidade.
A Figura 23 mostra a fotografia da placa com informações sobre o experimento.

Figura 23 – Fotografia da placa que acompanha o experimento girotec da CCTECA.
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 Pêndulo caótico simples
Esse experimento é composto basicamente por ímãs. Todo ímã possui dois polos,
denominados de polo norte e polo sul. Polos de nomes diferentes se atraem e polos de
mesmo nome se repelem, observe a Figura 24.

Figura 24 – Representação da força magnética em ímãs circulares.

O experimento é constituído por um ímã pendurado e três ímãs fixos na base, como
mostra a Figura 25(a).

Figura 25 – Fotografia do experimento pêndulo caótico simples da CCTECA. (a) visão geral. (b)
movimento caótico do pêndulo e (c) repulsão dos ímãs.

A curiosidade deste experimento está na completa indeterminação de sua trajetória
ao abandonar o pêndulo numa posição inicial. Após abandonado, o pêndulo seguirá uma
sequencia de movimentos, ou seja, um caminho; no entanto se repetirmos esse
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procedimento, isto é, se abandonarmos o pêndulo da mesma posição anterior o caminho
será diferente.
Essa dependência sensível às condições iniciais, e o movimento aleatório do ímã, é
o que caracteriza o movimento caótico, como mostra a Figura 25(b).
Este movimento é possível graças a força de repulsão existente entre os imãs. O
ímã 1, de acordo com a Figura 25(c), é repelido pelos imãs 2, 3 e 4; pois ao tentar se
aproximar de qualquer um deles, o pendulo será afastado.
A Figura 26 mostra a fotografia da placa com informações sobre o experimento.

Figura 26 – Fotografia da placa que acompanha o experimento pêndulo caótico.

 Correntes parasitas
Corrente parasita ou Corrente de Foucault recebeu esse nome em homenagem a
Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868) que realizou estudos do efeito da corrente
induzida em um condutor quando varia o fluxo magnético através de uma amostra
razoavelmente grande de material condutor de eletricidade.
Quando um corpo metálico oscila, cruzando o entreferro de um ímã ou eletroímã,
ocorre uma variação de fluxo através dele, ocasionado por uma variação de área. Essa
variação de fluxo magnético induz uma força eletromotriz no corpo, que determina, por
sua vez, o aparecimento de uma corrente elétrica em sua massa. Essa corrente induzida
gera um novo campo magnético que se opõe ao campo magnético indutor, este fenômeno
é denominado lei de Lenz. Esta lei está diretamente vinculada ao princípio de conservação
de energia. Dessa forma, quando variamos o fluxo de campo magnético sobre uma placa
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condutora, correntes induzidas deverão surgir no interior da placa de modo a produzir um
campo que cancele a variação do fluxo.
O experimento é formado por placas condutoras de material não magnético, neste
caso alumínio. Essas placas são postas a oscilar próximo a dois ímãs presos ao suporte
branco, conforme Figura 27.

Figura 27 – Fotografia do experimento correntes parasitas da CCTECA. (a) visão geral e (b)
experimento em funcionamento.

Para evidenciar o fato de que são as correntes parasitas as responsáveis pelo efeito,
existem dois tipos de pêndulos: um formado por uma placa inteira (número 1), outro por
uma placa da mesma forma, mas com fendas vazadas (número 2), conforme Figura 27(a).
Ao abandonar os pêndulos, da mesma altura em relação aos ímãs do suporte, as placas
oscilam passando próximos aos dois imãs fixos. O fenômeno observado consiste em uma
frenagem brusca do pêndulo 1, pois é quase que totalmente freado já na primeira vez em
que passa pelo ímã; no entanto, o pêndulo 2 continua a oscilar quase livremente pelo polo
do ímã, porque as correntes não conseguem fechar um circuito como aconteceu no outro
caso, conforme mostra a Figura 27(b).
A Figura 28 mostra a fotografia da placa com informações sobre o experimento.
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Figura 28 – Fotografia da placa do experimento correntes parasitas da CCTECA.
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Capítulo IV: Resultados e Discussão

Para realização da análise, foram consideradas as orientações de Bardin (1977).
Segundo essa autora, a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos
que se aplicam a conteúdos extremamente diversificados. Em seu livro, Análise de
conteúdo, Bardin assinala três momentos básicos no trabalho com análise de conteúdo:
pré-análise; exploração do material e tratamento, inferência e interpretação dos
resultados.
A pré-análise é a organização do material. Nesta fase é realizada a leitura flutuante;
ou seja, leitura geral de todo material, permitindo ao pesquisador formular os objetivos
gerais da pesquisa e selecionar seus pontos mais importantes.
A exploração do material consiste em submeter a um estudo aprofundado o material
selecionado na pré-análise, seguindo orientações das referências teóricas. Ainda neste
momento são realizadas codificações, classificações e categorizações dos dados.
O tratamento, inferência e interpretação dos resultados estão apoiados nos
momentos anteriores, no entanto, agora atinge uma maior intensidade de importância e
validade. Neste momento é possível estabelecer quadro de resultados e testes de validação.
A análise foi conduzida em duas etapas, na primeira se analisa as respostas dos
questionários aplicados aos monitores, a fim de observar qual a relação dos monitores com
a ciência e na segunda etapa; consideram-se as transcrições das gravações dos monitores
com o objetivo de analisar a transposição dos conhecimentos científicos por meio da
experimentação.
A partir do material coletado, foram construídas categorias para facilitar a análise
dos dados. As informações obtidas podem enquadrar-se em mais de uma categoria; por
isso, o total das respostas às vezes apresenta valores superior ao número de monitores
dessa pesquisa.

4.1. Relação dos monitores com a ciência
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O questionário aplicado aos monitores foi dividido em três grupos de questões:
Relação dos monitores com o ambiente, Relação dos monitores com os visitantes e
Relação dos monitores com os experimentos.
 Grupo 1: Relação dos monitores com a CCTECA
Este grupo é composto pelas seis primeiras perguntas do questionário aplicado aos
monitores.
1) Como foi o seu ingresso na CCTECA? Participou de uma seleção?
Dos 8 monitores, apenas 2 tiveram ingresso através do curso de formação de
monitores promovido pela Universidade Federal de Sergipe, 4 propuseram-se a ser
voluntários e 1 monitor teve ingresso por indicação.
De acordo com os dados obtidos neste quesito, a maioria dos monitores que atua na
Casa não teve uma formação específica para ingressar nesse ambiente. O requisito mínimo
solicitado é de que sejam estudantes de graduação em física ou matemática.
O fato de os monitores serem alunos de um curso de graduação reforça a parceria
das universidades com os centros de ciências. Segundo Ovigli e Freitas (2009) a mediação
dos licenciados no museu de ciências remete à necessidade de se pensar a formação desses
profissionais nos aspectos de conteúdos específicos integrados aos aspectos voltados à
educação e à divulgação do conhecimento. Isso se torna proveitoso, desde que seja
oferecido ao monitor um preparo para realizar tal função. A universidade deve oferecer
este preparo desde o início da graduação por meio de disciplinas voltadas para divulgação
científicas e conteúdos específicos dessa área.
2) Por que decidiu ser monitor deste local?
As respostas dessa questão foram categorizadas de acordo com a Tabela 04. O
número maior de respostas remete a questões financeiras, com 3 citações; embora o
somatório das respostas relacionadas ao interesse pela ciência e expansão dos
conhecimentos supere a questão financeira. Apenas um monitor decidiu atuar nesta área
exclusivamente por motivos financeiros, pois as outras duas respostas também citaram
outras categorias.
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Houve uma resposta relacionada ao aperfeiçoamento do aprendizado, bastante
interessante pelo fato de o monitor admitir que neste local ele, além de expandir
conhecimentos, também teria uma melhoria do aprendizado.
Dois monitores citaram a relação do local com o curso de graduação em física,
porque a maioria dos experimentos é de cunho físico. Um deles, que é licenciando em
física, também mencionou que auxiliará na carreira de professor. Para Ovigli e Freitas
(2009), os centros de ciências são espaços formativos que também contemplam o
paradigma reflexivo; por isso, deveriam também ser considerados como espaço de
formação

inicial

de

professores,

possibilitando

estágios

para

licenciandos,

instrumentalizando o futuro professor nas vertentes racionais, estéticas, técnicas e
emocionais, já que o fenômeno educativo é imprevisível.
Tabela 04 - Categorização das respostas dos monitores relacionadas à decisão de ser monitor na
CCTECA.
Categorias

Número de respostas

Questão financeira

3

Interesse pela ciência

2

Expandir conhecimentos

2

Aperfeiçoar o aprendizado

1

Possuir relação com o curso de física

1

Experiência profissional

1

3) O que é a CCTECA para você? Qual a função deste local?
Neste item as respostas foram diversificadas, como pode ser observado na Tabela
05. As opiniões dos monitores estão relacionadas à divulgação científica, que foi citada
como função do local por 3 monitores. Os que citaram a CCTECA como local de
conhecimento prático reforçaram essa resposta mencionando como função da Casa utilizar
da experimentação para atingir esse conhecimento.
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Tabela 05– Categorização das respostas dos monitores sobre o que é a CCTECA e a função deste
local.
Categorias

Número de respostas

Divulgação científica

3

Conhecimento prático

2

Aprendizagem

1

Aproximar a sociedade da ciência

1

Ensino/aprendizagem

2

Os monitores que responderam ser um local que proporciona aprendizagem citaram
como função da Casa atrair o público em geral, como também aproximar a sociedade dos
conhecimentos científicos. Algumas respostas trazidas pelos monitores condizem com as
ideias de Soto (2008) quando afirma que os museus de ciências, além de desempenharem
um papel fundamental na divulgação científica, têm como função fazer o público passar de
uma concepção mais passiva para uma concepção de interatividade dinâmica com os
experimentos que o museu exibe.
4) Como você se sente quando está na CCTECA?
A Tabela 06 apresenta que metade dos monitores respondeu a essa questão levando
em consideração suas emoções relacionadas à satisfação em relação ao local. Três
respostas estão relacionadas a compromissos e responsabilidades com sua função na Casa.
Um monitor informou sentir-se privilegiado por atuar em ambiente científico. Todas as
respostas tiveram caráter positivo. Essas respostas mostram a satisfação dos monitores por
desenvolverem contribuições a nível social.
Tabela 06 - Categorização das respostas dos monitores relacionadas aos seus sentimentos quando
estão na CCTECA.
Categorias

Número de respostas

Bem, feliz

4

Responsabilidade

2

Contribuição

1

Privilégio

1

5) Você participou de algum curso para ser monitor neste local? Quando? Onde?
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Apenas dois monitores participaram do curso de formação para monitores
promovido pela Universidade Federal de Sergipe, realizado na CCTECA no primeiro
semestre de 2009, com duração de dois meses e carga horária de 160 horas.
Esse curso foi ministrado no ano de inauguração da CCTECA, e como alguns
monitores concluíram o curso de graduação, foram desvinculados da Casa e substituídos
por outros estudantes de graduação que não participaram deste curso, totalizando no
momento 6 monitores nesta condição.
Como todos os monitores da CCTECA são estudantes dos cursos de graduação,
seria importante que houvesse uma disciplina com conteúdos relacionados à educação em
centros de ciências, como exemplo: divulgação científica, atividades investigativas e
relação com a comunidade.
6) O que você mudaria neste local? Por quê?
Os dados coletados nesta questão estão especificados na Tabela 07, que apresenta
algumas insatisfações nas justificativas dadas pelos monitores.
Tabela 07– Categorização das respostas dos monitores relacionadas a sugestões de mudanças na
CCTECA.
Categorias

Número de respostas

Acréscimo de experimentos de outras áreas

4

Acréscimo de monitores

2

Construção dos experimentos pelos monitores

1

Experimentos que o público leigo pudesse construir

1

Aumento da estrutura física

1

Réplicas de foguetes, planetas, satélites

1

Nada

1

Metade dos monitores citou a necessidade de aumentar a quantidade de
experimentos relacionados a outras áreas, como matemática, química e biologia. Embora
eles tenham sugerido a implementação de experimentos de outras áreas, não citaram a
necessidade de um curso de monitoria para trabalharem com os novos experimentos. Ainda
no tocante aos experimentos, também, foi sugerido que eles fossem construídos pelos
monitores e que o público em geral pudesse construir, visto que eles foram adquiridos já
construídos.
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Um monitor citou a importância de acrescentar na Casa réplicas de foguetes,
planetas, satélites para despertar um maior interesse dos visitantes pela astronomia. Duas
respostas sugeriram aumentar o número de monitores; as argumentações foram a grande
procura das escolas e a impossibilidade de atender a todas prontamente. Outro monitor
atribuiu essa impossibilidade de atendimento à parte física que não comporta um grande
número de pessoas. Apenas um monitor não sugeriu mudanças no local.
Ao final da análise das questões deste grupo, percebe-se que os monitores sentemse satisfeitos em atuarem neste local; possuem interesses pela ciência e divulgação
científica; a maioria teve o ingresso à CCTECA por livre arbítrio, sendo que alguns se
prontificaram inicialmente a atuarem como voluntários. Outro fator importante foi a
opinião deles em relação a mudanças no local, apresentando sugestões para melhoria do
ambiente e proporcionar um maior interesse pela ciência, ocasionando uma maior interação
dos visitantes com os experimentos.
 Grupo 2: Relação dos monitores com os visitantes
Este grupo é composto pelas perguntas 7 e 8 do questionário aplicado aos
monitores.
7) Qual o público que você prefere monitorar? Por quê?
Mais da metade dos monitores tem preferência por públicos específicos para
monitorar como mostra a Tabela 08. Metade deles citou o público escolar, a preferência é
por estudantes do ensino médio, justificando por ser um público que pode fazer uma
relação com os conteúdos vistos em sala de aula. Houve uma citação para estudantes que já
tenham concluído o ensino fundamental menor, pois segundo o monitor, estes estão
abertos para aquisição de novos conhecimentos. Quando a preferência foi por estudantes
de escola pública, o monitor justificou que eles não aprendem a física em nível de competir
com demais alunos, como os alunos de escolas particulares. Dois monitores têm
preferência por turistas, porque proporciona o contato com pessoas de outras culturas. Três
monitores não apresentam preferências por públicos.
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Tabela 08 – Categorização das respostas dos monitores da CCTECA sobre o público que eles
preferem monitorar.
Categorias

Número de respostas

Não tem preferência

3

Estudantes do Ensino Médio

2

Estudantes que já tenham concluído o Ensino Fundamental Menor

1

Estudantes de escolas públicas

1

Turistas

2

8) Como é sua relação com o público que você atente?
Todas as respostas tiveram caráter positivo, como mostra a Tabela 09. Segundo a
resposta de um dos monitores, essa relação varia de acordo com o comportamento do
grupo de visitantes.
Tabela 09 – Categorização das respostas dos monitores da CCTECA sobre a relação que eles têm
com os visitantes.
Categorias

Número de respostas

Boa, legal

4

Descontraída, agradável

3

Amigável, cordial

3

Prazerosa

1

Respeitosa

1

Intuitiva

1

De acordo com as questões 7 e 8, é perceptível uma boa receptividade com diversos
públicos. Além de os monitores apresentarem uma relação positiva com os visitantes.
Numa conversa em particular com alguns monitores durante as observações, eles falaram
que preferem públicos que apresentam bom comportamento e respondem os
questionamentos durante as explicações dos experimentos.
Os visitantes devem ter um bom comportamento no sentido de serem cuidadosos
com os aparatos experimentais distribuídos na Casa; porém, não devem se limitar a
responder questionamentos, devem discutir sobre os fenômenos observados. Afinal, uma
das funções dos centros de ciências é despertar a curiosidade dos visitantes. Para Pavão e
Leitão (2007) os monitores nos museus de ciências não devem apenas fornecer respostas
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aos visitantes, mas estimular a crítica, a curiosidade e a indagação. Para esses autores, os
visitantes devem sair dos museus com uma interrogação maior ainda do que aquelas que
eles trouxeram.
 Grupo 3: Relação dos monitores com os experimentos
Este grupo é composto pelas últimas seis perguntas do questionário aplicado aos
monitores.
9) Cite o nome de cinco experimentos da CCTECA que mais chama a sua atenção. Por
quê?
Alguns monitores não citaram os cinco experimentos nesta questão, mas todos
responderam a este quesito. A Tabela 10 apresenta os experimentos citados pelos
monitores.
Tabela 10 – Categorização das respostas dos monitores da CCTECA relacionadas aos
experimentos que mais chamam sua atenção.
Nome dos experimentos

Conteúdos abordados

Número de citações

Gerador de Van Der Graaf

Eletricidade

5

Bola de plasma

Eletricidade

5

Óptica

3

Mecânica

2

Arco voltaico

Eletricidade

2

Anel saltador

Eletricidade

2

Mecânica

2

Eletricidade

1

Girotec

Mecânica

1

Torre de Pisa

Mecânica

1

Ciclone médio

Mecânica

1

Sistema de roldanas

Mecânica

1

Movimento parabólico

Mecânica

1

Looping triplo

Mecânica

1

Air Ball

Mecânica

1

Tensão superficial

Mecânica

1

Conjunto de espelhos
Pêndulo de Newton

Cadeira giratória
Pêndulo caótico simples
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Gerador manual de energia

