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RESUMO
O presente estudo objetivou avaliar o mérito da Exposição Energia & Vida e seu
impacto nas práticas pedagógicas de professores da educação básica. Foi norteado
por três questões avaliativas que buscaram conhecer com que objetivo o professor
realizou a visita à Exposição; em que medida esta visitação refletiu-se em sua
prática pedagógica, e até que ponto o docente se mostrou receptivo a ela.

A

avaliação, de cunho formativo, se utilizou da abordagem centrada nos participantes,
segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004). As categorias mérito e impacto, bem
como suas dimensões e indicadores, foram estabelecidas a partir de estudos
relacionados à visitação de alunos e professores a centros de ciência, e da consulta
a stakeholders do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro - Espaço Ciência Interativa (ECI). Os dados levantados decorreram da
realização de entrevistas junto a 30 professores e da aplicação de questionário a 16
mediadores.

A análise do material coletado apoiou-se, predominantemente, no

método qualitativo e na técnica de análise de conteúdos. Os resultados
evidenciaram que os professores visitantes visaram a objetivos pedagógicos e não,
propriamente, objetivos didáticos. A Exposição impactou a prática pedagógica do
professorado, estimulando-o a articular os conteúdos vivenciados no evento com
aqueles que integram o currículo escolar. Tal articulação se fez mediante o
desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas após a visitação. Por fim, a
receptividade do professor ao evento ficou evidenciada pela sua motivação para
retornar com novos grupos de alunos, aprofundar o estudo do tema e participar de
programa de formação continuada, promovido pelo ECI. Dentre outras, a autora
recomenda a intensificação da divulgação do evento e a disponibilização de
materiais didáticos, que informem aos professores acerca dos conteúdos da
Exposição, favorecendo a articulação entre estes e os objetivos curriculares. A
avaliação confirma o mérito da Exposição Energia & Vida e seu impacto nas práticas
pedagógicas dos professores visitantes.
Palavras-chave: Avaliação de mérito e impacto. Exposição. Centros de ciência.

RESUMEN
Este estudio se propuso a evaluar el mérito de la exposición “Energia & Vida” y su
impacto en las prácticas pedagógicas de profesores de la educación básica. Se
orientó por tres cuestiones evaluativas que pretendían conocer con qué objetivo el
profesor hizo la visita a la exposición, de qué manera esta visita influjo en su práctica
pedagógica y hasta qué punto él se mostró receptivo a ella. La evaluación, de cuño
formativo, se utilizó del abordaje centrado en los participantes, según Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004). Las categorías mérito e impacto, así como sus
dimensiones e indicadores, fueron establecidas a partir de estudios relacionados a la
visita de alumnos y profesores a centros de ciencia, y de consulta a stakeholders de
IFRJ – “Espaço Ciência Interativa” (ECI). A partir de las respuestas de 30 profesores
(encuesta) y 16 mediadores (cuestionario) se levantaron los datos. El análisis del
material recolectado se basó, predominantemente, en el método cualitativo y en la
técnica de análisis de contenido. Los resultados muestran que los objetivos del
profesorado en la visita se configuran en pedagógicos y no, propiamente, didácticos.
La exposición impactó la práctica pedagógica de los profesores, estimulándolos a
articular los contenidos vivenciados en el evento al de los currículos. Dicha
articulación la hicieron mediante el desarrollo de actividades didáctico-pedagógicas
después de la visita. Por fin, la receptividad del profesor al evento se evidenció por
su motivación para regresar con nuevos grupos de alumnos, profundizar el estudio
del tema y participar en la educación continua promovida por el ECI. Entre otras, la
autora recomienda la intensificación de la divulgación del evento y la disposición de
materiales didácticos que informen el profesorado sobre los contenidos de la
exposición y que visen facilitar la articulación entre esos contenidos y los objetivos
curriculares. La evaluación confirma el mérito de la exposición “Energia & Vida” y su
impacto en las prácticas pedagógicas de los profesores que la visitaron.
Palabras claves: Evaluación de mérito e impacto. Exposición. Centros de ciencia.
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1 CIÊNCIA E TECNOLOGIA: INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA
E IGUALITÁRIA
Por ocasião da Conferência Mundial sobre Ciência, promovida pela Unesco,
na cidade de Budapeste, Hungria, em 1999, os Estados membros firmaram a
Declaração sobre a Ciência e o Uso do Conhecimento Científico. Enfatizam, na
Declaração, a importância da educação científica para a realização e o
desenvolvimento humano, considerando que a mesma é direito de todos os homens
e mulheres desde a mais tenra idade. Por meio dela, incontáveis benefícios são
atingidos, pois um dos principais objetivos da ciência é o de contribuir para que o ser
humano compreenda melhor a natureza e a sociedade em que vive; adquira
conhecimentos e atitudes adequadas à preservação do meio ambiente e à melhoria
da qualidade de vida; inclua-se socialmente e beneficie-se dos conhecimentos
historicamente construídos em favor da própria cidadania (UNESCO, 1999).
No Brasil, iniciativas governamentais vêm contribuindo, ao longo do tempo,
para a popularização da ciência e da tecnologia junto à sociedade civil. Para tal,
órgãos e normatizações foram instituídos a exemplo da criação do Departamento de
Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia, vinculado ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, e da promulgação de decretos presidenciais que
estabeleceram, em 9 de junho de 2004, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
e o Sistema Brasileiro de Museus, subordinado ao Ministério da Cultura.
Atuando em nível macro, o Departamento de Difusão e Popularização da
Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008, não paginado) tem sua ação projetada na
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (2009, não paginado), pois, enquanto ele,