Mecânica e eletricidade

1

Casa de consumo elétrico

Eletricidade

1

Indução magnética

Eletricidade

1

Solução iônica

Eletricidade

1

Painel solar

Eletricidade

1

Os experimentos mais citados foram o gerador de Van Der Graaf e a bola de
plasma que estão relacionados ao conteúdo de eletricidade, o qual desperta a curiosidade
dos visitantes, como foi citado pela maioria dos monitores. Estes dois experimentos
permitem uma maior interação com o público, porque este atua como protagonista para
verificação de fenômenos físicos.
Os monitores justificaram a escolha desses experimentos porque os fenômenos que
eles representam estão presentes no cotidiano, por serem interessantes para o vestibular,
provarem assuntos do ensino médio, possuírem aspectos filosóficos mais abrangentes e,
principalmente, por melhor interagir com os visitantes.
Desses experimentos citados, 56% das respostas relacionam aos que se
fundamentam na eletricidade; 36% a experimentos da mecânica e 8% aos relacionados à
óptica. Metade das respostas citadas está relacionada a experimentos interativos, que
produzem sensações fisiológicas no visitante, pois necessitam do auxilio deste visitante
para a observação do fenômeno.
10) Em sua opinião quais os experimentos que mais despertam curiosidades dos
visitantes? Por quê?
Esta pergunta foi elaborada para verificar se os monitores percebiam a interação
dos visitantes com os experimentos durante as visitas. De acordo com os monitores, os
visitantes apresentavam também maior interesse pelo gerador de Van Der Graaf e o
girotec, além dos demais que estão listados na Tabela 11. Eles justificaram a escolha
desses experimentos porque necessitam da participação dos visitantes e proporcionam mais
diversão; outros monitores responderam que eles impressionam e despertam a atenção dos
visitantes, segundo justificativa de um deles quebrando o raciocínio, que normalmente
parecem óbvios.
Segundo SANTOS et. al (2011), em uma pesquisa realizada com estudantes
visitantes da CCTECA, os experimentos mais citados por esses visitantes foram: o girotec,
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o gerador de Van Der Graaf e o conjunto de espelhos. Assim, monitores e estudantes
visitantes concordam em relação ao girotec e ao gerador de Van Der Graaf.
Tabela 11 – Categorização das respostas dos monitores da CCTECA relacionadas aos
experimentos que mais atraem a atenção dos visitantes segundo suas concepções.
Nome dos experimentos

Conteúdos abordados

Número de citações

Gerador de Van Der Graaf

Eletricidade

5

Bola de plasma

Eletricidade

3

Mecânica

3

Óptica

1

Mecânica

1

Arco voltaico

Eletricidade

1

Princípio da pilha

Eletricidade

1

Cone duplo

Mecânica

1

Banco de pregos

Mecânica

1

Mala rebelde

Mecânica

1

Air Ball

Mecânica

1

Mesa de pinturas

Óptica

1

Ilusão de ótica

Óptica

1

Não respondeu

_

1

Girotec
Conjunto de espelhos
Pêndulo de Newton

Das respostas obtidas, 47% delas estão relacionadas a experimentos que se
fundamentam na eletricidade, 38% a mecânica e 15% a óptica. Sendo que 71% dos
experimentos especificados anteriormente são interativos, ou seja, necessitam da
participação ativa dos visitantes.
11) Quais experimentos menos chamam atenção dos visitantes? Por quê?
Os dois experimentos mais citados, conforme Tabela 12, abordam conteúdos
relacionados à eletricidade; no entanto, não necessitam da participação direta do visitante
para observar o funcionamento. O pêndulo caótico simples foi mencionado por três
monitores, as justificativas foram por se tratar de um experimento simples e não possuir
grande atrativo. Outro experimento pouco apreciado, segundo os monitores, foi o de
correntes parasitas, por não permitir a visualização e necessitar de um conhecimento
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aprofundado de física, o que dificulta a assimilação das informações sobre o fenômeno
tratado.
Sobre os experimentos cadeira giratória e eletróforo grande, os monitores
justificaram que esses experimentos necessitavam de explicações mais complicadas e
difíceis de serem assimiladas.
Nos demais experimentos citados as justificativas foram por se tratarem de
experimentos mais simples e menos atrativos.
Tabela 12 – Categorização das respostas dos monitores relacionadas aos experimentos que menos
chamam atenção dos visitantes segundo suas concepções.
Nome dos experimentos

Conteúdos abordados

Número de citações

Pêndulo caótico simples

Eletricidade

3

Correntes parasitas

Eletricidade

2

Cadeira giratória

Mecânica

1

Pêndulo mecânico de barras

Mecânica

1

Vasos comunicantes

Mecânica

1

Engrenagens

Mecânica

1

Banco de pregos

Mecânica

1

Eletróforo grande

Eletricidade

1

Nenhum

__

1

Não respondeu

__

1

Dos experimentos expostos na tabela anterior, 54,5% das respostas estão
relacionadas a conteúdos de eletricidade e 45,5% desses apresentam abordagem mecânica.
Não foram relatados experimentos de óptica. No entanto, ainda foram citados dois
experimentos interativos como menos atrativos: cadeira giratória e banco de pregos.
12) Como você se sente em explicar conteúdos que são de outra disciplina? Por quê?
A maioria das respostas apresenta caráter positivo, como mostra a Tabela 13;
embora 2 monitores não tenham respondido e 1 tenha se posicionado indiferente; a
justificativa para este último foi o fato de ele não se aprofundar na explicação do
experimento quando não possui domínio na área, apenas cita o que está explicado na placa.
Mas, as justificativas para a maioria dos monitores são a de que explicar sobre esses
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conteúdos remetem a desafios, pois eles precisam buscar outras áreas de conhecimentos,
sentem-se desafiados, o que provoca o aumento do interesse por novas informações.
Tabela 13 – Categorização das respostas dos monitores relacionadas aos seus sentimentos em
explicar conteúdos de outra disciplina.
Categorias

Número de respostas

Legal, bem

2

Estimulado

1

Satisfeito

1

Responsável

1

Indiferente

1

Não responderam

2

13) O que você entende de experimentação por investigação?
Embora alguns monitores tenham respondido que é a comprovação de uma teoria e
até mesmo a verificação do funcionamento do experimento, conforme a Tabela 14, foram
observadas respostas que estão relacionadas à experimentação por investigação, como o
levantamento de hipóteses de uma nova teoria e a investigação dos fenômenos naturais. É
interessante ressaltar que 2 monitores responderam ser o seu trabalho na CCTECA, em
uma dessas respostas, o monitor justificou não saber explicar corretamente essa teoria.
Tabela 14 – Categorização das respostas dos monitores relacionadas à experimentação por
investigação.
Categorias

Número de respostas

Investigar se a teoria está de acordo com a prática

3

Levantar hipóteses de uma nova teoria

1

Investigar os fenômenos naturais

1

Verificar o funcionamento do experimento

1

Trabalho desenvolvido na CCTECA

2

Não respondeu

1

14) Qual a sua sensação ao término de cada expediente?
A maioria das respostas foi positiva como mostra a Tabela 15. Dessas respostas a
maioria apresentou caráter afetivo. Um monitor respondeu que sua sensação depende da
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sua relação com o público, e quando o público não participa sente-se insatisfeito. Quanto
às respostas citando “dever cumprido”, um dos monitores enfatizou a importância de ter
ajudado a difundir a ciência entre as pessoas, além de ter contribuído para a divulgação
científica.
Tabela 15 – Categorização das respostas dos monitores sobre sua sensação ao término de cada
expediente.
Categorias

Número de respostas

Dever cumprido

2

Empolgado

1

Gratificado

1

Realizado

1

Satisfeito

1

Depende da interação com o público

1

Não respondeu

1

Ao final da análise desse grupo de questões, percebe-se que os monitores estão
atentos não somente aos experimentos, mas também a interação com o público. A maioria
dos experimentos citados necessita da participação dos visitantes para o seu
funcionamento. Os aparatos experimentais que se fundamentam na eletricidade foram
citados tanto como mais atrativos como menos atrativos. Mas, a confiabilidade dessas
respostas deixa uma dúvida, pois os visitantes da CCTECA são guiados pelos monitores, já
que são proibidos de transitarem livremente na Casa sem a presença deles. Portanto, na
maioria das vezes, o público não tem livre escolha pelos experimentos, eles são induzidos a
visitarem aqueles escolhidos pelos monitores.
Quanto à experimentação, as respostas foram diversificadas, alguns comentaram
características de atividades investigativas; porém, dois monitores relataram ser o seu
trabalho desenvolvido na Casa.
No próximo item, busca-se observar a relação dos monitores com os experimentos
por meio das gravações das explicações. No item será analisada a transposição dos
conhecimentos científicos, os conteúdos citados pelos monitores, assim como os
questionamentos existentes.
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4.2. Relação dos monitores com a transposição didática
Para analisar a relação dos monitores com a transposição dos conhecimentos
científicos, suas falas foram gravadas durante as explicações dos experimentos
selecionados, posteriormente essas gravações foram transcritas na íntegra. As informações
entre colchetes indicam a observação realizada pela pesquisadora, as palavras em
maiúsculo representa uma intensificação da fala dos monitores e as reticências indicam
pausas na fala. As transcrições encontram-se no anexo C.
Inicialmente, pretendia-se realizar gravações das explicações dos oito monitores e
dos dez experimentos selecionados, mas isso não foi possível porque a maioria deles não
explicava todos os experimentos, por causa da limitação do tempo de visitação ao local e
também devido às condições climáticas que, às vezes, eram desfavoráveis para
funcionamento de alguns experimentos.
Ao todo, foram onze visitações; somente em duas delas não foi possível realizar
gravações, pois, não houve visitantes. Nesses dois dias foi observado o comportamento dos
monitores entre si. Eles ficaram na sala onde são realizadas as reuniões, conversando sobre
diversos assuntos, à espera de algum visitante. Os temas que eles discutiam estavam
relacionados à educação, ciência, formação acadêmica, redes sociais, dentre outros. Foi
percebida uma relação de cordialidade e companheirismo entre os monitores, como
também entre os monitores e o diretor da Casa.
Nas duas primeiras visitas, as gravações foram realizadas aleatoriamente, mas ao
transcrevê-las, percebeu-se que seria melhor acompanhar um monitor por visita. Assim,
poderia ser observada qual a sequência seguida e se tinha uma relação entre os
experimentos afins. Um fato interessante ocorrido no segundo dia das gravações foi que
um monitor não apresentou um experimento justificando estar defeituoso, passando para o
próximo da sequência da sala. Porém, no mesmo dia outro monitor apresentou o
experimento em perfeito funcionamento. Como um dos monitores escreveu no
questionário aplicado anteriormente, que não explicava o experimento quando não tinha
segurança no conteúdo, acredita-se que esse tenha sido o motivo, pois quando algum
experimento estava defeituoso era fixado um cartaz nele informando que estava com
defeito.
No terceiro dia, apenas um monitor foi acompanhado pela pesquisadora, o qual
estava monitorando estudantes do ensino médio. No quarto dia, ao perceber que os
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visitantes eram estudantes do ensino fundamental menor, o mesmo monitor da visita
anterior foi acompanhado, porque tornaria possível comparar as explicações dos
experimentos para públicos com formações distintas.
As transcrições foram enumeradas de 1 a 34 e representadas nas tabelas, a seguir,
pela letra T seguida do número correspondente, exemplo: T1, para a transcrição número 1.
Inicialmente, foi observado se os conceitos científicos relacionados com cada
experimento eram trabalhados pelos monitores; foram construídas tabelas para cada
experimento de acordo com as transcrições das gravações. Posteriormente, dois monitores
foram escolhidos para análise da transposição do conhecimento; o critério adotado foi que
tais monitores possuíssem tempo de atuação na CCTECA diferentes e disponibilizassem
maior número de gravações realizadas para públicos diversificados. Para observar se eles
transpunham o conhecimento científico na mesma forma para públicos com formação
acadêmica diferente.
Para preservar o anonimato dos monitores, eles foram tratados por: M1, M2, M3,
M4, M5, M6, M7 e M8. Os quatro primeiros monitores apresentam menos de um ano de
experiência na Casa, já os demais monitores apresentam mais de um ano, considerando o
período das gravações, que foi no semestre seguinte à aplicação do questionário.

4.2.1. Conteúdos científicos abordados nas transposições das explicações dos
experimentos apresentados pelos monitores aos visitantes da CCTECA
A seguir, serão apresentadas tabelas, para cada experimento que foram realizadas
gravações.
 Gerador de Van Der Graaf
Para este experimentos foram realizadas 5 gravações, enumeradas de 1 a 5. A
Tabela 16 apresenta categorias obtidas a partir das análises das transcrições. Cada
transcrição possui mais de uma categoria.
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Tabela 16 – Categorização das transcrições referentes ao gerador de Van Der Graaf
Categorias e subcategorias

Quantidade
T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL

Componentes

−

1

1

1

−

3

Funcionamento

1

1

1

1

1

5

−

1

1

−

−

2

Eletrização

1

1

1

1

1

5

Processos de eletrização

−

1

1

−

−

2

Poder das pontas

−

1

−

−

−

1

Analogias

−

1

−

−

−

1

Aplicação no cotidiano

−

1

−

−

−

1

Monitores

1

−

1

3

5

10

Visitantes

−

−

1

1

−

2

Monitores

−

−

2

3

−

5

Visitantes

−

−

−

−

5

5

Aparato experimental

Abordagem histórica
Conteúdos científicos

Questionamentos
Respostas aos questionamentos

Todas as transcrições apresentam o funcionamento do experimento, mas em duas
delas não se mencionam os componentes do aparato experimental. A abordagem histórica
está presente em duas transcrições, onde relata sobre o descobrimento das cargas elétricas.
Os conteúdos científicos são abordados de maneiras diversificadas, pois os públicos
possuem formações diferentes; mas isso não impediu que os monitores mencionassem
alguns termos científicos, ou explicassem o fenômeno existente no funcionamento do
experimento. Mesmo assim, há uma precária citação de alguns temas como o poder das
pontas que só foi citado por um monitor. Em apenas uma transcrição foi comentado a
aplicação do fenômeno apreciado no cotidiano dos visitantes. É perceptível que os
visitantes pouco questionam os monitores, porém, no tocante as respostas, esse número
teve um aumento significativo.
 Bola de plasma
Para este experimentos foram realizadas 7 gravações, enumeradas de 6 a 12. A
Tabela 17 apresenta categorias obtidas a partir das análises das transcrições.
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Tabela 17 – Categorização das transcrições referentes à bola de plasma
Quantidade

Categorias e subcategorias
Aparato experimental

Conteúdos científicos

T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 TOTAL

Componentes

1

1

1

1

1

1

1

7

Funcionamento

1

1

1

1

1

1

1

7

Plasma

1

−

1

1

1

1

1

6

Ionização

1

−

−

1

−

−

1

3

Condutividade

1

1

−

−

−

1

1

4

Corrente elétrica

1

1

1

1

1

1

1

7

Energia

−

1

−

−

−

−

−

−

−

−

1

−

2

3

Monitores

−

−

2

−

2

2

3

9

Visitantes

−

1

−

1

1

−

3

6

Monitores

−

−

1

1

2

2

5

11

Visitantes

−

−

1

−

1

−

1

3

Analogias
Questionamentos dos
Respostas dos

1

De acordo com a Tabela 17, todos os monitores citam o funcionamento e alguns
componentes

do

experimento,

mesmo

que

tenham

abordado

o

experimento

superficialmente. Com relação aos conteúdos científicos, em todas as explicações eles
mencionam a corrente elétrica, mas apenas três transcrições citam a ionização do gás,
processo importante para o fenômeno observado. Apenas em uma transcrição não foi
comentado sobre o plasma. O termo condutividade apareceu em quatro explicações,
embora não tenha sido aprofundado. Nenhuma explicação citou o poder das pontas e a
importância do campo elétrico gerado, conteúdos científicos importantes para o
entendimento do fenômeno observado. Um monitor fez analogias, citando o exemplo de
um desenho animado desconhecido pelos visitantes, e não explicou com era esse desenho e
o significado de está utilizando desse exemplo, conforme transcrição (T5) a seguir:
Bom, por que os Power Rangers usam, espero que a pronuncia esteja correta,
ele sua a “básica” de plasma? Alguém sabe dizer?(M.6)
Visitante: o que?
Porque os Power Rangers, agora acho que acertei a pronúncia, usa a básica de
plasma para atingir os inimigos? (M.6)
Visitante: não sei! Eu nunca assistir ao Power Rangers, eu nunca vou saber!
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O monitor questiona os visitantes, porém eles informaram não ter conhecimento do
assunto, mas continua a explicação sem levar em consideração a fala do visitante. É
provável que a atitude do monitor pode propiciar uma inibição à participação do visitante.
Na transcrição 2, o monitor faz uma analogia a eletrização e neutralização dos
corpos. Segundo Lopes (1997) analogias devem tornar uma nova informação mais concreta
e fácil de imaginar quando usadas com frequência no cotidiano. Neste caso, o monitor fez
referência ao uso do xampu e do condicionador. “(...) quando a gente usa o xampu, a gente
acaba eletrizando os cabelos. (...) E o condicionador quando você passa acaba
neutralizando os cabelos (M6)”.
 Conjunto de Espelhos
Não foram realizadas gravações para o conjunto de espelhos, pois ele está
localizado no salão principal da Casa, onde acontece o primeiro contato dos visitantes com
a parte interna da CCTECA. Nesse salão existe um livro para assinatura dos visitantes.
Então, à medida que vão assinando este livro, é permitido transitarem pelo salão. Como o
conjunto de espelhos não necessita de manuseio, o que é proibido na CCTECA sem
permissão dos monitores, uma pessoa do público ao posicionar-se em frente aos espelhos
observa imagens formadas do próprio corpo. Os visitantes percebem as diferenças das
imagens formadas. Também não há questionamentos dessa formação de imagem, porque
são perceptíveis as diferentes curvaturas apresentadas pelos espelhos.
 Arco Voltaico
Para este experimentos foram realizadas quatro gravações, enumeradas de 13 a 16.
A Tabela 18 apresenta categorias referentes às análises das transcrições.
Em apenas uma transcrição não foi mencionado os componentes principais para a
formação do arco voltaico, mas foi explicitado o funcionamento do aparato.
Todos os monitores explicaram o fenômeno relacionando à formação de corrente
elétrica; como a análise de um evento depende do olhar do observador, alguns monitores
deram atenção especial à densidade do ar ao atingir temperaturas mais elevadas e
relacionou esta explicação a fatos do cotidiano dos alunos; outros priorizaram o conceito
de condutividade elétrica dos materiais, explicando o porquê das hastes estarem no interior
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de um tubo de acrílico, já que este material tem o comportamento de isolar cargas internas
do meio externo. O termo ionização do ar aparece em 75% das explicações, efeito esse
importante para visualização do fenômeno.
Na transcrição 16, o monitor comenta a formação do plasma, embora não questione
os visitantes sobre este quarto estado na matéria. E justifica a subida do arco à formação do
plasma.