tem por finalidade subsidiar a formulação e a implementação de
políticas, programas e a definição de estratégias para a
popularização e para a difusão de conhecimentos científicos e
tecnológicos, nas diversas instâncias sociais e nas instituições de
ensino,

a Semana Nacional (2009, não paginado), comemorada anualmente, no mês de
outubro,
tem por objetivo mobilizar a população, em especial as crianças e os
jovens, em torno de temas e atividades científicas, valorizando a
criatividade, a atitude científica e a inovação. Deve destacar,
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também, a importância da ciência e da tecnologia para a vida de
cada um de nós e para o desenvolvimento do país.

Consoante a estes propósitos e a sua própria vocação, o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) desencadeou uma série
de ações ocupadas de popularizar e difundir ciência e tecnologia nas regiões geo
educacionais de sua influencia. Dentre as várias iniciativas capazes de ilustrar este
comprometimento institucional destaca-se a Exposição Energia & Vida, desenvolvida
pelo campus Mesquita, em caráter permanente, a partir de março de 2009.
Dirigida à sociedade em geral, a Exposição atende de forma especial aos
anseios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), à
medida que proporciona a expressivo número de alunos e professores visitantes um
ambiente de educação não formal onde a ciência é apresentada de forma inovadora,
criativa e contextualizada. Por meio da exposição a tecnologias, materiais, objetos e
experimentos relacionados ao campo da ciência, os visitantes são desafiados a
estabelecer relações entre o tema da Exposição - Energia e Vida - meio ambiente e
qualidade de vida (PEREIRA; VENTURA; CHINELLI, 2010).
De acordo com estes autores, por estarem envolvidos em ambiente próprio à
descoberta e à experimentação, os alunos e professores vivenciam em nova
dimensão temas comumente trabalhados pelos currículos escolares. Os materiais
pedagógicos, colocados à disposição do público, propiciam o prosseguimento de
processos de aprendizagem que, embora iniciados nos bancos escolares, se
prolongam pela vida inteira. De acordo com Arruda, Branquinho e Bueno (2005,
p. 109),
Aprender Ciências é aprender uma forma de pensar que deve
contribuir para ampliar nossa capacidade de ter uma visão crítica
acerca da realidade que vivemos: são necessárias a apropriação de
conceitos científicos, a compreensão de métodos de produção deste
conhecimento e a reflexão sobre como as produções da Ciência são
rotineiramente utilizadas em nossa sociedade.

Por conseguinte, as atividades apresentadas nos espaços das exposições
científicas contribuem na construção do significado do conhecimento científico dos
visitantes. Porque partem das vivências e referências de cada um, concorrem, ao
lado da escola, para que as pessoas adquiram instrumental que lhes permita
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posicionar-se frente aos fatos da vida real, de maneira fundamentada (SOUZA;
SILVEIRA E SILVA; DOTTORI, 2005). Assim, se assumirem temáticas privilegiadas
pelos currículos escolares ou, minimamente, se estiverem articuladas a eles, as
exposições científicas concorrerão para o desenvolvimento de competências
também visadas pela escola. Ao explorarem metodologias e procedimentos que
favorecem o desenvolvimento das capacidades reflexivas, investigativas e
empreendedoras, as exposições científicas - à maneira da ciência - também
contribuem para o rompimento com o acesso desigual das pessoas aos benefícios
resultantes das pesquisas científicas e inovações tecnológicas. Cumpre destacar
que tal acesso diferenciado é

uma das razões determinantes para as diferenças sociais que podem
ser observadas entre populações ricas e pobres, seja na comparação
entre países, seja na que se pode fazer entre zonas urbanas e
comunidades periféricas de uma mesma cidade. Hoje, reconhece-se
que ciência e tecnologia são mais excludentes que o capital, sendo
decisivas para o futuro de um povo (FARIA; CHINELLI; SILVA, 2005,
p. 169).

Por estarem apoiadas no uso do método científico, as exposições científicas –
por meio de seus fundamentos, aparatos e experimentos – permitem aos visitantes
não apenas compreender a maneira pela qual a ciência funciona, mas ainda as
limitações que lhes são inerentes.
O empreendimento do IFRJ, implicado na construção e implementação da
Exposição Energia & Vida, partilha o papel das exposições científicas na divulgação
e popularização da ciência e da tecnologia. O fato de a Exposição não ter sido ainda
foro de uma avaliação formal, que noticie acerca de sua apropriação pedagógica
pelos professores visitantes, limita a adoção de medidas institucionais que se
convertam em novas abordagens ou no aprimoramento dos módulos expositivos, a
fim de torná-los mais atrativos e adequados à praxis didático-pedagógica dos
professores.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
O objetivo do estudo é avaliar o mérito da Exposição Energia & Vida e seu
impacto nas práticas pedagógicas de profesores visitantes.
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Entende-se que o conhecimento resultante desta avaliação pode contribuir
para que os responsáveis pela iniciativa procedam a tomadas de decisões
necessárias ao seu ajuste e alinhamento, se for o caso.
A avaliação de programas, sistemas

e instituições vem ganhando

reconhecimento no Brasil e em muitos outros países do mundo em função de sua
utilidade, sendo desenvolvida ao longo do programa ou ao final dele.
Sendo pedagoga e servidora pública no IFRJ - Campus Nilópolis, a autora
decidiu avaliar formativamente a Exposição Energia & Vida, considerando que os
dados revelados pelo estudo avaliativo pudessem agregar valor ao esforço
acadêmico realizado por sua comunidade. Diante da expressiva visitação de
professores e alunos dos municípios circunvizinhos, a avaliadora se dispôs a
verificar as qualidades pedagógicas da Exposição, segundo a opinião destes
mesmos professores, bem como seu impacto na prática docente. Com isto, o IFRJ
passará a contar com informações que noticiem como esse público não só avalia a
qualidade da Exposição como também se apropria dela em favor de sua vida
pessoal e profissional. Ante o exposto, o produto decorrente desta avaliação se
justificativa pelas oportunidades de (a) aprimoramento da Exposição; (b) expansão
de ações do IFRJ junto aos professores visitantes, favorecendo a sua formação
continuada; (c) a elevação da qualidade dos processos de ensino e de
aprendizagem, ocorridos em nível da educação básica, na região.

2 A EXPOSIÇÃO ENERGIA & VIDA E SEU CONTEXTO
Este capítulo aborda o contexto da Exposição Energia & Vida. Assim,
apresenta a Instituição Federal de Ensino que concebeu o evento de extensão
universitária – o IFRJ – e o Espaço Ciência Interativa (ECI), que acolhe
propriamente a Exposição.