Isto foi um ponto positivo, pois permitiu aos visitantes relacionarem este

fenômeno a outros experimentos onde também ocorre a formação de plasma; porém,
conteúdos como densidade poderiam ser inseridos na explicação, inclusive fazendo relação
a fenômenos do cotidiano.
Houve um equívoco em relação ao termo leve e pesado, como observado na
transcrição 13, apresentada a seguir: “(...) Então mais uma vez, quem é mais denso, o ar
quente ou o ar frio? (...) Não esquece mais! Mais pesado é o AR FRIO!” (M3). O monitor
já havia mencionado o termo densidade, porém não faz distinção do conceito de peso.
Não houve questionamento dos visitantes, e das perguntas feitas pelo monitor, 50%
delas foram respondidas pelo próprio monitor.
Tabela 18 – Categorização das transcrições referentes ao arco voltaico.
Categorias e subcategorias

Quantidade
T13 T14 T15 T16 TOTAL

Componentes

1

1

1

−

3

Funcionamento

1

1

1

1

4

Densidade

1

−

−

−

1

Ionização

1

1

−

1

3

Condutividade

1

1

−

1

3

Corrente elétrica

1

1

1

1

4

Plasma

−

−

−

1

1

Analogias

1

−

−

−

1

Relação ao cotidiano

3

1

1

−

5

Monitores

7

2

1

2

12

Visitantes

−

−

−

−

−

Monitores

2

2

−

2

6

Visitantes

5

−

1

−

6

Aparato experimental

Conteúdos científicos

Questionamentos dos
Respostas dos
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 Anel Saltador
Para este experimento foram realizadas 3 gravações, enumeradas de 17 a 19. A
Tabela 19 apresenta categorias obtidas a partir das análises das transcrições.
Tabela 19 – Categorização das transcrições referentes ao anel saltador.
Categorias e subcategorias
Aparato experimental

Conteúdos científicos

Respostas dos

T17 T18 T19 TOTAL

Componentes

1

1

1

3

Funcionamento

1

1

1

3

Campo magnético

1

1

1

3

Linhas de força

1

−

−

1

Indução elétrica

1

−

1

2

Corrente elétrica

1

1

1

3

Condutividade elétrica

−

1

1

2

Efeito Joule

−

1

−

1

−

−

1

1

Monitores

−

3

2

5

Visitantes

−

−

−

−

Monitores

−

−

2

2

Visitantes

−

−

−

−

Analogias
Questionamentos dos

Quantidade

Todos os monitores explicaram o funcionamento do aparato experimental, como
também quais os materiais que eram utilizados na construção do mesmo.
Termos como campo magnético e corrente elétrica foram utilizados por todos os
monitores, sendo esses conceitos importantes para a fundamentação do fenômeno
observado.
Os monitores enfatizaram o aquecimento do anel durante o procedimento
experimental, embora apenas um deles informou se tratar do efeito Joule. Ideias sobre
indução magnética e linhas de força foram mencionadas por alguns monitores.
Um monitor fez uma analogia ao experimento quando sugeriu que os visitantes
construíssem um aparato experimental para que pudessem observar os fenômenos do
campo elétrico e magnético. Como se pode observar, em destaque, na transcrição 19:
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“Você tem uma estrutura de um metal de ferro, enrolado por um fio de cobre próximo de
uma bobina que tem corrente elétrica, então vai tá roubando corrente elétrica para
acender a lâmpada. E você vai ter corrente elétrica” (M8).
Não houve participação dos visitantes, esses se comportaram apenas como
receptores de informações.
 Cadeira Giratória
Para este experimentos foram realizadas 4 gravações, enumeradas de 20 a 23. A
Tabela 20 apresenta as categorias obtidas a partir das análises das transcrições.
Tabela 20 – Categorização das transcrições referentes à cadeira giratória.
Categorias e subcategorias

Quantidade
T20 T21 T22 T23 TOTAL

Componentes

−

−

1

−

1

Funcionamento

1

1

1

1

4

Velocidade

1

1

1

1

4

Momento angular

−

−

1

−

1

Conservação dos momentos

1

−

1

−

2

Analogias

1

−

−

−

1

Relação ao cotidiano

1

1

1

−

3

Monitores

2

2

4

2

10

Visitantes

−

−

−

−

−

Monitores

1

−

3

−

4

Visitantes

1

2

1

2

6

Aparato experimental

Conteúdos científicos

Questionamentos dos
Respostas dos

Todos os monitores explicaram o procedimento para funcionamento do
experimento, embora apenas um monitor tenha ressaltado a importância das massas para
realização da experiência, enfatizando que o visitante fazia parte do sistema de massas.
A variação da velocidade foi mencionada por todos os monitores, evento facilmente
visualizado pelos visitantes. No entanto, termos como momento angular e conservação de
momento foram poucos enfatizados pelo fato de necessitarem de uma explicação física
mais aprofundada.
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Na realização deste experimento foram feitas analogias com o cotidiano dos
visitantes, como se pode observar na transcrição 20 a seguir:
“(...) Se você correr na água, você já viu né? Então, por exemplo: você tá correndo
na água ali, né? No mar, e você tá chegando próximo da areia, você mantém o seu
esforço, então quando você sai da água você tem a velocidade aumentada.” (M1)
Três monitores relacionaram o experimento ao princípio da bailarina como
aplicação ao cotidiano.
A maioria das perguntas feitas pelos monitores estava diretamente relacionada à
variação da velocidade; por isso, os visitantes respondiam imediatamente. Mais uma vez,
os monitores não foram questionados pelos visitantes em relação ao experimento.
 Esferas de Newton
Houve apenas uma gravação desse experimento. As esferas de Newton estão
localizadas no primeiro salão da entrada principal. Para esta gravação, em que o público
era alunos do ensino fundamental maior, houve uma boa interação dos visitantes com o
monitor. A transcrição 24 permitiu elaborar algumas categorias, conforme exposto na
Tabela 21.
Tabela 21 – Categorização da transcrição referente às Esferas de Newton.
Categorias e subcategorias
Aparato experimental

Respostas

T24

Componentes

−

Funcionamento

1

Conteúdo científico (massa)
Questionamentos

Quantidade

1

do monitor

3

dos visitantes

−

do monitor

1

dos visitantes

3

Os fenômenos observados durante a experimentação não foram relacionados ao
cotidiano dos visitantes, como a exemplo do conteúdo de colisões, que, certamente, é um
evento frequentemente visto pelos visitantes.
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 Girotec
Apenas uma gravação foi realizada para este experimento. O girotec está localizado
na parte externa da CCTECA. O público desta gravação foram os alunos do ensino médio.
A transcrição 25 permitiu elaborar algumas categorias como as expostas na Tabela 22.
Tabela 22 – Categorização da transcrição referente ao Girotec.
Categorias e subcategorias
Aparato experimental

Componentes

Respostas

T25
−

Funcionamento

Informações relacionadas ao manuseio
Questionamentos

Quantidade

2

do monitor

−

dos visitantes

−

do monitor

−

dos visitantes

−

Não foram comentados os temas como aceleração da gravidade, movimento
circular ou centro de massa. Observou-se também que o monitor não fez relações entre os
fenômenos físicos e biológicos que podem ser observados no cotidiano do visitante. Esses
fenômenos provocam sensações no corpo do indivíduo que está no girotec, como se o
participante estivesse sobre influência de alterações bruscas de aceleração. Normalmente,
experimentos desse tipo são utilizados em simulações pela NASA (National Aeronautics
and Space Administration ou Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço) durante o
treinamento de astronautas.
 Pêndulo Caótico Simples
Para este experimento foram realizadas 6 gravações, enumeradas de 26 a 31. A
Tabela 23 apresenta categorias obtidas a partir das análises das transcrições.
Na maioria das gravações foi mencionado o funcionamento do experimento e dos
componentes do aparato experimental. Também, nessas gravações foram discutidos termos
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como polaridade magnética, atração e repulsão magnética. Mas o movimento caótico só foi
citado em metade das explicações.
Foi observada apenas uma abordagem história e uma analogia durante as 6
explicações.
Os visitantes responderam a alguns questionamentos lançados pelos monitores, mas
continuam questionando pouco.
Tabela 23 – Categorização das transcrições referentes ao pêndulo caótico simples.
Categorias e subcategorias

Quantidade
T26 T27 T28 T29 T30 T31 TOTAL

Componentes

1

1

1

1

1

−

5

Funcionamento

−

1

1

1

1

1

5

Polaridade magnética

1

1

1

1

1

−

5

Atração magnética

1

1

1

−

1

−

4

Repulsão magnética

1

1

1

1

1

−

5

Movimento caótico

−

−

1

−

1

1

3

Força magnética

−

−

1

−

1

−

2

Gradiente magnético

−

−

−

−

1

−

1

Abordagem histórica

−

−

−

−

1

−

1

Analogias

−

−

1

−

−

−

1

Monitores

3

4

−

1

7

1

16

Visitantes

1

−

−

−

−

−

1

Monitores

1

1

−

−

3

1

6

Visitantes

1

3

−

1

3

1

9

Aparato experimental

Conteúdos científicos

Questionamentos dos
Respostas dos

 Correntes Parasitas
Foram realizadas 3 gravações, enumeradas de 32 a 34. A Tabela 24 apresenta
categorias obtidas a partir das análises das transcrições.
Todas as explicações citaram os componentes e o funcionamento do aparato
experimental empregado para apresentação das correntes parasitas. Conceitos importantes
para o entendimento do evento foram citados nestas explicações, como campo magnético e
atração magnética. Alguns termos como: atrito, indução magnética, linhas de campo
magnético e energia cinética foram mencionados em algumas explicações.
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Foram realizadas duas analogias para um melhor entendimento do experimento,
uma relacionada ao movimento dos elétrons e outra relacionada às linhas de campo
magnético.
Neste experimento houve um aumento significativo da participação dos visitantes,
pois estes realizaram mais questionamentos.
Tabela 24 – Categorização das transcrições referentes ao experimento de correntes parasitas.
Categorias e subcategorias
Aparato experimental

Conteúdos científicos

Respostas dos

T32 T33 T34 TOTAL

Componentes

1

1

1

3

Funcionamento

1

1

1

3

Campo magnético

1

1

1

3

Atrito

−

1

−

1

Indução magnética

1

−

−

1

Linhas do campo magnético −

1

1

2

Atração magnética

1

1

1

3

Energia cinética

1

−

−

1

1

−

1

2

Monitores

4

3

2

9

Visitantes

4

−

−

4

Monitores

4

2

1

7

Visitantes

3

−

1

4

Analogias
Questionamentos dos

Quantidade

Após análise das transcrições das explicações dos monitores é perceptível o pouco
questionamento do público. Na maioria das vezes, os monitores respondem às próprias
perguntas, sem que haja tempo suficiente para os visitantes formularem hipóteses sobre o
evento observado. Como se trata de uma Casa de Ciência, o local deve ter como objetivo
principal despertar a curiosidade dos visitantes para os fenômenos observados, e não
fornecer respostas para tais eventos.
Percebe-se que os monitores trabalham com a transmissão e a transposição dos
conhecimentos científicos, onde reproduzem saberem aprendidos. Assim, pouco se
observa de mediação, o que seria bastante interessante, pois a mediação desperta a
curiosidade e permite a formulação de hipóteses sobre os experimentos e fenômenos. Esse
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maior interesse possibilitaria ao público relacionar o que foi visto na visitação com os
fenômenos vivenciados no seu cotidiano, e até mesmo aplicar os conhecimentos adquiridos
para sua melhoria de vida. Essa aplicação de conhecimentos alimenta a ideia de
alfabetização científica e deve ser o principal objetivo da divulgação científica.

4.2.2. Análises das explicações dos monitores para públicos diversificados.
Nesta análise foram selecionados dois monitores, M3 e M6 para analisar se havia
mudança na transposição dos conhecimentos científicos para visitantes com níveis de
escolaridade diferentes. O critério de seleção dos monitores foi que ele tivesse explicado o
mesmo experimento para públicos diferentes. Pelo que foi analisado dos oito monitores
apenas esses dois se enquadraram neste quesito.
Na Tabela 25 são apresentas categorias construídas a partir de algumas transcrições
obtidas nos momentos das explicações do monitor M3.
Tabela 25 – Categorias de algumas transcrições das explicações do monitor M3 da CCTECA.

Públicos

Alunos do Ensino
Fundamental
Menor
Alunos do Ensino
Fundamental
Maior

Transcrições

Experimento

T5

Gerador de Van
Der Graaf

T6
T4
T27
T7

Alunos do Ensino
Médio

726

Idosos

T1

Bola de Plasma
Gerador de Van
Der Graaf
Pêndulo Caótico
Simples
Bola de Plasma
Pêndulo Caótico
Simples
Gerador de Van
der Graaf

Quantidade de
Questionamentos e
Termos
respostas do(s)
científicos
citados
Monitor
Visitantes
5

5

5

4

11

4

6

4

3

1

1

−

O gerador de Van Der Graaf, a bola de plasma e o pêndulo caótico simples foram
explicados, pelo monitor M3, para públicos diferentes. Este monitor utilizou termos
científicos para todos os públicos, embora tenha utilizado uma redução significativa desses
termos quando explicou para o grupo de idosos. Ele fez mais questionamentos para os
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alunos do ensino fundamental maior; já os idosos tiveram uma participação limitada à
observação e ao deslumbre. Como se pode observar no trecho da transcrição 1, “Visitante:
Tanta coisa interessante!(...) OLHE O CABELO DELA! (...) risos e gargalhadas.”.
A utilização da experimentação é uma boa oportunidade para questionar o público,
uma vez que a atenção está voltada para o fenômeno observado.
As análises das transcrições das falas relacionadas às explicações do monitor M6,
apresentadas na Tabela 26, estão relacionadas apenas com um experimento que foi
apresentado duas vezes pelo monitor. Os públicos foram dois grupos de alunos, um grupo
que já concluiu o ensino médio (estudantes do pré-vestibular) e outro grupo de alunos do
ensino fundamental maior.
Tabela 26 – Categorias de algumas transcrições das explicações do monitor M6 da CCTECA.

Públicos

Transcrições

Experimento

Alunos do Ensino
Fundamental
Maior

T3

Gerador de Van
Der Graaf

Alunos do Prévestibular

T2

Gerador de Van
Der Graaf

Quantidade de
Questionamentos e
Termos
respostas do(s)
científicos
citados
Monitor
Visitantes
2

2

−

3

−

−

Houve uma pequena redução da utilização de termos científicos pelo monitor
quando acompanhava o grupo de alunos do ensino fundamental menor. Para este grupo o
monitor fez somente um questionamento, que ele próprio respondeu.
Analisando a explicação do funcionamento do experimento cadeira giratória,
apresentada por esse monitor quando acompanhava um grupo composto por estudantes do
ensino fundamental maior e por alunos do pré-universitário, observa-se que ele fez uma
distinção, uma explicação entre os públicos, que pode ser observada no trecho da
transcrição T22.
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Para vocês [o monitor se direciona para alunos do ensino
fundamental] o momento aqui vai ser o efeito bailarina, que vai
acontecer quando ele concentrar a massa, ele vai girar mais
rápido. Quando ele expandir as massas [faz o gesto, afastando as
massas do corpo] ele vai girar mais lento.
Pra eles [se direciona para os alunos do ensino médio], vai ter
aqui a conservação do momento angular, deixe eu pegar aqui...[o
monitor pegou a placa e mostrou aos visitantes do ensino médio a
fórmula descrita na placa: L = I·ω] aqui tem a fórmula do
momento angular. Momento angular é igual ao momento linear, ou
momento de inércia, vezes ômega. Como esses dois momentos vão
se conservar, ou seja, vão ser constantes, o que vai alterar aqui,
então, é só o que na fórmula? A velocidade circular, né isso? Por
quê? Porque os momentos vão se conservar na fórmula. Tão
vendo? [o monitor mostra a placa]. É o que vai acontecer aqui.
(M6)
Quando existirem situações semelhantes a esta, não haveria necessidade de
diferenciar explicações. Seria mais interessante trabalhar as concepções dos visitantes em
conjunto, a fim de estimular a curiosidade do público e estimular a formulação de
hipóteses. Evitando que os questionamentos lançados sejam respondidos pelos próprios
monitores.
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Capítulo V: Considerações finais

O primeiro aspecto considerado nesta pesquisa são as contribuições dos monitores
para o desenvolvimento de atividades na CCTECA. Embora existam algumas necessidades
de melhorias nessa Casa, conforme foram observadas nas respostas deles apresentadas no
capítulo anterior, é preciso rever o tipo de prática utilizada para apresentação dos
experimentos, porque eles são abordados de maneira ilustrativa ou descritiva, minimizando
o caráter investigativo. Alguns monitores trabalham com perguntas pré-definidas para os
visitantes, o que induz a pouca interferência desse público. Direcionar os monitores para
questionar o público e considerar as concepções prévias dele, a fim de permitir testes de
hipóteses, auxiliaria no desenvolvimento da capacidade do visitante relacionar o
experimento observado a acontecimentos do cotidiano. Assim, acredita-se que ouvir o
público auxiliaria também no aprendizado dos monitores, pois, segundo Freire (1996,
p.113) “o educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às
vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele”.
É importante que os monitores percebam que, muitas vezes, o visitante de um
centro de ciências não procura uma continuação da escola, mas sim o que a escola não
pode oferecer. Afinal, embora a maior parte dos visitantes da CCTECA sejam estudantes, a
Casa também recebe idosos, pessoas especiais e turistas. Ou seja, também por isso ela não
deve ser tratada como uma extensão da sala de aula. Para Albagli (1996), o que motiva o
público a visitar um centro de ciência é a descoberta, a exploração, a aventura; não é a
procura por informação ou educação.
Os monitores desempenham um papel bastante relevante nos centros de ciência,
devido à importância da orientação proporcionada a seus visitantes. Entretanto, não basta
que os monitores saibam os conteúdos específicos, sendo esse saber às vezes limitado, e
relacioná-los com conteúdos de outras áreas, mas é importante que busquem conduzir os
visitantes para a discussão de alguns fenômenos relacionados à sua realidade para que
aquele experimento faça sentido para tal público. Além disso, conforme observado por
Soares (2003), uma preocupação pertinente a um monitor é a de emocionar o público.
Aqui, deve-se ter claro que a emoção estaria relacionada ao prazer de vivenciar o
experimento, o que auxilia a despertar a curiosidade para que o visitante alcance além do
que é apresentado. Essa emoção poderia contribuir também para que o público fizesse

99

conexões entre os experimentos e as situações cotidianas. Assim, os monitores não
apresentariam uma experimentação centrada no conteúdo dela, mas centrada no indivíduo.
Como a CCTECA dispõe de vários atrativos, seria interessante, no caso das escolas,
que as visitas pudessem ser agendadas por área, como ocorre no Espaço Ciência, em
Olinda. Lá, no agendamento da visita o responsável pelos alunos escolhe o setor de
visitação. Acredita-se que dessa forma seja possível uma melhor organização da visita, e
auxilia a despertar no visitante o interesse de querer voltar ao local a fim de adquirir novos
conhecimentos. Porque, não adianta o visitante receber muitas informações científicas num
só dia, é importante que haja tempo para o questionamento mais aprofundado e associação
com fenômenos vivenciados no seu cotidiano.
Os resultados da pesquisa mostraram que, em parte das explicações foi reforçado o
caráter de espetáculo, capaz de provocar admiração, mas não reflexão. Para Gaspar e
Hambúrguer (1998) os monitores devem estar preparados para mostrar os diferentes
significados contidos em cada objeto dos centros de ciências e, além disso, é importante
que saibam correlacioná-los na organização social de sua produção e uso. Queiroz et al.
(2001) reforça essa ideia afirmando que o mediador pode colaborar preenchendo o vazio
que muitas vezes existe entre o que foi idealizado e a interpretação dada pelo público sobre
o que está exposto.
Como os monitores mencionaram os componentes do experimento, e até fizeram
analogias com aparatos mais simples, seria interessante que na CCTECA existisse,
também, experimentos produzidos pelos monitores e por outros alunos de graduação.
Como observado, os monitores são estagiários estudantes do curso de Física, e a estrutura
curricular deste curso apresenta disciplinas voltadas para a experimentação. Segundo
Fornazieri e Magalhães Júnior (2008) o estágio no centro de ciências contribui, tanto para a
formação pedagógica, quanto para a formação científica; assim, os centros de ciências
desempenham aos monitores uma oportunidade ímpar para a formação enquanto futuros
licenciados. Esses estagiários têm a função de possibilitar o acesso e o aprendizado às
pessoas que visitam o local, e isso os auxiliar a se prepararem científica e didaticamente.
Foi observado que na Casa há exibições de aparatos interativos destinados a
abordagens de temas científicos amplos, com a participação do visitante, mas que,
normalmente, são apresentados de forma vinculada ao modelo reproducionista. Idealmente,
esses aparatos poderiam ser apresentados por meio de mediação, em que há predominância
do modelo construtivista, sendo levados em consideração os saberes dos visitantes. A
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mediação prioriza situações de aprendizagem, possibilitando ao visitante o aprimoramento
de sua bagagem cognitiva.
De um modo geral, nas respostas dos questionários aplicados aos monitores são
apresentadas ideias do que seja a ciência e sobre a importância da divulgação científica.
Para Ovigli e Freitas (2009) um monitor bem formado, que tenha uma ideia do que seja
ciência, e da importância de sua divulgação para o público, além de apresentar a instituição
onde atua, torna-se uma pessoa diferenciada na profissão que vai exercer.
Nos resultados das análises das transcrições foi percebido que os monitores
utilizam da transposição dos conhecimentos científicos para públicos variados por meio de
modelos reproducionistas de modo que eles tendem a não problematizar o conhecimento
científico, tratando-o como uma construção definida, que deve ser socializada ao público.
Diante desses resultados, sugere-se reuniões de reflexões entre os monitores,
inclusão nos cursos de graduação de conteúdos relacionados aos aspectos sobre divulgação
científica, alfabetização científica, experimentação, atividades investigativas, educação
informal e mediação em centros de ciências. Dessa forma, os monitores poderiam interagir
com os visitantes empregando a mediação com mais propriedade. Isso seria um grande
avanço, pois eles ocupam papel central nos museus de ciências, visto que são eles que
concretizam a comunicação da instituição com o público e propiciam o diálogo com os
visitantes acerca das questões em exposição, proporcionando-lhes novos significados.
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ANEXO A
Questionário aplicado aos monitores
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
Caro Monitor:
Sou estudante do curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, meu nome
é Elisângela e estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado que objetiva entender como os
monitores da CCTECA se relacionam com ciência e tecnologia neste Espaço. Gostaria que você
opinasse sobre os questionamentos a seguir. Ressalto que sua participação é voluntária.
Algumas informações importantes sobre você:
1) Nome (opcional): _________________________________________________________
2) Formação acadêmica: ______________________________________________________
Caso seja graduando (a), responda os itens a seguir:
Curso: ________________________________________________
Ano de ingresso: ___________________________
Período curricular: __________________________
Em que ano você pretende concluir o curso? _____________________________
3) Sexo: (

) masculino

(

) feminino

4) Idade: __________________
5) Mês e ano que ingressou como monitor(a) na CCTECA: ____________________________
6) Você é monitor (a) bolsista ou voluntário (a) ? ____________________________________

Gostaria que respondesse estes questionamentos, expondo sua opinião.
1) Como foi o seu ingresso na CCTECA? Participou de uma seleção?

2) Por que decidiu ser monitor deste local?

3) O que é a CCTECA para você? Qual a função deste local?
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4) Como você se sente quando está na CCTECA?

5) Você participou de algum curso para ser monitor neste local? (

) Sim

( ) Não

Caso positivo, responda os itens a seguir:
Quando? _______________________________________
Onde? _______________________________________________________
Quem ministrou? ____________________________________________________
Duração do curso: ____________________________________________________
6) O que você mudaria neste local? Por quê?

7) Qual o público que você prefere monitorar? Por quê?

8) Como é sua relação com o público que você atente?

9) Cite o nome de cinco experimentos da CCTECA que mais chama a sua atenção. Por quê?

109

10) Em sua opinião quais os experimentos que mais despertam curiosidades dos visitantes? Por
quê?

11) Quais experimentos menos chamam atenção dos visitantes? Por quê?

12) Como você se sente em explicar conteúdos que são de outra disciplina? Por quê?

13) O que você entende de experimentação por investigação?

14) Qual a sua sensação ao término de cada expediente?

MUITO OBRIGADA!
Elisângela de Andrade Santos
Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática
NPGCIMA - UFS
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ANEXO B
Termos de autorização, de Compromisso e de consentimento.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
ESTUDO (TÍTULO PROVISÓRIO): A relação dos monitores da CCTECA com a
ciência e tecnologia.
A pretensão dessa pesquisa é investigar como se configura a relação dos monitores da
Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju (CCTECA) com a Ciência e a
Tecnologia, bem como a transposição do conhecimento neste espaço científico.
A pesquisa é vinculada ao Curso de Pós-Graduação (Mestrado em Ensino de Ciências e
Matemática) da Universidade Federal de Sergipe, e tem como metodologia para coleta de
dados a aplicação de questionários e gravações das falas dos monitores da CCTECA.
Aspiramos com esses dados construir um panorama da CCTECA no que diz respeito à
ciência e tecnologia. Acreditamos que essa pesquisa possa diagnosticar os problemas que
envolvem a transposição do conhecimento.
Os dados coletados serão sigilosos, possibilitando a todos os envolvidos na pesquisa o
direito ao anonimato, respeitando, com isso, os critérios éticos.
Ao exposto supracitado, solicitamos a autorização para a efetivação da pesquisa em
questão.
Desde já agradecemos a colaboração para o desenvolvimento da pesquisa.
São Cristóvão, 14 de outubro de 2011.
Profª. Drª. Divanízia Nascimento Souza (Orientadora)
Elisângela de Andrade Santos (Mestranda)

__________________________
Diretor da CCTECA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
TERMO DE COMPROMISSO
ESTUDO (TÍTULO PROVISÓRIO): A relação dos monitores da CCTECA com a ciência e
tecnologia.
Esse termo tem como objetivo traçar o compromisso que envolve a pesquisadora
Elisângela de Andrade Santos RG: 20412720 e a instituição Casa de Ciência e Tecnologia da
Cidade de Aracaju (CCTECA), representada pelo diretor Augusto César, onde está sendo
desenvolvida a pesquisa sobre A relação dos monitores da CCTECA com a ciência e tecnologia.
A pesquisa é vinculada ao Curso de Pós-Graduação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais
e Matemática) da Universidade Federal de Sergipe, e está sendo orientada pela Profª. Drª
Divanízia do Nascimento Souza, tendo como metodologia para coleta de dados, questionários e
gravações das falas dos monitores deste espaço.
Compromisso da pesquisadora:






Tratar dos dados com transparência e veracidade;
Cumprir os acordos firmados, utilizando os instrumentos elencados na
metodologia;
Ser coerente com as particularidades da CCTECA, respeitando o regulamento e as
especificidades da instituição.
Manter o direito ao anonimato de todos os envolvidos na pesquisa;
Apresentar um relatório parcial ou final para apreciação do gestor em exercício.

Compromisso da instituição:




Possibilitar o livre acesso na Casa para a efetivação da pesquisa.
Disponibilizar documentos de interesse do pesquisador que verse sobre o objetivo
da pesquisa, respeitando a autoridade da instituição.
Tornar o contato com os sujeitos pesquisados um acesso mais fácil e amigável.
______________________,_____ de ___________________de 2011.

___________________________
PESQUISADOR

_____________________________
DIREÇÃO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTUDO (TÍTULO PROVISÓRIO): A relação dos monitores da CCTECA com a
ciência e tecnologia.
Você está convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado, de
responsabilidade da pesquisadora Elisângela de Andrade Santos sob a orientação da
Profª. Drª. Divanízia do Nascimento Souza, que tem como objetivo investigar a relação
que os monitores possuem com a Ciência e a Tecnologia, bem como a transposição do
conhecimento neste espaço científico. A sua participação é importante para o
desenvolvimento de nossa pesquisa. Contamos com sua colaboração, e desde já
agradecemos.
Eu, ________________________________________________________________, RG nº
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como
voluntário da pesquisa acima descrita.
Estou ciente que:



Será respeitada a minha individualidade de prosseguimento da pesquisa.
Os resultados obtidos durante o processo de pesquisa serão mantidos em sigilo,
porém poderão ser divulgados em publicações científicas, desde que meus dados