2.1 O IFRJ
O IFRJ, criado em 2008, alicerça-se nas bases político-pedagógicas do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis/RJ (CefetQuímica). A trajetória do Cefet, ao longo de quase sete décadas, fundamenta-se nos
princípios da ética e da cidadania para orientar a formação de trabalhadores livres,
críticos, conscientes e sujeitos das transformações do país, afinadas com o
desenvolvimento sustentável.
Assumindo que o direito ao conhecimento, historicamente negado às
camadas menos favorecidas da sociedade brasileira, tem provocado, ao longo dos
tempos, graves distorções nesta mesma sociedade, o IFRJ (2009b, p. 2) defende
que “somente uma intervenção planejada e amparada nos princípios da politecnia,
poderá resgatá-lo, e assim dar início a um novo processo” da formação profissional.
Para fazer valer o compromisso de socialização do conhecimento científico e
tecnológico junto aos segmentos sociais, a instituição associa o trabalho - importante
agente educativo - ao modelo democrático de gestão e, com isto, converte-se em
pólo de conhecimento, a partir da mobilização de suas comunidades interna e
externa.
Por meio de ações ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão - que se
processam em nível de ensino médio técnico, de ensino de graduação e de pósgraduação, ministrados presencialmente ou a distância - o IFRJ, enquanto instituição
formadora, atua em favor da construção de uma sociedade mais justa. Coerente
com a perspectiva de educação inclusiva que adota, declara a sua missão
institucional: “Promover a formação profissional e humana, por meio de uma
educação inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do país nos
campos educacional, científico, tecnológico, ambiental, econômico, social e cultural"
(IFRJ, 2009b, p.17).

17

Atuando em áreas de fortes contrastes geográficos, econômicos e sociais,
através de seus 11 campi - Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de
Frontin, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Rio de Janeiro/Maracanã, Rio de
Janeiro/Realengo, São Gonçalo e Volta Redonda -, as ações do IFRJ se estendem
por 55 municípios do Estado do Rio de Janeiro: Bacia da Ilha Grande, Barra do Piraí,
Itaguaí, Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Região Serrana, Três Rios, Vale do
Paraíba Fluminense, Vassouras e a Região dos Lagos, “sendo esta última em
intersecção com o Instituto Federal Fluminense” (IFRJ, 2009b, p.17).

2.2 O ECI: HISTÓRIA E TRAJETÓRIA
De acordo com Chinelli et al. ([2007]), no ano de 1999, o projeto
Popularização Científica, apresentado na V Semana da Tecnologia (SEMATEC) do
IFRJ – campus Nilópolis, permitiu ao público visitante vivenciar a ciência a partir da
experimentação de equipamentos e situações, de maneira simples e lúdica. A boa
aceitação do projeto favoreceu a sua continuação.
No ano seguinte, a sua reapresentação ganhou projeção em dois outros
eventos de extensão: no Encontro Escola Comunidade - atividade anual do próprio
campus - e no SESC Presente, prática itinerante do Serviço Social do Comércio
(SESC), realizada nas cidades de Angra dos Reis e Parati. Motivados pela
repercussão, os autores do projeto o redimensionaram e acrescentaram-lhe novos
experimentos. A nova versão foi denominada Popularização Científica II.
Nos anos de 1999-2000, a Unidade destinou um espaço para acolher um
centro de ciências, que funcionava apenas nas Semanas da Tecnologia devido à
falta de equipe que se ocupasse permanentemente dele.
Em 2002, a evidente vocação institucional para elaborar propostas de
divulgação científica levou a direção da Unidade a formalizar a criação do Centro de
Ciência e Cultura do CEFET Química/RJ (C4), considerado o primeiro museu de
ciências interativo da Baixada Fluminense, isto é, um “lugar de interação entre
visitantes e equipamentos, de manipulação de experimentos, de reflexões sobre o
significado social do conhecimento científico” (CHINELLI et al., [2007], p. 3).
Os anos de 2003 e 2004 foram dedicados à criação de uma proposta
metodológica, à obtenção de recursos humanos, materiais e financiamento. Embora
em meio a dificuldades, o C4 desenvolveu o projeto Ciência Divertida: Laboratório
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de Educação para a Divulgação e a Popularização de Conhecimentos em Ciência e
Tecnologia.
CHINELLI et al. ([2007], p. 4) contam que a proposta evoluiu para a
recuperação do acervo do Centro de Ciências e Cultura e para a

elaboração de uma estratégia de comunicação a ser adotada na
exposição permanente que seria montada. [...] Foi apresentada uma
exposição dividida em quatro módulos: [...] Luz, câmera, imagem e
ação!, com experimentos interativos baseados em conhecimentos
sobre ótica; Na Onda do Som, constando de brincadeiras que
envolvem Acústica; Movimente suas Idéias!, com atividades
interativas relacionadas aos conceitos de Força e Movimento. O
quarto módulo [...] DNArte [...] abordava, através de diversas
manifestações artísticas, o conceito de DNA.