pessoais não sejam mencionados.
Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimentos dos resultados, ao
final da pesquisa.
______________,____ de _________________ de 2011.
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ANEXO C
Transcrições das gravações dos monitores da CCTECA
TRANSCRIÇÃO (T1)
EXPERIMENTO: GERADOR DE VAN DER GRAAF
MONITOR: M3
VISITANTES: IDOSOS
[O monitor combinou de eu auxiliá-lo na execução do gerador por se tratar de um
experimento que trariam limitações para os idosos, já que teriam que subir no banco de
plástico].
Esse aqui é o seguinte, esse aqui é o famoso, muito citado na física, é o gerador de Van Der
Graaf. O que ele faz?
Quando você coloca as mãos aqui em cima, tem os elétrons na superfície e vão percorrer o
seu corpo, e onde tiver pelo, ele vai arrepiar.
Visitantes: risos e gargalhadas.
Agora tem umas regrinhas para não levar choque.
Ninguém pode passar dessa faixa amarela [aponta para a faixa no chão].
Um vai ter que subir aqui, [aponta para o banquinho] embaixo está isolado para não levar
choque. Aí ninguém pode topar na pessoa que estiver aqui! SE TOPAR ELA VAI LEVAR
CHOQUE e quem topar vai levar choque também.
Aí eu vou chamar ela aqui só para vocês verem!
Visitante 1: Você vai? [Um visitante falou para outra]
Visitante 2: Eu!!!!!!!!!!
Visitante 3: Eu vou!
NÃO DÁ CHOQUE! NÃO DÁ CHOQUE!
[o monitor ligou o experimento, aguardou um tempo].
Visitante: Tanta coisa interessante!
Visitante: Vou ficar uma baleia! [visitante se olhando nos espelhos cilíndricos]
Você pode subir agora? (então eu subir no banco e coloquei as mãos na cúpula)
Visitante: olhe o cabelo dela!
Visitantes: risos e gargalhadas...
[o monitor tocou com o bastão na cúpula e eu desci]
TRANSCRIÇÃO (T2)
EXPERIMENTO: GERADOR DE VAN DER GRAAF
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS
Esse negócio serve para levantar os cabelos.
Então o que consiste esse experimento?
Nós temos um processo de eletrizar corpos, chamado de eletrização por atrito. É quando a
gente esfrega um corpo no outro e acaba eletrizando o corpo. Esse processo foi constatado
pela primeira vez por um cara chamado Talles de Milleto. Porém ele não sabia o que ele
estava fazendo, ele não sabia que estava eletrizando corpos, mas ele percebia que quando
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ele esfregava uma resina, chamada âmbar, quando ele esfregava essa resina na pele de
carneiro, ele percebia que alguns objetos leves eram atraídos por ela. Só que ele não sabia
o que estava sendo realizado. Posteriormente foi que outro estudioso descobriu que ele
estava eletrizando corpos por atrito, não me lembro o nome desse outro carinha.
Esse gerador de Van der Graaf ele usa o mesmo princípio, a parte inferior dele tem um
pentezinho de metal e aqui nós temos uma borracha, essa parte aqui arrodeada, a borracha
vai ficar girando, vai começar a raspar o pente metálico na parte inferior e essa raspagem
vai eletrizar a borracha por atrito. Eletrizando vamos ter cargas aqui expostas nessa
borracha. Como as cargas estão paradas, não se tem uma corrente elétrica, vamos chamar
isso de eletrostática, cargas paradas. Estática de parada e eletro de elétrons. Então quando a
borracha subir eletricamente, que está ligada ao pente da parte superior e esses elétrons,
essas cargas, vai deixar essa cúpula superior eletrizada. Quando as pessoas toparem no
globo, os elétrons vão preferir as partes mais pontiagudas que seriam os cabelos, não sei o
porquê ele tem essa tendência de serem atraídos para essas partes mais pontiagudas. Como
o para-raios por exemplo. Bom! Só para contextualizar o experimento, nós temos um
exemplo simples de eletrizar e deseletrizar corpos, por exemplo, o uso do xampu e do
condicionador, quando a gente usa o xampu, a gente acaba eletrizando os cabelos. Aí a
gente pega um pente de plástico para pentear os cabelos e acaba enganchando, e a gente
acha que o cabelo está duro, mas na realidade o cabelo acabou atraindo cargas do pente
para o cabelo. E o condicionador quando você passa acaba neutralizando os cabelos. E dá a
sensação de maciez. Vamos ver aqui então o funcionamento [o monitor liga o gerador].
[passados alguns segundos o monitor encosta o bastão na cúpula]
Você suba no banquinho e coloque as mãos aqui. Não dá choque!
[a visitante subiu no banco e colocou as mãos na cúpula, depois de alguns instantes os
cabelos ficaram eriçados].
Visitantes: risos
[o monitor toca o bastão na cúpula e desliga o gerador]
TRANSCRIÇÃO (T3)
EXPERIMENTO: GERADOR DE VAN DER GRAAF
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
O que é que vai acontecer aqui.
Existia na antiguidade um cara chamado de Tales de Mileto, e o que é que ele fazia. Ele
pegava a resina de uma árvore, um “liquidozinho”, sumo, da árvore que depois de um certo
tempo que saia da árvore ele enrijecia. Ficava bem duro. Aí ele pegava essa resina e
esfregava em pelos de carneiro, de ovelhas e ele percebia que alguns corpos leves
acabavam sendo atraídos, só que ele não sabia o que ele tava fazendo ainda. Ele via o
processo, mas não sabia o porquê aquilo ocorreu. Posteriormente, outro estudioso
descobriu que ele estava, na realidade, eletrizando corpos por atrito, esfregando, atritando,
eletriza os corpos.
Então, nós tempos aqui um gerador, chamado gerador de van der Graaf que utiliza esse
princípio arcaico de eletrização de corpos. Ele vai eletrizar corpos através do atrito
também. Eu tenho aqui um pente metálico na base inferior [monitor aponta para a base do
experimento] e tenho uma borracha, quando essa borracha atritar com esse pente, ela vai
passar a ser eletrizada, vai passar a produção de cargas, nesse caso, atritando. Como as
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cargas que vão ser geradas, produzidas, não vão formar uma corrente elétrica, nós vamos
ter uma eletrostática. O que é eletrostática? São cargas só que paradas, que não estão em
movimento. Estão paradas. Quando elas subirem carregadas eletricamente, tem um pente
aqui na parte superior [monitor aponta para a região superior do experimento] que vai
colher essas cargas e vai deixar essa superfície superior eletrizada. Quando vocês tocarem,
a carga vai fluir pelo corpo e vai levantar os cabelos.
Visitantes: risos.
Agora vamos ver se tá bom, tem vezes que ele fica ... [o monitor interrompeu a fala e ligou
o gerador].
Visitante: não dá choque não é?
Depende
[passados, aproximadamente, um minuto, o monitor aproximou uma esfera do gerador para
verificar se ele já estava eletrizado].
Deixe eletrizar mais um pouco. [o monitor repetiu o processo anterior algumas vezes]
[depois de aproximadamente dois minutos, o monitor desligou o gerador].
Pessoal, o que aconteceu aqui! Como tá um dia chuvoso, tá muito úmido, mesmo com o ar
condicionado ligado não conseguiu retirar todo o líquido da camada aqui gasosa. Quando
está úmido cria uma resistência aqui na superfície e impede que os elétrons fluam
naturalmente, com facilidade, então não dá para levantar os cabelos. Tá bem fraco. Se
fosse um dia mais ensolarado ficaria melhor.
Bem vai ter uma sessão vocês vão assistir daqui a pouco então é só aguardar uns cinco
minutinhos.
[ao finalizar o monitor me comunicou que havia ligado o ar condicionado mais cedo,
mesmo assim não foi possível realizar a experiência].
TRANSCRIÇÃO (T4)
EXPERIMENTO: GERADOR DE VAN DER GRAAF
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
Esse experimento aqui [monitor aponta para o gerador] da parte de eletricidade. Eu falei
que um gera doze mil volts, eu falei: OLHE! ESSE GERA DOZE MIL VOLTS! [o
monitor referiu ao experimento apresentado anteriormente].
Esse aqui [monitor aponta para o gerador] gera um pouquinho mais, é 100 mil volts a 120
mil volts. Você imagine ... [tumulto]
Psiuuuuu! [professora pede silêncio]
Então veja só! O que é o gerador de Van Der Graaf? Porque será que quando uma pessoa
topa nessa cúpula faz os cabelos subir?
Aqui então é uma correia [monitor aponta para a correia do gerador] uma correia qualquer,
poderia ser cobre, no caso, poderia ser sintético. Quando eu ligar isso aqui vai começar a
girar e vai eletrizar um pente que tem aqui dentro. Um pente assim olhe [monitor gesticula
com as mãos simulando a correia e o pente] essa correia vai começar a passar e vai
eletrizar. Nesse pente tem um fio... [tumulto]
psiuuu! [professora interrompe pedindo silêncio]
... tem um fio que está ligado a essa parte de cima, essa parte metálica, justamente,
justamente para que os elétrons fiquem aqui [aponta para a cúpula]. Quando você por a
mão, os elétrons que tão aqui [aponta para a cúpula] em partes ...[barulho intenso]
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SILÊNCIO!!! [Professora que acompanhou os alunos]
...os elétrons que estão aqui vai percorrer todo seu corpo, ou seja, onde tiver pelo, cabelo, o
cabelo vai arrepiar! Certo?
Visitante: leva choque?
Se for não! Se seguir as regras, NÃO. Agora se fizer errado pode levar choque.
Qual é a regra aqui?
Vou chamar uma pessoa para explicar.
Visitantes: eu! Eu! .....(vários visitantes)
Calma! (tumulto para participarem do experimento).
Só funciona com pessoas que tem cabelos lisos, só funciona se o cabelo tiver leve, LEVE,
olhe a diferença, LEVE! Se tiver preso, molhado, com creme, nem venha que o cabelo não
vai subir.
Aqui! O cabelo vai ficar parado! [apontou para os cabelos de uma visitante, que estava
com os cabelos molhados].
Então, tem que ser cabelos leves e tem que estar seco.
Então, eu vou deixar ligado aqui, certo?
Olhe, eu vou deixar ligado aqui. Né? Olhe! Primeiro eu vou ligar para eletrizar e daqui a
pouco eu chamo. Agora NINGUÉM TOPE AQUI NÃO VIUUUU!!!
Então deixe eu ligar aqui! [o monitor ligou o gerador]. [Passado alguns instantes]
Venha você! [o monitor chamou a visitante].
Coloque as mãos aqui e só tire quando eu pedir [a visitante coloca as mãos na cúpula e o
fenômeno começa a ser visualizado].
Visitantes: risos!
Pode tirar as mãos.
TRANSCRIÇÃO (T5)
EXPERIMENTO: GERADOR DE VAN DER GRAAF
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR
Tumulto!
Bom! Se alguém quiser tomar um choque é só passar da linha amarela [monitor aponta
para a linha amarela no chão].
Visitantes: eu quero tomar choque!! ... Eu quero! [várias vozes]
[Tumulto] ...
SILÊNCIO! [professora pede silêncio]
Olhem! Para começar, homem não pode vim nesse aqui! TÁ OUVINDO? [o monitor falou
olhando para um garotinho com cabelos muito curtos]
Porque não tem cabelos grandes. Quem tem cabelos grandes aí?
Visitantes: eu! Eu! [falam levantando os braços].
Agora tem um detalhe! Para ir aqui! O cabelo tem que ser leve. Se for cabelo pesado não
vai.
Visitantes: o meu! Eu!
[tumulto]
Seu cabelo é grande? [monitor faz essa pergunta dirigindo para uma visitante que possui
cabelos curtos]
Visitante 1: não!
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Então como é que você quer vim nesse experimento aqui?
Visitantes: professor o meu! O meu! ... [várias vozes]
Calma!
O seu é gigante!!!
Visitantes: o meu! O meu é mais! O meu! O meu é grande!...[várias vozes]
[o monitor escolhe a garota de “cabelos gigantes”]
Você vai ter que soltar os cabelos. Olhem ...
[...tumulto ...]
PESSOAL...
Não leva choque, o choque daqui... nunca leva choque, eu pelo menos acho isso. Nunca
leva choque! Então veja só! Quando eu ligar...
[tumulto]
GENTE!
Esse é o gerador de Van Der Graaf! O que acontece. Quando eu ligar, essa parte daqui
...vocês não sabem o que é elétrons né?
Visitantes: eu já vi! Eu também! Eu já vi na televisão, em Eliana! ...ééé!
Como vocês já viram na televisão, o que acontece?
Visitantes: o cabelo arrepia!.. Arrepia!... É!... O cabelo arrepia! O cabelo fica arrepiado!
[várias vozes]
Olhem vejam só! Eu vou chamar...você!
Visitantes: eu! .. eu! Eu!...(tumulto)
venha cá! (monitor chama a menina dos “cabelos gigantes”)
Vejam só! Primeiro eu só vou simular!
Suba aí! [o monitor pede para a garota subir no banco]
Eu vou ficar com esse bastão aqui! [o monitor encosta o bastão na cúpula] e você vai
colocar as mãos aí, é só topar [a garota coloca as mãos na cúpula]. Aí eu vou tirar isso
aqui! [aponta para o bastão] e você não pode tirar mais suas mãos!
O que acontece, quando começar a arrepiar os cabelos dela, que vai começar a subir,
ninguém tope nela, porque se topar nela, ela vai levar um choque e quem topar nela vai
levar um choque pior ainda!
Visitantes: risos!
Viu? Então, não topem nela! Certo?
Depois eu vou chamar você [monitor dirige-se a outra visitante].
Eu vou ligar ele e ninguém venha para cá, não! Fiquem aí!
[O monitor liga o gerador...depois de alguns instantes os cabelos da garota começam a
arrepiar]
Visitantes: risos!
[O monitor encosta o bastão da cúpula].
Tire as mãos e desça [monitor fala para a visitante]
Visitantes: EU TIO! EU! EU!
Faça um favor [o monitor se dirigiu a mim]
Quando eu colocar as mãos você aproxime o bastão do meu braço.
Prestem atenção! Eu vou colocar as mãos [o monitor coloca as mãos na cúpula]
Aproxime um pouco agora! [quando eu aproximei, foi visualizada algumas de faíscas]
Visitantes: Risos! Aiiii! Deixe eu ir! Aí!! Tio deixe eu ir!
Tá vendo?
Encoste o bastão agora! [o monitor desencosta as mãos e desce do banco].
Venha você agora! [chama a visitante que ele havia prometido anteriormente]
Outra visitante subiu no banco, tocou na cúpula e os cabelos começaram a subir.
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Visitantes: risos!
Visitantes: deixe eu ir, tio!
Um aluno aproximou da garota que estava no gerador!
Cuidado, se topar leva choque!
[O monitor desligou o gerador].
TRANSCRIÇÃO (T6)
EXPERIMENTO: BOLA DE PLASMA
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR
Vocês já estudaram os estados da matéria?
Visitantes: Eu já! Já! (em coro)
Por exemplo: o sólido, o líquido e o gasoso.
Mas tem o quarto estado, os três, todo mundo conhece, esse quarto é o plasma. Que plasma
é esse? O plasma se você olhar para o sol, ali é uma bola de plasma. Altíssima temperatura.
E aqui! Sim! E a televisão de plasma que passa direto na propaganda? É a mesma coisa
que vocês vão ver aqui. Então vejam só. Aqui dentro OLHEM! Tem um gás. Certo? A
gente não consegue ver, mas tem um gás aqui dentro.
Quando eu ligar, quando eu jogar d.d. eletricidade, dar um choque nesse gás, aí vou
conseguir gerar o plasma. Vamos ver isso na prática agora né?
Você puxa essa cortina aí, por favor! É só puxar. [para deixar o ambiente mais escuro].
[Tumulto na sala]
SILÊNCIO! CALMA! [os professores que acompanham os alunos tenta acalmá-los].
Olhe! Veja só, só observar.
Vamos lá! [O monitor ligou o experimento]
Ahhh! Ahh! ...(em coro) [Os visitantes ficaram admirados]
Então, Isso aqui que vocês tão vendo se movimentando, é o plasma.
Essa lâmpada que nós temos em casa, essa branquinha, que se chama fluorescente, também
tem um gás né? Quando você quebra sai aquele pozinho branco, inclusive é venenoso.
Então olhe!
Vou aproximar para vocês observarem.
O monitor aproxima uma lâmpada da esfera de vidro e a lâmpada acende.
Olhe o que acontece! Eu consigo acender, tá vendo?
Visitantes: Ahh! Ahh! [Espanto dos visitantes]
Consigo gerar uma corrente aqui. [aponta para a lâmpada].
Agora faça o seguinte, quem tem cora... você! Coloque o seu dedo aqui
[O monitor escolhe um visitante e aponta para a esfera de vidro].
[O visitante colocou o dedo e raios foram atraídos para o dedo do visitante e os demais se
espantaram].
Visitantes: Deixe eu colocar! Eu! Eu! ... (em coro)
[O monitor deixa alguns colocar os dedos]
Professora: Calma!!! Foi só um exemplo!
Pronto!
TRANSCRIÇÃO (T7)
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EXPERIMENTO: BOLA DE PLASMA
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Isso aqui é conhecido como experimento de plasma. Dentro dessa bolinha aqui [aponta
para a esfera de vidro] tem um gás aprisionado, que é o gás argônio, quando você joga uma
diferença de potencial, no caso eletricidade, você consegue ionizar esse gás, ou seja,
excitar o gás e aí você consegue gerar o plasma. No caso a altíssima temperatura, um
exemplo disso é o sol, o sol é uma bola de plasma. Você tá olhando para o sol, você tá
olhando para uma bola de plasma. Outro exemplo de plasma no nosso cotidiano é a
televisão de plasma.
Visitante: isso!
Ela tem um gás, conectando a tomada, você tá excitando o gás, e é isso que gera aquelas
imagens lá.
Então olhe! Vou ligar o gás, ou ... “ligar o gás” , ligar a tomada aqui desse negócio [o
monitor liga o experimento].
Pronto! Isso aí que está se movimentando nessa esfera interior, que parece umas células, é
o plasma. Então o que acontece, essas lâmpadas aqui [o monitor mostra uma lâmpada
fluorescente que estava sobre a mesa] que a gente tem em casa, que é a lâmpada
fluorescente, conhecida como fluorescente, ela tem um gás, no caso o gás contido aqui é o
mercúrio né? Conhecida como lâmpada fria, também. Então para poder acender aqui esse
gás tem que jogar também eletricidade como este aqui [aponta para a bola de plasma].
Quando eu ligo, em volta dessa esfera, fica carregado de elétrons.
Por que desligou esse troço? Olha não sabia não, você viu? Desligou sozinho! [falou em
tom fraco].
Aí olhe! Eu vou aproximar, então, veja que eu nem encostei [aproxima a fluorescente da
esfera de plasma] e já está começando a excitar os elétrons,... o GÁS daqui dentro desta
lâmpada. E se eu encostar aí que eu consigo acender mesmo! Porque eu tô aquecendo o gás
daqui dessa lâmpada [mostra a lâmpada fluorescente], no caso o mercúrio, nesse caso, o
daqui é argônio [aponta para a bola de plasma] e esse de dentro é o mercúrio [aponta para a
lâmpada fluorescente].
Coloque o dedo aqui, por favor! [pede a visitante para colocar o dedo na bola de plasma]
Né possível que vai ter medo, né?!
Visitante: pois, já faço as instalações lá de casa.
Ah é? Pronto!
[a visitante coloca o dedo na esfera e os raios são dirigidos para ele]
Da choque?
Visitante: Não! ... Interessante.
Quer colocar você também? [pergunta a outro visitante].
[a visitante coloca o dedo na bola de plasma].
O monitor começa a explicar outro experimento.
TRANSCRIÇÃO (T8)
EXPERIMENTO: BOLA DE PLASMA
MONITOR: M4
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR
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Então aqui é o seguinte, existem os três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso, né?
Visitantes: risos ...
[tumulto na sala]
PSIUU!!! PESSOAL!!!!!!
Tem três estados da matéria, né, sólido, líquido e gasoso. E tem um outro estado da
matéria, o plasma.
Visitantes: que bonitinho! Risos...
Então, o que é o plasma?
O plasma é contido nessa esfera aqui [monitor aponta para a esfera do experimento] essa
escura, interna, a esfera mais interna. Então essa esfera interna de vidro, tem um gás dentro
desse vidro, dessa esfera, e eu to fazendo passar corrente elétrica por esse gás. Quando eu
faço passar corrente elétrica por esse gás, ele vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecer a
um ponto que vai formar o plasma. Então o plasma é mais ou menos essa composição.
Eu tenho uma lâmpada florescente.... PSIU!!! PESSOAL AÍ DE TRÁS...eu tenho uma
lâmpada fluorescente na minha mão. Quando eu aproximar do ... plasma, ela vai acender [o
monitor aproxima a lâmpada fluorescente da bola de plasma]. Então o que está
acontecendo aqui, tem corrente elétrica sendo conduzida para a lâmpada fluorescente, e a
lâmpada fluorescente é mais ou menos uma ideia de plasma, né?
O que acontece que tem ... um gás, também contido dentro desse vidro, eu to fazendo
passar corrente elétrica por esse gás. Mas o que difere esse gás [aponta para a bola de
plasma] para o da fluorescente, é a temperatura, que a lâmpada é fria, é uma lâmpada fria e
o tipo de gás que é diferente. Então, a explicação é basicamente esta.
Então é o seguinte, a esfera externa ela blinda a corrente elétrica, não tomo choque. Por
sermos condutores de corrente elétrica, quando eu aproximar, o dedo, ele tem o efeito do
plasma. Esse feixe brilhante é eletricidade. São feixes de elétrons pulando para o nosso
dedo. Ele aquece um pouquinho, mas ...
[alguns visitantes tocaram na bola de plasma]
Visitantes: risos...
[O visitante pegou a lâmpada e aproximou da bola de plasma]
Monitor: ao aproximar você já consegue o efeito, né?
[outros visitantes colocaram o dedo na bola de plasma]
Visitantes: risos ....
TRANSCRIÇÃO (T9)
EXPERIMENTO: BOLA DE PLASMA
MONITOR: M5
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR, MENINOS
Olhe, esse experimento que vocês estão vendo aqui, é o plasma.
Dentro dessa esfera tem um gás, chamado gás argônio, tá?
Lá dentro tá passando corrente elétrica, tá, quando eu toco na superfície, olhe!
Eu provoco uma descarga elétrica, olhe!
Essa descarga elétrica aqui, eu não estou levando choque, porque esse é um tipo de vidro
semicondutor, ele isola parcialmente a corrente elétrica, tá!
Essa coloração, aqui, é porque o gás tá se ionizando. Se eu aproximar essa lâmpada aqui
fluorescente, é que essa aqui já está queimada. Essa parte escura aqui está queimada. Só
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que aqui dentro tem um gás, chamado gás argônio. Que está reagindo a essa passagem de
corrente elétrica. Fazendo com que emita novamente energia luminosa. Tá? Pronto!! Agora
vamos saindo devagar, lá para o salão.
TRANSCRIÇÃO (T10)
EXPERIMENTO: BOLA DE PLASMA
MONITOR: M5
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR, MENINAS
Todo mundo virando para cá!
Visitantes: Olhe que massa!!! ... Aí que lindo!
Essa esfera tem um gás aqui dentro, ...
Visitante: eu não tô vendo esfera não!
... chamado gás argônio, tá espalhado dentro da esfera. E na parte interna tá passando
corrente elétrica tá? Então quando eu topar na superfície aqui, no vidro, tá?
[Tumulto na sala, todos querendo topar, empurra, empurra].
Eu não estou levando um choque aqui, certo? Porque esse aqui é um material
semicondutor,...
Visitante: eu não estou vendo nada!
... deixa passar parcialmente cargas. CERTO?! Calma aí! Outra coisa, essa lâmpada aqui
fluorescente acende. Só que essa parte aqui tá queimada, essa parte escura aqui [aponta
para parte da lâmpada] tá queimada. Dentro dela tem um núcleo de gás, gás argônio, que
reage a passagem de corrente elétrica. E começa a fornecer energia e a lâmpada começa a
emitir energia luminosa novamente. Ok?
Agora deixe eu ver aqui! Essa mocinha que está aqui atrás. [escolheu a visitante que ,
anteriormente, havia dito não estar vendo nada!]
Visitante 1: Eu não sei de nada!
Visitante 2: Vai tomar choque é ?
Visitante 3: aí que massa! Eu quero topar!
Visitante 1: Professor, me explique, que eu não entendi nada! Que eu tava ...
Olhe lá! Deixe eu olhar!
[Tumulto na sala]
Saiam devagar!
TRANSCRIÇÃO (T11)
EXPERIMENTO: BOLA DE PLASMA
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
Bom, por que os Power Rangers usam, espero que a pronuncia esteja correta, ele sua a
“básica” de plasma? Alguém sabe dizer?
Aluno: o que?
Porque os Power Rangers, agora acho que acertei a pronúncia, usa a básica de plasma para
atingir os inimigos?
Aluno: não sei! Eu nunca assistir ao Power Rangers, eu nunca vou saber!
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Porque a probabilidade de ele errar o tiro é muito pequena, uma vez que o nosso corpo ele
tem a capacidade de atrair eletricidade.
Então, em que consiste o plasma?
Ele seria o quarto estado da matéria, a matéria, sólida, liquida e gasosa, e teria o estado de
plasma. Você pode atingir o estado de plasma aquecendo o material até ele virar líquido,
depois ele vai vira gás e se você continuar aquecendo ele vai plasmar. Ou você pode pegar
um gás, como o que tem aqui dentro, [aponta para o gás do experimento] e submeter esse
gás a uma corrente elétrica e aí também você tem o plasma. Então repare qual é a diferença
do plasma e do gás! No gás nós temos ... no sólido, nós temos moléculas fixas né [bate na
mesa], juntas, bem juntas.
Visitantes: é! É! ...
No líquido elas já estão um pouco separadas, né isso?
Visitante: rum, rum.
No gás os átomos estão bem separados né? [uma aluna fala a palavra separados no mesmo
momento do monitor].
E no plasma além dos átomos estarem bem separados, os elétrons que giram em torno dos
átomos também estão bem livres, separados. Então aí seria o plasma. Como esses elétrons
estão bem livres, separados né? Não compartilha eletricidade, se eu tocar, esses elétrons
vão organizar, formar a corrente para vim até o meu dedo. [o monitor mostra o
funcionamento do experimento]
Visitante: massa né?
Então se eu arrastar meu dedo para onde quer que seja, ele vem junto. Então os Power
rangers usa a básica de plasma, porque a probabilidade dele errar um tiro é muito pequena,
uma vez que o corpo do inimigo atrai né ?
Visitantes: é! É!
Pode topar de um por um,
Sabe essa lâmpada aqui? Ela também tem gás dentro dela.
Uma lâmpada fluorescente, eu acho que o gás é de argônio.
Tire a mão aí, rapidinho, só para eu mostrar uma coisa [o monitor aproximou a lâmpada da
bola de plasma]
Quando a gente submete esse gás a uma corrente elétrica ela acende.
Visitante: não precisa nem encostar, só ...
Eu posso acender ela por aqui por fora, ou pelo bocal, né?
Visitante: E se botar o dedo e botar a lâmpada?
Como eu não tenho salubridade, é bom a gente sair, tá fazendo muito calor.
TRANSCRIÇÃO (T12)
EXPERIMENTO: BOLA DE PLASMA
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E FAMÍLIA DE TURISTAS
Então, o que é o plasma de fato?
Um exemplo de plasma é o sol, é um bom exemplo, o raio, né? O relâmpago também é um
bom exemplo.
Então o plasma, em tese, nada mais é que um gás, esse gás aqui é um gás argônio
submetido a uma corrente.
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Então, como é que se consiste um plasma? É quando você tem os átomos desse gás
ionizados pela corrente, ou seja, arrancando elétrons, né? Aí formam uma sopa de
partículas né? Elétrons, átomos e a corrente. Então, essa sopa de partículas formam o
plasma. O plasma seria o terceiro ... é o quarto estado da matéria. A matéria é sólida,
líquida e gasosa, teria o estado de plasma.
Para saber que é estado de plasma a gente também pode obter por aquecimento. Eu posso
pegar uma matéria qualquer, uma madeira, começar aquecer, aí vira cinzas. Aí eu começo
a aquecer, aí vai chegar um momento que ela vai aquecer TANTO que ela vai PLASMAR.
Virar plasma. Então é o que acontece com o sólido. Ou então você pode induzir o gás a
uma corrente e também se obtém o plasma. Se eu pegar um gás de uma lâmpada qualquer
que nem esse aqui, [monitor mostra uma lâmpada fluorescente que estava ao lado da bola
de plasma] também é argônio. Quando eu excitar os átomos desse gás, dessa lâmpada, ele
vai ficar fluorescente. [monitor aproxima a lâmpada da bola de plasma]
Eu TÔ LIGANDO A LÂMPADA sem conectar ela por aqui pelo bocal. Tô ligando
diretamente.
Pode topar aí se quiser.
Visitante: no caso, esse aqui [visitante aponta para a bola de plasma] é depois de cinza?
É, esse aí já é bem aque ... NÃO, NESSE CASO AQUI NÃO! É O GÁS SUBMETIDO A
UMA CORRENTE SÓ!
Visitante: um gás que vai ser submetido a uma corrente ...
Que vira plasma. No caso esse que você pensou da cinza, é quando você pega uma matéria
e começa a aquece até ela virar plasma, chegar um momento que ela vai plasmar. Só que aí
tem que ser MUITO QUENTE MESMO. Como o sol.
Visitante: cadê se topar na ponta ... na mão dele ...[referiu-se a outro visitante que estava
com a mão na bola de plasma]
Tá vendo essa cor rosada? Essa cor rosada É O ESPECTRO DESSE GÁS! Cada gás tem
um espectro. Tem uma raia de uma cor. O gás neon, por exemplo, sabe aqueles faróis de
carro azul?
Visitante: sei
Ele é azul porque o espectro do gás é azul.
Visitante 1: olhe!
Visitante 2: quando você chega próximo ele já vem!
Esse espectro desse gás aqui é meio rosa [monitor se referiu a bola de plasma]. Ele fica
meio rosa aqui.
Os átomos se mobilizam, tá vendo lá dentro, formando uma corrente para vim até o seu
dedo.
Visitante: e porque não dá choque?
Porque o sistema é isolado, é um plástico, olhe! [monitor bate com a ponta dos dedos na
esfera de vidro].
Visitante: mas, no caso, se fosse diretamente ...
Tomaria uma cargazinha, Não muito
Visitante: tomaria choque né?
Porque a amperagem é baixa, ou seja o número de elétrons é baixo.
Visitante: mais ou menos quantos elétrons?
Não eu não sei, tem uma amperagem. Só que eu nunca vi! Taí uma coisa que eu ainda não
vi nesse ... [o monitor segura o experimento procurando a especificação da corrente
elétrica]. Deve ser lá dentro que tem dizendo.
Visitante: ãh ram
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MAS É BEM BAIXA! PORQUE OLHE! Como é que a gente percebe que é baixa.
Quando eu ponho dois dedos, olhem [monitor colocou os dois dedos sobre a bola de
plasma] fica fraca. Porque o número de elétrons é pouco.
Visitantes: é! Não como aquela né? Que vai subindo no no ... [visitante referiu-se ao
gerador de Van Der Graaf, visto anteriormente].
Aquela é muito alta!
Visitante: doze mil volts!
Beleza?
Visitantes: beleza!
Sendo assim, acaba nossa visita interna, né? Ainda tem a externa lá! Só que, como está
molhado não sei se dá para mostrar.
TRANSCRIÇÃO (T13)
EXPERIMENTO: ARCO VOLTAICO
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
Isso aqui gera 12 mil volts, se você toma um choque de 127 volts, você já fica sem
aguentar! Você imagine de 12 mil volts! Só que tem um detalhe, a amperagem é o que
mata, que gera corrente elétrica. Só que a amperagem aqui é baixa. Então não vai matar.
Então veja só, para poder entender isso aqui, tenho que fazer algumas perguntas.
Por que será que o ar condicionado, ele é colocado em cima?
Vou fazer uma pergunta melhor ainda! Quem é mais pesado, ou mais denso, o ar frio ou o
ar quente?
Visitante: O ar quente.
QUEM É MAIS PESADO?
Visitante: o ar quente.
AGORA VOCÊ IMAGINE O SEGUINTE, OLHE!
Quando sua mãe vai fazer o café de manhã, sua mãe coloca a água na chaleira, beleza! A
água começa a ferver e sai um vapor. Aquele vapor que está saindo, é quente ou frio?
Visitantes: Quente! Quente.
Então é pesado ou leve?
Visitante: Pesado!
OLHE! Tá SUBINNNNNNNDO!
Visitantes: Ou leeeeve!!. Leve!
Porque o ar é quente!!!.. quem tiver dúvida assim, lembre daquele carinha do balão, aquele
que fica jogando fogo lá dentro.
Visitante: se esfriar o ar, ele desce.
Exatamente! Por isso que o ar condicionado é colocado em cima, porque se você colocar
ele embaixo ...
Visitante: ele sobe!
NÃOOOOO! Como ele é pesado ele vai demorar a resfriar toda essa sala. Mas como ele já
está em cima, o ar já sai caindo né? Veja! Você vai gastar mais energia que colocar ele lá
em cima. Então, por que eu to falando isso? Porque veja que aqui dentro está aberto, se
está aberto, tem ar aqui dentro. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou tentar gerar uma
chispa com o arco voltaico, que é o nome disso aqui, aqui são duas, são duas varetinhas de
cobre, só que tem que ser metal para poder conduzir eletricidade, se não fosse condutor aí,
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não iria acontecer nada. Aí o que acontece, eu vou ligar essa chispa, eu vou aquecer o ar
que tem aqui dentro (mostra o tubo de acrílico), ou seja, o termo certo é ionizar, e aí eu vou
conseguir fazer com que essa chispa suba junto com o ar quente, claro que ninguém aqui
vai ver o ar quente né ? Mas vendo a chispa subir, vai ter ideia, vai saber, que o ar também
está aquecido, por isso tá subindo junto com a chispa. Ok? Às vezes isso aqui é difícil de
fazer, vamos ver? Tá ligado [olha para a tomada, o monitor aciona o botão e o experimento
funciona]. Tá subindo, tanto a chispa, quanto o ar quente, tanto quanto o ar que ele tá
ionizando aqui. Ok?
Então mais uma vez, quem é mais denso, o ar quente ou o ar frio ?
Visitantes: O ar frio! ... o frio!
Não esquece mais! Mais pesado é o AR FRIO!
TRANSCRIÇÃO (T14)
EXPERIMENTO: ARCO VOLTAICO
MONITOR: M4
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR
Esse experimento vai produzir uma tensão elétrica de 12 mil volts.
Aqui tem um transformador [monitor aponta para a base do experimento], sempre um
transformador tem um dipolo, esse transformador aqui [aponta para a base do experimento]
vai tá 220 volts. E esse transformador vai transformar o 220 em 12 mil volts.
Então o que a gente vai observar aqui nesse experimento?
A gente vai observar o efeito da corrente elétrica aqui [ monitor aponta para o
experimento] vai passar de 110 para 12 mil volts.
Então vai passar um arco elétrico de um lado do metal, esse arco elétrico irá subir, mais ou
mesmo até aqui [monitor apontou para uma altura do cilindro de acrílico]. Vocês vejam
que os metais tem a forma de cone, sei lá, ponta; justamente para o arco romper. Vocês
vejam que ele está isolado. E o cilindro ele está aberto em cima, então mesmo que o arco
passou, e chegue ao máximo o cilindro vai isolar. Esse cilindro é de acrílico, um plástico
resistente.
Eu vou fazer três vezes, para vocês observarem, vamos lá!
[o monitor ligou o experimento, acionou o botão três vezes, e três arcos subiram]
Esse efeito é o do... arco elétrico, né?
O que são esses ARCOZINHOS?
São ELÉTRONS pulando, 12 MIL VOLTS de elétrons pulando de uma haste para outra.
E OLHE que entre elas não tem nada, entre aspas, na verdade tem, né? O AR, então o ar é
condutor de corrente elétrica. Se o ar fosse isolante eles não pulariam para o outro lado.
Então vocês devem prestar muita atenção; quer dizer, EVITAR chegar próximo de
qualquer estação elétrica. Porque não é só o contado com o fio elétrico que você pode
tomar um choque, você pode tomar um choque só de aproximar, neste caso, que é 12 mil
volts, se não tivesse esse cilindro de acrílico, provavelmente o arco não teria essa forma,
porque como o ar é condutor, conduz corrente elétrica, o arco ... fugindo, procuraria o
lugar mais rápido pra chegar ao chão.
Mas, evitem ... tomem cuidado ao aproximar de uma corrente elétrica.
TRANSCRIÇÃO (T15)
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EXPERIMENTO: ARCO VOLTAICO
MONITOR: M5
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E UM GRUPO ESPECIAL
Esse aqui, quero que vocês fiquem bem, BEM AFASTADOS.
[os visitantes se afastam]
Pronto! De todos os aparelhos que têm aqui pessoal, esse é o mais perigoso, tá?
Ele é chamado de chispa ou arco voltaico. Certo? Na verdade esse aparelho, aqui,
chamamos de simulador para simbolizar, tá? uma corrente elétrica. Certo? Só que a
corrente elétrica que vocês vão ver aqui, é uma corrente de cerca de 12 mil volts, que ela
passa por esse cabo de alta tensão. Naquele último fio de alta tensão que tem no poste,
passa cerca de 12 mil a 13 mil volts naqueles cabos. É o que a gente consegue visualizar
aqui, olhem. Tá?
Essas duas hastes de cobre, quando acionar aqui, tá, a corrente elétrica passa por elas.
Como elas estão muito próximas, vão subir e formar um arco. Só que ela só vai subir lá
para cima, se isso aqui estiver aberto e o ar estiver aqui dentro. Tá?
Como a tensão aqui é muito alta, ela acaba aquecendo as moléculas de ar, o ar quente sobe
e vai levar esse arco lá para cima. Então eu vou mostrar algumas vezes, só que se quiser
tirar foto é bom preparar logo. Porque ele aquece muito, tá? Então eu não posso repetir
várias vezes porque chega até incendiar lá em baixo, pega fogo de uma vez.
Ele vai demorar um tempinho para aquecer. Tá?
Acionou o botão 14 vezes.
Agora ele está acendendo lá em baixo, mas não está subindo.
Acionou o botão mais 4 vezes e foi observado o arco subindo.
Conseguiu ou não? [o monitor perguntou para uma visitante que estava fotografando o