Outras exposições vieram a seguir: Frans Krajcberg e o Meio Ambiente, em
2004 e, em 2005, A Delicada Relação Homem-Natureza-Sociedade, e Luz e
Percepção: uma questão de Ótica. Nelas objetivou-se “agregar interatividade,
ludicidade

e

promover

discussões

sobre

fenômenos

da

natureza,

dando

continuidade à proposta iniciada no ano anterior” (CHINELLI et al., 2007, p.4).
Por ocasião da XI SEMATEC, em 2005, o C4 organizou um conjunto de
atividades extensionistas voltadas para professores e alunos das escolas públicas e
particulares da Baixada Fluminense em nível de educação básica. Tais atividades
incluíram, além das exposições montadas, oficinas, palestras e sessões de
observação ao telescópio. Estas iniciativas foram importantes para o C4 se firmar
como centro de divulgação e popularização da ciência.
Pereira, Chinelli e Coutinho-Silva (2005 apud CHINELLI et al., 2007, p. 4)
investigaram, naquele ano, em que medida os museus e centros de ciências
estavam inseridos na

realidade de vida da população da Baixada Fluminense.

Porque os resultados da pesquisa evidenciaram que tal inserção não acontecia, o
C4 criou, no ano de 2006, o projeto itinerante Ciência vai à Escola.
Em 2006, no município de Nova Iguaçu/RJ, o C4 exibiu a exposição Ciência
Divertida no evento Ciência na Rua, integrado à Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, coordenada pelo MCTI. Neste mesmo ano, durante a XII SEMATEC,
apresentou a “Exposição Luz, Ciência e Arte – cedida por professores de Física da
UERJ – acrescentando a ela experimentos do seu acervo” (CHINELLI et al., 2007,
p. 5).
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Em parceria com a Prefeitura do município de Mesquita/RJ, participou, em
2007, do projeto Mãos Dadas com a Cidadania, que ofereceu à população serviços
públicos, atividades educativas e de lazer. Em 2008, o C4 recebeu um novo nome Espaço Ciência Interativa (ECI) -, prosseguindo em sua trajetória de mobilizar
diferentes públicos em torno de atividades de divulgação e popularização do
conhecimento científico (PEREIRA, 2011).

Figura 1: Logotipo do IFRJ - Campus Mesquita.

Fonte: IFRJ (2011).