experimento]
Visitante: Consegui.
Conseguiu ver o arco na foto? Alguém conseguiu? Prepare aí de novo.
[o monitor acionou o botão mais 11 vezes]
Já aqueceu de mais.
[acionou o botão mais 3 vezes]
O arco sobe.
Visitante: agora ficou legal
Observem que aqui em cima as hastes estão abertas, tá? separadas.
TRANSCRIÇÃO (T16)
EXPERIMENTO: ARCO VOLTAICO
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Bom, eu tenho aqui uma chispa voltaica ou um arco voltaico. Nós vamos induzir doze mil
volts de tensão. É uma tensão muito alta. É um experimento muito , mas ele é coberto de
plástico. O plástico conduz ou não eletricidade?
Visitante: não conduz.
Não conduz né? Então se o plástico não é condutor de eletricidade, por ser um ametal, é
um ametal, então é seguro. Podendo induzir aqui uma chispa, não tomo choque. [o monitor
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aperta e segura o botão e 12 chispas são formadas consecutivamente] ainda fico meio
receoso de topar porque é doze mil volts. Então o que a gente quer estudar? Por que ela se
origina aqui em baixo e sobe, né isso? Por que ela sobe? Aqui é aberto [o monitor aponta
para a parte superior do experimento] então o oxigênio que a gente respira tá aqui dentro
também, então quando a gente gera uma chispa, a gente aquece esse gás que está aqui
dentro, o oxigênio. E o gás quente tende a subir. Quando o gás quente sobe, a chispa sobe
junto, porque ela vai ionizando seus elétrons..., seus átomos, ou seja, ela vai arrancando
elétrons desses átomos. Essa ionização de elétrons por parte da corrente em um gás gera
um estado de plasma. Então isso aqui que vocês estão vendo é um estado de plasma, por
isso que ela sobe. [o monitor executa mais 4 vezes] mas dá para ver que é um plasma
quando passa.
TRANSCRIÇÃO (T17)
EXPERIMENTO: ANEL SALTADOR
MONITOR: M5
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E ALUNOS ESPECIAIS
Esse aqui é um anel saltador, certo? Anel de alumínio, um metal. Olhem! [aponta para o
anel].
Aqui em baixo tem uma bobina, tá! Essa bobina vai passar corrente elétrica. Quando a
corrente passar por ela vai gerar um campo magnético. Esse campo são linhas de força que
percorrem assim olhem, [gesticula com as mãos em movimentos circulares mostrando a
passagem do campo]. E aí olhem! [O monitor aciona o botão, e o anel salta. Depois ele fica
segurando o botão e pressionando]. Ele fica flutuando aí, tá! Se eu fizer uma força aqui
maior, [o monitor exerce uma força no anel para baixo, aproximando do anel inferior]. O
anel vai começar a aquecer porque as cargas vão se chocar aqui na superfície, os elétrons, e
ele vai começar a esquentar um pouquinho, tá!
Outra coisa que ocorre aqui, essa lâmpada ela acende [monitor aponta para a lâmpada da
lateral], só que essa parte aqui está separada não tem um fio aqui, [ele aponta para a parte
central da base do experimento] porque a corrente passa pelo ar, como está muito próximo
aqui. Chama de indução, tá! Elétrica, a corrente passa nesse sistema e acende a lâmpada. [o
monitor executa o experimento mais duas vezes].
Vamos para esse aqui.
TRANSCRIÇÃO (T18)
EXPERIMENTO: ANEL SALTADOR
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E ENSINO FUNDAMENTAL
MAIOR
Aqui tem uma bobina, e tem dois fios conectados. Eu vou induzir uma corrente nessa
bobina [aponta para a bobina de alumínio]. Só que essa corrente que eu vou induzir nela [o
monitor liga o experimento], vai ser a corrente que vem, que chega em nossas casas. Que é
enviada pelas usinas hidroelétricas, vai ser uma corrente alternada. Então se essa corrente
vai ser alternada, a bobina vai gerar um campo magnético e esse campo também vai ser um
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campo alternado. Tá entendendo, até aí? Se esse campo vai ser também alternado, ele vai
agir nesse material [aponta para o anel de alumínio] que é condutor de eletricidade e esse
material vai passar a ter uma corrente alternada nele também, ou seja, o campo vai eletrizar
esse material. É o processo vice-versa, corrente gera campo e campo gera corrente.
Corrente gera campo e campo age no objeto que gera corrente. E a corrente desse objeto
gera outro campo. Então nós vamos ter dois campos aqui. Dois campos com polos iguais,
se são polos iguais, então o material aqui vai ... [executa o experimento, o anel salta]
repelir. Quando o elétrons tiverem girando ao redor dessa bobina que produziu o campo,
ela vai passar a esquentar, é que vai acontecer o efeito joule, consequentemente o campo
alternado dessa bobina, vai passar também a induzir corrente nessa espiral de cobre, vai
gerar corrente. Se vai gerar corrente na espiral de cobre, vai ligar a lâmpada aqui. Vocês
tão entendendo até aí? Então é por isso que a bobina vai se repelir. [o monitor executa o
experimento]. Se por acaso eu cortar esse anel aqui [o monitor mostra o anel de alumínio
levitando] eu faço com que esse sistema não ocorra, ou seja, eu corto o fluxo de elétrons,
consequentemente, quando eu ligar aqui [torna a executar o experimento] não vai
acontecer nada. Ele vai ficar lá parado. Estão entendendo? Por quê? Porque eu cortei o
fluxo de elétrons. Separei aqui. Mais ou menos isso aí. Porque é bem complexo, mas é isso
aí!
TRANSCRIÇÃO (T19)
EXPERIMENTO: ANEL SALTADOR
MONITOR: M8
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Eu tenho aqui um anel de alumínio...
[Tumulto]
ESSE DAQUI É UM ANEL DE ALUMÍNIO [monitor toca no anel de alumínio]. O
material dele é constituído de alumínio.
O que esse anel vai fazer? O que vai acontecer quando eu apertar o interruptor?
Vai sair uma corrente elétrica, de novo, na bobina, né?
Quando passar uma corrente elétrica por essa bobina [monitor aponta para a bobina da base
do experimento].
Vai gerar um campo elétrico, que gera um campo magnético, e esse campo magnético vai
repelir o anel e ele vai ficar suspenso, né?
[monitor acionou o interruptor e o anel saltou, repetiu o processo duas vezes, na última
deixou o anel suspenso].
Então, aqui tem o ar e tem um campo magnético [gesticulou em volta da bobina]. A gente
não toma choque. Só toma choque se tocar na bobina, mas ela está guardada numa
caixinha de acrílico, e o acrílico é isolante.
Temos aqui um ... um alumínio sendo suspenso por um metal. Por mais que eu tente
baixar, mas não consigo, estou indo contra ao movimento, vai se aquecer [o monitor aplica
uma força para baixo no anel]. E temos uma lampadazinha aqui acesa [monitor aponta para
a lâmpada ao lado da caixa de acrílico contendo a bobina], essa lâmpada ... a extremidade
dela não está ligada a nenhuma fonte elétrica, apesar de termos uma fonte elétrica, mas ela
não está ligada a uma, por que a lâmpada está acendendo?
Na verdade ela tá geran ... acontecendo um fenômeno físico chamado de indução elétrica.
O que é isso indução elétrica? Indução elétrica ocorre quando você pega um pedaço de
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ferro, em volta desse pedaço de ferro você pega um cabo de fio elétrico e começa a enrolar.
E ao aproximar de uma corrente elétrica, você gera um campo e sem topar no fio você
consegue roubar energia e acender a lâmpada. Você tem uma estrutura de um metal de
ferro, enrolado por um fio de cobre próximo de uma bobina que tem corrente elétrica,
então vai tá roubando corrente elétrica para acender a lâmpada. E você vai ter corrente
elétrica.
TRANSCRIÇÃO (T20)
EXPERIMENTO: CADEIRA GIRATÓRIA
MONITOR: M1
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR E ESPECIAIS
Esse aqui a gente vai rodar essa cadeira com um participante.
[Um visitante senta na cadeira]
Olhe as instruções que eu vou te dar. Estire as pernas!
[O visitante estira].
Isso! Olhe a distância que eu vou pedir para vocês.
[O monitor gira a cadeira, os demais visitantes se afastam].
Quem estiver muito próximo cuidado para não esquecer e aproximar.
Agora você faça o seguinte: abra os braços, e com as pernas levantadas, quando eu falar
feche, você faz isso e aproxima os pesos [o monitor executa o procedimento fechando os
braços]. Abriu! Você faz isso [o monitor abre os braços afastando os pesos]. Aprendeu?
Visitante: Sim!
Vamos ver se você aprendeu mesmo. Vamos lá!
Feche! [visitante fechou os braços e encolheu as pernas]
Abra! [visitante abriu os braços e estirou as pernas]
Agora vou aplicar uma força, e gira a cadeira. [monitor girou a cadeira]
FECHE! [visitante fechou os braços e encolheu as pernas, a cadeira girou mais rápido]
Visitantes: Risadas.
[a cadeira saiu do lugar]
ABRA! [visitante abriu os braços e estirou as pernas]
FECHE!
Quando você fecha, você aumenta ...
Visitante: a velocidade
...a velocidade, se quiser diminuir ...
Visitantes: Risadas. ... Massa!
[o monitor para a cadeira]
[Outro visitante senta na cadeira].
Mesmo procedimento, abrir e fechar. [O monitor mostra o procedimento].
Pronto! Deixe aberto!
[O monitor gira a cadeira].
FECHE! [o visitante fecha os braços e encolhe as pernas]
ABRA! [o visitante abre os braços e estira as pernas]
FECHE!
Então você tem aqui uma velocidade angular, que a gente chama de velocidade angular.
Né?
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Tô explicando e você rodando.
Temos uma velocidade angular, onde é usada no dia-a-dia? Vou dar um exemplo de
aplicação, aquelas mulheres que praticam aquelas danças de ginástica rítmica, de
apresentação, Quando elas dançam. Quando ela quer aumentar sua própria velocidade,
numa olimpíada, por exemplo, ela vai lá “empurra ou gira” algo e sai. Você não vê isso né?
Então ela sozinha consegue aumentar sua velocidade e diminuir sua velocidade, então, é
uma técnica que ela faz. Então, o que ela faz quando quer aumentar a velocidade?
Ela tenta juntar suas partes do corpo, suas extremidades, o máximo possível do corpo. Ela
apoia seu peso num pé só e aproxima o braço para próximo de seu corpo e aí ela consegue
do nada aumentar a velocidade. Quando ela quer diminuir ela, abre o braço e a perna.
Então ela consegue mudar a velocidade muito rapidamente.
No circo de Solé, por exemplo, só técnica que eles utilizaram, numa simulada na água. Ele
consegue com um ginasta, ele é pendurado no pé e mergulhado na água. Ele prende a
respiração e mergulha. Lá, ele só faz dois giros na água, ele faz um giro sozinho, lá, com a
mão, quando começa a subir, quando ele sai da água para o ar ele gira numa velocidade
muito alta, essa relação que vocês viram. Ele gira cinco, seis vezes mais rápido que isso.
Muito rápido. O movimento dentro da água é bem limitado, o esforço muito grande para
fazer o movimento na água. Se você correr na água, você já viu né? Então, por exemplo:
você ta correndo na água ali né? No mar, e você ta chegando próximo da areia, você
mantém o seu esforço, então quando você sai da água você tem a velocidade aumentada.
Então eles utilizaram isso no circo, um circo famoso de sole, que é mostrado a conservação
do momento angular, de ângulo. Esses pesos facilitam isso. [mostra os pesos utilizados na
execução da prática experimental]. Se a cadeira tivesse presa, melhoraria isso. A cadeira
não está fixa então tem limitações, para não deixar cair. Né?
TRANSCRIÇÃO (T21)
EXPERIMENTO: CADEIRA GIRATÓRIA
MONITOR: M3
VISITANTES: ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
Esse experimento serve para mostrar o princípio da bailarina, então, venha um de vocês [o
monitor chama um dos visitantes].
Já estou marcando o limite de vocês. Pronto! [o monitor girou a cadeira com a visitante
com os braços e as pernas estirados]
Você vai segurar esses pesos assim [o monitor aproxima os pesos do seu peito] quando eu
pedir para você fechar você vai encolher os braços e baixar as pernas.
Quando eu falar: abra! Você vai estirar os braços e as pernas. Certo?
Vamos lá.
[o monitor girou a cadeira com o visitante com os braços e as pernas abertos]
FECHE! [o visitante fechou os braços, mas esqueceu de dobrar as pernas]
As pernas também!
Visitantes: risos!
Vamos de novo.
ABRA! [o visitante abriu os braços e estirou as pernas]
FECHE!
O que vocês perceberam?
Visitante: girou mais rápido.
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Isso! Quando aproxima os pesos do corpo, a velocidade aumenta, porque tem um aumento
da velocidade angular, que vocês vão estudar depois. Esse é o princípio da bailarina.
ABRA! [o visitante abriu os braços e estirou as pernas]
Agora o que vocês notaram?
Visitante: girou mais devagar.
Isso. A velocidade diminuiu.
Vamos para o próximo!
TRANSCRIÇÃO (T22)
EXPERIMENTO: CADEIRA GIRATÓRIA
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO PRÉ-UNIVERSITÁRIO E ENSINO FUNDAMENTAL
MAIOR
Um de vocês vai sentar nesta cadeira aí [aponta para a cadeira], vá mais para trás [o
monitor fala isso para um visitante que esta do lado da cadeira], porque vai girar.
O que vai acontecer aqui?
Esse sistema cadeira e massas formam um sistema em que, os momentos vai ser
conservados. O momento vai ser constante.
Para vocês [o monitor se direciona para alunos do ensino fundamental] o momento aqui vai
ser o efeito bailarina, que vai acontecer, quando ele concentrar a massa, ele vai girar mais
rápido. Quando ele expandir as massas [faz o gesto, afastando as massas do corpo] ele vai
girar mais lento.
Pra eles [se direciona para os alunos do ensino médio], vai ter aqui a conservação do
momento angular, deixe eu pegar aqui...[o monitor pegou a placa e mostrou aos visitantes
do ensino médio a fórmula descrita na placa: L = I·ω] aqui tem a fórmula do momento
angular. Momento angular é igual ao momento linear, ou momento de inércia, vezes
ômega. Como esses dois momentos vão se conservar, ou seja, vão ser constantes, o que vai
alterar aqui, então, é só o que, na fórmula? A velocidade circular, né isso? Por quê? Porque
os momentos vão se conservará na fórmula, tão vendo? [o monitor mostra a placa]. É o que
vai acontecer aqui.
Bom! Feche os braços assim [faz o movimento para o visitante], feche mais aqui os braços,
afaste os joelhos, e feche as pernas. [pede ao visitante que está na cadeira, auxiliando-o].
Quando você abrir os braços todo, abra todo, estire todo! Você vai levantar as pernas. Tá
certo? Dá para você fazer isso? [o visitante acena a cabeça que sim, e faz o que ele falou].
Feche todo, baixe as pernas e feche os braços [o visitante faz o que o monitor falou].
Abra o braço todo e agora levante as pernas [o visitante faz o que o monitor pediu]. Quero
que você faça isso, viu?
[O monitor gira a cadeira].
ABRA! [o visitante abre os braços e estira as pernas].
O que foi que aconteceu aí pessoal? A velocidade aumentou ou diminuiu?
Visitantes: diminuiu, diminuiu!
Diminuiu né?
Feche agora tudo de novo! A velocidade aumentou novamente. Só que variou aí porque a
velocidade circular é variada, né isso?
Se tiver um pouco tonta fale para parar!
Visitante: pode parar!
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Beleza!
Vamos para outra sala!
TRANSCRIÇÃO (T23)
EXPERIMENTO: CADEIRA GIRATÓRIA
MONITOR: M8
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E FAMÍLIA DE TURISTA
Quem vai ser o voluntário a sentar?
[Um visitante levantou o braço]
Você?
Visitante: dizem que essa cadeira é perigosa. Risos.
[o visitante sentou na cadeira]
Levante a perna, e o restante do pessoal afaste.
[o monitor girou a cadeira com o visitante com as pernas estirada, para o demais visitantes
se distanciarem da cadeira]
A ideia é o seguinte: você abre o braço deixa bem afastado do corpo e a perna você
levanta.
[o monitor entrega as massas ao visitante]
Levante! Essa é a parte ABRIR!
Eu vou dizer: ABRIR! ... FECHAR!
ABRIR é isso você vai abrir os braços e levantar as pernas.
Fechar é você vai baixar as pernas e os braços você vai encolher e juntar ao tórax.
Entendeu?
[o visitante balançou a cabeça que sim]
Tente fechar agora. FECHE!
[O visitante baixou as pernas e aproximou as massas do tórax]
ABRIR! [visitante executa o procedimento]
FECHAR! [visitante encolhe os braços, mas esquece de encolher as pernas]
Pode baixar as pernas. Fica confuso, né?
Vamos ver: ABRIR! [visitante executa] FECHAR [visitante executa]
Agora deixe aberto. [monitor gira a cadeira]
Tenha medo não! Você pode balançar um pouquinho mas ... tem perigo não.
FECHE! [visitante aproxima os braços e encolhe as pernas]
ABRA! [visitante realiza procedimento]
FECHE![visitante executa]. FECHE BEM A PERNA!
ABRA! [o visitante realiza o procedimento e o monitor gira a cadeira de novo]
FECHE! [o visitante aproxima as massas do tórax e encolhe as pernas. Parte da base da
cadeira sai do chão]
Visitantes: risos
[o monitor para a cadeira e o visitante desce]
Quem vem agora!
Venha você! [monitor refere a uma garota]
[a garota senta na cadeira]
No início deixa aberto, porque quando fecha a velocidade aumenta, né ?
Deixe aberto! [visitante obedece]
FECHE! [visitante realiza procedimento]
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ABRA! [visitante realiza procedimento]
FECHE! [visitante realiza procedimento]
ABRA! [visitante realiza procedimento]
Agora eu vou girar mais forte.
FECHE! [visitante realiza procedimento e parte da base da cadeira sai do chão].
Visitantes: risos!
Visitante: posso descer! [monitor para a cadeira]
Agora pode!
[outra visitante senta na cadeira]
Visitante: se eu cair!
Caí não!
Quando eu falar feche, você vai abaixar as pernas. [Monitor gira a cadeira]
FECHE! [visitante realiza procedimento e a base da cadeira oscila].
Visitantes: Risos!
ABRA! [visitante realiza procedimento]
FECHE! [visitante realiza procedimento]
Vocês veem que quando ela fecha, aumenta a velocidade e quanto mais pesado o efeito é
mais forte ainda! Mas a cadeira não está fixa né? Aí perde o contato! Mas têm alguns
experimentos que é só o banquinho mesmo, não tem encosto. Então! Por isso se cair aqui é
bem melhor porque a cadeira amortece.