Dentre os eventos que o ECI realizou ou atuou como participante, em 2011, a
autora destaca: Ciência na Praça, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado Rio de Janeiro (FAPERJ) e realizado em parceria com o IFRJ campus
Paracambi e a Prefeitura Municipal de Mesquita; Ciência, história e cultura na Quinta
da Boa Vista em comemoração aos 193 anos do Museu Nacional; XIII Encontro
Regional de Química da SBQ, realizado no Instituto Militar de Engenharia e
organizado pela Secretaria Regional Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de
Química; Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, organizado em parceria com a
Prefeitura Municipal de Mesquita (IFRJ, 2011).
Segundo Pereira (2011), atualmente, o ECI está vinculado ao IFRJ-campus
Mesquita e possui em torno de 35 funcionários, considerando os servidores do
quadro permanente, os estagiários e os mediadores – isto é, alunos dos cursos de
Licenciatura que atuam na mediação das atividades do Centro de Ciências. Recebe
cerca de dois mil visitantes ao ano e seu público, predominantemente constituído por
professores e estudantes, inclui desde a criança até o idoso. Seu horário de
funcionamento é de terça-feira à sexta-feira, de 9h às 17h, sendo que num destes
dias estende suas atividades até às 20h para garantir o acesso e a participação dos
alunos dos cursos noturnos de Licenciatura.
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Dentre as parcerias e associações estabelecidas figuram o Museu de
Astronomia de Ciências Afins (MAST), o Espaço Ciência Viva, a Casa da Ciência da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Mesquita, a
Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciência. Delas resultam vários
benefícios, tais como: realização de eventos integrados, cessão temporária de
exposições, materiais, equipamentos, além de suporte na realização de eventos.
De acordo com Pereira (2011), a itinerância é ponto forte do ECI porque
rompe com as duas principais barreiras encontradas por muitas das escolas da
Baixada: distância física entre a escola e o ECI, e dificuldade de transporte de
alunos. Assim, por meio da itinerância, o ECI chega às escolas que solicitam sua
visitação, sejam elas mais próximas ou mais distantes como, por exemplo, as dos
municípios fluminenses de Japeri e Engenheiro Pedreira. Entende que o ponto fraco
do ECI está relacionado ao transporte de equipamentos necessários à itinerância,
porém enfatiza que meios estão sendo buscados para solucionar tal situação. De
acordo com Pereira (2011), se o ECI dispusesse de condução para transporte de
alunos e professores, seria intensificado o acesso e a participação das escolas.
Outras importantes iniciativas do ECI junto aos seus públicos são, por
exemplo, a implementação do Programa de Formação Continuada de Professores; a
promoção de eventos em praça pública e outros que acontecem em diversos
espaços; o recebimento e orientação da sociedade em geral, e das escolas em
particular, em visitação à Exposição Energia & Vida; o desenvolvimento de projeto
de apoio à realização de atividades experimentais, em ciências, em escolas públicas
do Estado do Rio de Janeiro; a realização de curso de formação de mediadores para
atuarem amplamente nos projetos ali desenvolvidos; oferecimento do curso de pós
graduação lato sensu em Educação e Divulgação Científica. Incentiva também os
alunos do IFRJ a participarem de atividades que incluem iniciação científica,
trabalhos de conclusão de curso, entre outras.
Pereira (2011) afirma que, em futuro próximo, o ECI terá as suas instalações
ampliadas podendo acolher, simultaneamente, além da exposição permanente,
exposições temporárias, laboratórios para o programa de formação continuada dos
professores, dentre outros.
Em síntese, na Baixada Fluminense e adjacências, o Espaço Ciência
Interativa constitui-se referência de ambiente educativo não formal. Por meio dele,
busca-se tornar a ciência accessível, compreensível e lúdica para toda a sociedade,
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beneficiando especialmente alunos e professores dos ensinos fundamental e médio.
Através do acesso a experimentações, materiais, objetos e tecnologias, o ECI
objetiva desmitificar a ciência junto ao alunado, favorecendo a que possa apreendêla e relacioná-la a sua vida concreta. Ao professor, espera assegurar o contato com
um ambiente declaradamente compromissado com suas formações inicial e
continuada, na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para que mais
consistentemente

possa

indubitavelmente,

o

realizar

sua

ECI constitui-se

práxis.
em

sólido

Dentro
espaço

desta
de

perspectiva,
divulgação

e

popularização da ciência – elemento essencial ao desenvolvimento dos homens e
de sua sociedade.

2.3 A EXPOSIÇÃO ENERGIA & VIDA
A Exposição Energia & Vida tem médio porte, caráter multidisciplinar, é de
longa duração e está sendo apresentada ao público, de 3ª à 6ª feira, das 10h às
17h, e aos sábados de 9h às 12h20min, no ECI, mediante agendamento prévio.
A elaboração do projeto da Exposição Energa & Vida foi a vontade
institucional de trazer para as comunidades interna e externa do IFRJ as atuais
discussões acerca da “temática da energia, correlacionado-a com as diversas áreas
do saber científico e contextualizando-a com as principais questões que permeiam a
sociedade contemporânea” (IFRJ, 2009a, p. 1). Por meio dela buscou-se a
consolidação do Centro de Ciências como espaço de educação não formal. A
Exposição tem financiamento da FAPERJ e recebeu apoio das instituições IFRJ,
MAST e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mediante consultorias.
De acordo com Carleti (2011), a Exposição trabalha em paralelo os temas
Energia & Vida em todas as suas abordagens, ressaltando formas de captação de
energia e possibilidades de transformação. Também mostra como os seres vivos a
utilizam para viver e como o ser humano, especialmente, canaliza os diversos tipos
de energia em prol da melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento
tecnológico. Neste bojo, contempla entre outras, as questões ligadas ao consumo e
ao desperdício de energia em variadas formas.
A partir de pesquisa e levantamento bibliográfico, definiram-se os temas a
serem contemplados na Exposição Energia & Vida - eletricidade e magnetismo,
geração e transformação de energia, trabalho de uma força, calor e luz, e vida – e as
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áreas de conhecimento envolvidas: Física, Química, Biologia, Ciências Humanas e
Sociais e História das Ciências.
Nas primeiras fases - design gráfico, design do produto e arquitetura - foram
concebidos os espaços expositivo e de circulação, os módulos experimentais e a
maneira pela qual a informação seria organizada. Por fim, a fase executiva
pressupôs a execução e finalização das fases anteriores bem como o início das
atividades para o público-alvo. A inauguração da Exposição aconteceu em 29 de
março de 2010 (IFRJ, 2009a).
Composta por módulos experimentais, a Exposição Energia & Vida, na
expectativa de divulgar e popularizar a ciência, convida o público-alvo – constituído
por alunos e professores dos ensinos fundamental e médio, das escolas públicas e
privadas, e pela sociedade em geral da região da Baixada Fluminense e adjacências
– a interagir com ela, a partir de suas mentes e mãos. Apoiando-se na interatividade,
na ludicidade e na robustez da proposta, explora, dentre outros, experimentos,
aparatos, vídeos interativos, painéis, fotografias, textos (PEREIRA, 2011).
Em termos gerais, a programação visual da Exposição e seu conteúdo
pedagógico foram cuidadosamente planejados e implementados de modo a
despertar o interesse e a curiosidade dos visitantes pelo tema central e seus
desdobramentos. Dentre os vários cuidados tomados figuraram, por exemplo: (a) a
preocupação institucional para que houvesse adequada articulação entre os vários
textos apresentados no evento e as práticas de ciências propostas; (b) a
identificação de vídeos, outros materiais e tecnologias, que produzidos por outras
instituições, pudessem ser incorporados à Exposição; (c) a concepção e
desenvolvimento de atividades educativas paralelas, capazes de agregar valor ao
evento central. No contexto desta discussão, cabe ainda ressaltar a função atribuída
aos painéis-motivação-desafio: de um lado, destacar a que fenômeno cada
experimento se referia; de outro, apresentar instruções ou indagações que
motivassem a exploração do experimento, material e/ou tecnologia por parte do
visitante. A Figura 2 apresenta um destes painéis- motivação-desafio.
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Figura 2: Painel motivação-desafio conduz ou não conduz?

Fonte: Trindade (2011).

Na sequência, são apresentadas fotografias dos principais módulos que
integram a Exposição Energia & Vida.

Figura 3: Totem de abertura 1.

Fonte: Trindade (2011).

Figura 4: Totem de abertura 2.

Fonte: Trindade (2011).

Por meio deles, a abertura da Exposição mostra amplamente a presença da
energia na vida e suas formas de transformação. Na entrada do evento, o primeiro
totem destaca o mundo e a utilização da energia. O segundo sublinha que a energia
é o motor da vida e que interfere na qualidade da vida e no desenvolvimento da
sociedade como um todo.
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Figura 5: Painel universo.

Fonte: Trindade (2011).

No corredor de acesso ao espaço interno da Exposição, um grande painel
retrata a formação do universo e, particularmente, enfatiza a formação de galáxias
maiores e menores, ao longo de três bilhões de anos. O ponto de partida é o Big
Bang - teoria cosmológica dominante acerca do desenvolvimento do universo
(EISBERG; RESNICK, 1979). Em destaque, a contribuição de Duarte (2009, não
paginado):

Todos os diferentes tipos de energia que conhecemos hoje são, na
verdade, diferentes “faces” da mesma coisa. Quando o universo foi
criado, certa quantidade de energia foi criada junto. Com o passar do
tempo, essa energia foi sendo utilizada em alguns processos. A
própria matéria corresponde a “energia condensada.” O que nós
fazemos hoje é aprender a armazenar essa energia, obtida por
diferentes processos: nuclear, mecanico, térmico, eletromagnetico
etc.

Em seguida, vê-se o experimento denominado Pilha Humana (Figura 6).
Figura 6: Pilha humana.

Fonte: Trindade (2011).
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Nele, busca-se mostrar que o corpo humano é um condutor de energia
elétrica. Então, ao colocar as mãos sobre as placas de alumínio e cobre, o visitante
permite que haja transferência de energia de uma placa para outra através de seu
próprio corpo.
O módulo vizinho é o da Bicicleta Geradora de Energia (Figura 7).
Figura 7: Bicicleta geradora de energia.