[outro monitor foi comunicar que estava na hora de ir ao planetário].
TRANSCRIÇÃO (T24)
EXPERIMENTO: ESFERAS DE NEWTON
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
Então, vejam só!
Observem o que acontece! [monitor elevou uma esfera e soltou-a]
Quantas esferas saltaram do outro lado?
Visitantes: uma!
Só uma. [o monitor repetiu o procedimento anterior].
Agora, deixe eu dizer só uma coisa. [monitor elevou duas esferas]. Vai acontecer o que se
eu soltar, quantas vai sair lá?
Visitantes: duas!
Será que vai sair duas?
Visitantes: sim!
Então vamos ver aqui!
Visitante: TRÊS!
Três?
Visitantes: NÃO! DOIS! Dois!
Visitante: quatro!
[monitor soltou as duas esferas, e duas esferas saltaram do lado oposto]
DUAS! Se é a mesma massa.
Visitante: SE FOR TRÊS VAI SAIR TRÊS.
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Agora faça o seguinte. [visitante elevou uma esfera]
Vá solte!
Peraê!
Agora faça o seguinte, olhe! Vou fazer um joguinho. Prestem atenção!
Olhe! Cuidado aí! [monitor se referiu a uma visitante que estava muito próximo das
esferas]
Olhem! [o monitor elevou duas esferas e as soltou em intervalos de tempo diferentes]
Vendo! Acontece a mesma coisa, então tudo que eu fizer desse lado, vai ser produzido do
outro lado. Certo?
[visitantes começaram a elevar as esferas e soltarem dos dois lados]
Visitante: agora sou eu!
Visitante: poxa!
NÃO! Tá bom, tá bom.
Visitante: tá bommmm!
Visitante: pare!
[monitor segurou as esferas]
Visitante: acabouuu
TRANSCRIÇÃO (T25)
EXPERIMENTO: GIROTEC
MONITOR: M2 e M7
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
[os monitores amarraram uma visitante no Girotec]
Quando quiser parar ...
Visitante: Eu grito!
Não! Gritar, você vai gritar o tempo todo! quando você resolver parar, você vai agachar
assim tá? [monitor flexiona os joelhos]
Visitante: assim? [visitante flexiona os joelhos]
Isso! E tenta sempre se manter aí encostada, evite ficar batendo aqui. [aponta para a parte
da frente]
Visitante: Eita! aí ta sujo de coco de passarinho.
Visitantes: risos!
Ainda bem que é de passarinho, né? Ruim seria se fosse de coisa pior. Risos ...
[os monitores giram o Girotec]
Visitantes: risos!
Visitante: TÁ BOM!
Se segura aí, NÃO SOLTA NÃO!
[Outro visitante sobe no Girotec e os monitores amarra o visitante]
Se segure VIU!
Tente se manter aí, já sabe né? Quando quiser parar, flexione o joelho.
[os monitores giram o Girotec]
Visitante: gritos!
Visitantes: risos ...
[o visitante flexionou os joelhos e os monitores parou o Girotec].
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TRANSCRIÇÃO (T26)
EXPERIMENTO: PÊNDULO CAÓTICO SIMPLES
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Veja só! Agora vem a parte de eletromagnetismo.
Isso aqui são ímãs [aponta para os ímãs], quatro imãs, todos esses imãs tem a mesma
polaridade. Se você pegar dois imãs iguais com o mesmo polo, polos iguais, e aproximar
um do outro, ele vai se atrair ou vai se repelir?
Você pega dois imãs iguais e coloca em cima de uma mesa e aproximar um do outro [o
monitor executa o procedimento] esse polo é igual a esse [aponta para os dois polos dos
ímãs] se eu for aproximar, ia ter atração ou repulsão?
Visitante: repulsão
Ah?
Visitantes: repulsão!
É repulsão, por isso que você consegue, à medida que você vai aproximando o outro ímã
vai se movimentando
Visitante: vai correndo.
E aquele que você bota um aqui e bota outro embaixo e ele começa a subir. Ali tá sendo
polos iguais ou diferentes?
Visitante: interage e vai passando um para o outro né?
NÃO!
Veja, polos iguais é repulsão, então esse imã pendurado [mostra o pêndulo] vai ter repulsão
com esses imãs aqui de baixo, porque eles tem o mesmo polo e se repele.
Visitante: ahh.
TRANSCRIÇÃO (T27)
EXPERIMENTO: PÊNDULO CAÓTICO SIMPLES
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR
Pela primeira vez vocês ficaram na posição certa.
Isso aqui sabe o que é?
Visitante: sim
Visitante: ímã
Têm quatro ímãs, esse aqui [monitor segurou o ímã do pêndulo] e três aqui em baixo.
Quando você pega dois ímãs, alguém já fez isso em casa? Pegar dois ímãs, aí você não
consegue deixar eles juntos.
Visitante: é!
Visitante: ahhh! Já fiz já!
Visitante: sim!
Isso por quê?
Visitante: se botar os iguais.
Visitante: se botar o contrário.
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Se botar os IGUAIS, se você botar o contrário, eles vai se atrair. Quando você botar os dois
iguais eles são positivo e positivo, ou negativo e negativo, eles vão se repelir.
Vocês observem! Todos aqui são iguais. Não são?
Todos aqui são positivos, ou negativos.
Se eu soltar o pêndulo perto dele, ele não vai atrair.
Então vamos ver?
[o monitor soltou o pêndulo perto de um ímã da base e ele apresentou um movimento
caótico].
Visitantes: risos ...
Tá vendo! TODOS SÃO IGUAIS!
Aí fica um repelindo o outro. Ok!
Esse experimento chama pêndulo magnético caótico.
TRANSCRIÇÃO (T28)
EXPERIMENTO: PÊNDULO CAÓTICO SIMPLES
MONITOR: M4
VISITANTE: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR
Bem, cada experimento vem com uma plaquinha desta né? [o monitor mostra a placa ao
lado do experimento].
Eu vou resumir, vou explicar primeiro, né?
Só para observar o nome, pêndulo caótico mecânico, daí deduz o que?
Eu vou explicar primeiro esse experimento chamado pêndulo caótico mecânico magnético.
Pêndulo, isso aqui! [aponta para o experimento] essa extremidade, ela está fixa e a outra
está livre.
Movimento pendular, na verdade esse movimento pessoal, eu vou deixar ele, vou
abandoná-lo e ele vai escolher outros meios de fazer o movimento.
Na verdade temos três imãs na base e outro no pêndulo, e eles são de mesmo POLO e ímãs
de mesmo polo, eles se repelem, né? Então, acontece que a gente não consegue aproximar
o pêndulo dos ímãs da base.
Então, quando eu solto, ele fica um repelindo o próximo e o próximo outro, e fica esse
movimento CAÓTICO, esse movimento desordenado. Por isso o nome né? Pêndulo
caótico magnético, que são forças magnéticas que faz o movimento. Esse movimento
[monitor aponta para o movimento do ímã].
Um experimento fácil né? Reproduzível, né? Dá para reproduzir esse experimento, dá para
brincar e reproduzir.
À medida que vai perdendo energia diminuindo a velocidade, a tendência é parar, o
movimento aqui vai parando.
Para fazer esse experimento, você pega duas pecinhas ..., duas pecinhas com mesmo pólo
você afasta ... tem duas peças, primeiro, se fosse polos magnéticos iguais tinha uma força
empurrando para ficar juntos, e se forem de polos diferentes, o que acontece, eles
empurram para ficarem separados. Se esse imã [monitor aponta para um ímã da base]
tivesse solto ele se moveria. Ele ficaria empurrando.
TRANSCRIÇÃO (T29)
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EXPERIMENTO: PÊNDULO CAÓTICO SIMPLES
MONITOR: M5
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Olhem só! Esse aqui é um pêndulo. Né, olhem! Tá?
Na ponta desse pêndulo ... ele é um pêndulo magnético, tá? Tem um ímã, olhe aqui, tá
vendo? [monitor apontou para o ímã na extremidade do pêndulo].
Visitante: aham.
E tem mais três ímãs aqui na base. Eu vou soltar esse ímã desse ponto. Olha só o que vai
acontecer.
[o monitor elevou o imã do pêndulo e o soltou]
Tá vendo que ele está sendo empurrando de um lado para o outro? Ele está sendo jogado
de um lado para o outro, tá vendo?
Todo ímã, tá, tem polos, tá? Positivo e negativo, tá? Quando eles são orientados por polos
iguais, eles se repelem, se afastam, é o que está acontecendo aqui. Tá? Eles têm polos
iguais.
E esses três imãs aqui da base estão empurrando esse quarto ímã que está aqui no pêndulo.
Veja que ele está sendo jogado de um lado para o outro. Ok?
Vamos ver esse aqui!
TRANSCRIÇÃO (T30)
EXPERIMENTO: PÊNDULO CAÓTICO SIMPLES
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL MAIOR
Pessoal, se afaste um pouco, para todo mundo ver. Porque esta sala é um pouco apertada.
Pessoal, vocês já tiveram contato com ímãs?
Visitantes: já
Já! né? A maioria de vocês já compraram.
Vocês sabem como é o nome desse ímã? Ou da pedra? A gente chama de pedra de
magnetita, é ... por que o nome seria pedra de magnetita? Porque essa pedra, essa pedra
que a gente conhece aí como ímã, ela foi descoberta na Grécia, no país Grécia na cidade da
Grécia chamada Magna, como o nome da cidade que ela foi descoberta é Magna,
derivando o nome, botaram o nome de Magnetita. Entenderam agora? Só por causa disso.
E daí derivou os nomes né? Campo magnético, magnetismo e etc. Beleza?
Visitantes: hum rum
O que nós vamos verificar aqui, é que o ímã ele tem dois polos, a gente pode dizer que é
polo norte ou polo sul, ou pode dizer que é um lado positivo e um lado negativo. Vocês
falam o que achar melhor.
Então eu tenho um ímã aqui no pêndulo [aponta para o pêndulo] e três ímãs na base
[mostra os três ímãs]. Como eles estão se repelindo, a gente diz que eles estão com o
mesmo lado, do mesmo polo ou de lados opostos?
Visitante: de lados opostos.
Visitante: de mesmo lado.
De mesmo lado né? De mesmo lado. Acertou.
Então, quando eles estão de mesmo lado ou de mesmo polo, né isso? Eles se repelem. Essa
força de repelência, que vocês estão vendo a gente chama de GRADIENTE
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MAGNÉTICO. O que é o gradiente magnético? É uma força que vai de encontro ao
movimento normal, ou seja, seria normal que eu soltando ele daqui [monitor solta o
pêndulo de uma distância afastada do centro formado pelos três imãs da base] ele viesse
para cá [aponta para um local, onde um pêndulo normalmente iria], só que aí ele age contra
o movimento e repele de volta, a gente chama de gradiente magnético. O pêndulo é
caótico, porque esse movimento aqui [aponta para o pêndulo] é caótico. A gente não
determina a direção para qual o ele vai. Ele vai para lá, vem para cá e aí fica esse
movimento caótico. Entenderam todo mundo?
Quem vai querer pedalar agora? [monitor se referiu ao experimento vizinho]
TRANSCRIÇÃO (T31)
EXPERIMENTO: PÊNDULO CAÓTICO SIMPLES
MONITOR: M7
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Observem o caminho que o pêndulo faz. (o monitor movimenta o pêndulo).
E pelo caminho, qual o movimento que o pêndulo faz?
Geralmente o pêndulo vai para um lado e para o outro né?
Visitantes: é!... Isso!... É! ...
Esse pêndulo aqui ele não vai fazer isso certo?
Vou jogar ele. [monitor abandona o ímã de um ponto qualquer]
Visitantes: Oh!!!!!!!!! ... Coisa linda!
Por isso que ele é chamado de .. de caótico!
Visitante: gostou?
Visitante: Tá apaixonado!
Então é por isso que ele é chamado aí de caótico. A gente não consegue prever qual o lado
que ele vai parar. Qual o lado que ele vai.
Tá muito embaixo [O monitor encaixa o imã no suporte do pêndulo].
Agora sim! Fica mais divertido. Então, vai demorar aí, vamos para o próximo.
TRANSCRIÇÃO (T32)
EXPERIMENTO: CORRENTES PARASITAS
MONITOR: M3
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Porque que eu acho melhor ir para lá e depois vim para cá, não sei se vocês concordam, se
não eu vou até mudar a metodologia de vim para cá primeiro.
[o monitor falou isso porque durante a visita, ele alternou o experimento e o visitante
perguntou como funcionava, então ele falou que iria explicar outro experimento e depois
retornaria para o experimento que ele havia pedido a explicação].
Aqui é duas placas de alumínio, é a mesma placa, tem as mesmas propriedades(...)
Visitante: Qual o nome desse experimento?
É esse daqui. [o monitor aponta para a placa]. Aliás, indução magnética! (pausa) ah é esse
sim! Correntes parasitas em chapas de alumínio.
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Então veja só, os dois são de mesmo materiais e aqui é um imã [aponta para o imã preso
ao suporte branco] vimos ali que o alumínio não é atraído pelo ímã né?
Agora eu vou soltar aqui olhe! [o monitor soltou as duas placas da mesma altura, e os
pêndulos oscilaram, só que o pêndulo da placa sem cortes, parou e o pêndulo da placa com
cortes, continuou o movimento]. E aí?
Como é que eu mostrei ali que o alumínio não tá sendo atraído pelo imã e agora tá sendo?
OLHE LÁ! [repete o experimento]
Pode ver que é o mesmo material, isso aqui [aponta para o ímã da base] é um ímã de
verdade. Eu só não vou pegar uma barra de ferro e colocar aqui porque é ruim de tirar. Ela
gruda de um jeito!!! Depois para tirar é ruim.
Mas olhe! [repete o procedimento]
Visitante 2: Essa aqui passa corrente de ar, e essa não [a visitante aponta primeiro para a
placa sem cortes e depois para a placa com cortes].
Corrente de ar? Como assim?
Visitantes: Risos ...
Visitante 2: aqui também passa corrente? [visitante aponta para o ímã da base].
É um ímã aqui também, é o mesmo ímã, a mesma coisa.
Visitante 2: Não é porque essa aqui tem essas frechas não?
Tem a ver.
Visitante 1: Aí é porque o alumínio tá conduzindo. Né não?
É quase isso aí mesmo. Veja só!
Os materiais são constituídos de elétrons, né? A matéria é constituída de elétrons. Tem
átomos que é constituído de elétrons. O que acontece: aqui tem elétrons, os elétrons ficam
se movimentando né? Ao redor do material. Quando você joga energia cinética, por causa
da velocidade, os elétrons começam a acelerar, quando acelera esse elétron ele causa ...
gera campo magnético. Então eu fazendo isso [repete o procedimento anterior] gera um
campo magnético e ele vai ser atraído pelo ímã. Ali não tá fazendo isso né? [aponta para a
placa com fendas]
E porque que esse aqui não faz? [aponta para a placa com fendas].
Porque é como se os elétrons, quer dizer, imaginando, como se os elétrons não conseguem
pular de um lado para o outro. Então ele não gera campo magnético.
Então, aqui, olhe! [repete o procedimento] não gera campo magnético e não vai ser atraído
pelo imã.
Esse aqui gera, olhe [realiza o procedimento e aponta para a placa sem cortes] vai começar
a circular aqui né? [aponta para a placa sem cortes] isso rápido né? Ou devagar? Veja que é
imediato isso, veja que ele vai e na volta ele já é atraído, porque aqui tá gerando um campo
magnético [aponta para a placa sem cortes] e aqui não gera [aponta para a placa com
corte].
Visitante 2: é como se ele escapulisse e empurra por essas frechazinhas [aponta para a
placa com fendas].
Eu digo assim sabe, para o pessoal entender, é como se ele tivesse caindo, vai para um lado
e para o outro e caí. Então não consegue gerar. Ok?
Eu acho melhor vim para esse depois do que ir para aquele outro [aponta para o
experimento de materiais ferromagnéticos], porque gera uma dúvida, lá o alumínio não é
atraído pelo imã e aqui é. COMO É QUE PODE?
Vamos para esse aqui agora...
TRANSCRIÇÃO (T33)
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EXPERIMENTO: CORRENTES PARASITAS
MONITOR: M4
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR
Esse experimento vai simular as linhas do campo magnético.
Vocês vão tentando adivinhar à medida que eu for explicando.
É..., como a gente vai provar que o campo magnético tem linhas? Literalmente.
Aqui tem várias linhas [monitor aponta para o ímã] saindo daqui essas linhas. Só que são
invisíveis.
Aqui tem duas peças de ímãs [aponta para a base] uma peça aqui a minha direita e a outra a
minha esquerda.
Essas duas placas metálicas, que serão atraídas pelo ímã. Uma será atraída visivelmente e a
outra será atraída não visivelmente. Como assim vai ser atraída não visivelmente? A força
de atração vai ser muito baixa. Então, como é metal vai ser atraída.
Vai ter uma dessas que vai colar e a outra vai permanecer com o movimento circular,
quando eu lançar. Ou uma ou a outra, mas existe uma diferença básica entre as duas placas.
As duas placas são de alumínio, mesmo formato de corte, só que essa aqui tem ranhuras,
né? [aponta para a placa], tem cortes, são esses espaços aqui [aponta para os cortes da
placa], é a única diferença desta para esta [monitor aponta para as placas com e sem
ranhuras].
Então quando eu solto ... é ... as duas peças[o monitor soltou as duas placas]. Essa vai ser
atraída e essa tem movimento circular.
Por quê? Porque as linhas estão fugindo por essas ranhuras, por esses cortes, então a linha
que ia atrair o campo magnético, ela está fugindo.
Há uma atração porque é metal.
Qual é mais intenso? É esse aqui né? [monitor aponta para a placa sem ranhuras]. Perde
velocidade rápido.
Esse aqui [aponta para a placa com ranhuras] ela vai, vai, vai, e fica assim várias vezes, vai
depender na energia, e vai perdendo velocidade devido o atrito.
Então esse é um experimento bem simples, que são linhas de campo, né? Campo
magnético.
Apesar de ser metal, mas os cortes vai impedir a atração metal com o ímã.
TRANSCRIÇÃO (T34)
EXPERIMENTO: CORRENTES PARASITAS
MONITOR: M6
VISITANTES: ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL MAIOR
Bom pessoal, se afaste um pouco para todo mundo poder ver.
É, aqui eu tenho dois ímãs, um de um lado, outro de outro. Eu tenho duas chapas metálicas,
uma fechada e uma semiaberta. Esse experimento nos diz, essa plaquinha, que o campo
magnético se comporta como correntes parasitas. O que seria isso, correntes parasitas?
Seria um monte de linhas imaginárias, imagine um monte de linha de costura, por
exemplo, agora imagine um monte assim (gesticula em torno do imã) isso é um campo
magnético. Então daqui sai um monte de linhas e daqui sai um monte de linhas (aponta
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para os dois ímãs). Como o campo magnético tem um monte de linhas e eu tenho uma
chapa fechada e uma aberta. Qual das duas vai ser atraída pelo campo?
Visitante: aberta
Visitantes: fechada! ... fechada!
Vamos ver? [o monitor executa o experimento]
Fechada, né isso? Justamente porque aqui as linhas vão passar e não vai fechar o campo, né
isso? Por aqui ela fecha o campo e a placa acaba sendo atraída.
Beleza?
Visitantes: beleza.