Fonte: Trindade (2011).

Ao pedalar a bicicleta, a energia química, presente no corpo do ciclistavisitante, como decorrência da ingestão de alimentos, transforma-se em energia
mecânica ou cinética. Esta energia, ao movimentar a roda, aciona um gerador, que a
converte em energia elétrica; esta é suficiente para ligar o ventilador, o rádio e
acender a lâmpada, dispostos no painel à frente do visitante.
A Casa Solar, próximo módulo apresentado, transforma energia solar em
energia elétrica, a partir da captação daquela por uma placa foto-voltáica (Figura 8).

Figura 8: Casa solar.

Fonte: Trindade (2011).
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No ambiente da Exposição, fonte de luz artificial simula este mecanismo
favorecendo o funcionamento de uma campainha, de um ventilador e de um
conjunto de leds, desde que seus interruptores estejam acionados. A voltagem
atingida pela placa é informada por voltímetro (LIMA, 2011).
Outro módulo é o da Casinha de Consumo (Figura 9).
Figura 9: Casinha de consumo.

Fonte: Trindade (2011).

Neste módulo destaca-se um conjunto de equipamentos elétricos e
eletrônicos, que asseguram o conforto diário de residências. Abaixo da casinha,
pode-se observar o consumo de energia dos vários equipamentos. Disjuntores
permitem ao visitante administrar, em separado, o consumo de energia na casa. Em
caso de sobrecarga, um disjuntor geral desativa o fornecimento de energia para o
sistema. Um painel associado ao módulo explica ao visitante de que maneira é feita
a leitura da conta de luz de sua residência.

Figura 10: Painel energia não renovável.

Fonte: Trindade (2011).
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O painel Energia Não Renovável trata da produção e distribuição de energia,
no país e no mundo (Figura 10). Enfatiza as energias geradas em usinas
hidrelétricas, térmicas convencionais e térmicas nucleares.
Compare as Lâmpadas é nome do módulo que trata do consumo e da
luminosidade de lâmpadas incandescentes e fluorescentes (Figura11).
Figura 11: Compare as lâmpadas.

Fonte: Trindade (2011).

Por meio dele, assinala-se que embora ambas tenham mais ou menos a
mesma luminosidade, as primeiras gastam muito mais energia do que as segundas
(CARLETI, 2011).

Figura 12: Painel desperdiçando energia.

Fonte: Trindade (2011).

A discussão acerca do desperdício de energia, que ocorre em diferentes
processos e/ou atividades, é ilustrada sinteticamente pelo painel apresentado na
Figura 12.
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Figura 13: Máquina a vapor.

Fonte: Trindade (2011).

Outro módulo da Exposição é a Máquina a Vapor de Stirling, exemplificando a
produção de energia por meio da queima de combustíveis. A máquina é exibida ao
lado de uma linha de tempo que conta acerca da utilização da energia pelo homem,
desde a descoberta do fogo até a atualidade (Figura 13). À frente, um vídeo
complementa a abordagem.
A discussão dos temas Trabalho, Máquinas Simples e Transformações de
Energia é objeto de outro painel (Figura 14).

Figura 14: Painel mas afinal, o que é trabalho?

Fonte: Trindade (2011).

A prática do skate, o ato de escorregar em tobogã e o looping da montanha
russa - destacado à frente pela pequena estrutura em vermelho - são exemplos dos
temas.
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Figura 15: Roldanas.

Fonte: Trindade (2011).

A temática das Roldanas, apresentada em continuação, possibilita ao
visitante realizar esforços diferenciados quando da elevação de pesos em sistemas
de roldanas (Figura 15).
Figura 16: Teste de nervos e conduz ou não conduz?

Fonte: Trindade (2011).

Este módulo consta de um painel que reune três temas: da matéria ao átomo;
eletrização por atrito; circuitos elétricos. Dois experimentos são colocados à
disposição do público para manipulação. O Teste de Nervos, identificável na Figura
16, através de sua plataforma vermelha, mostra como funciona um circuito elétrico.
À esquerda dele, encontra-se o Conduz ou não Conduz?, que exibe ligações em
série, em paralelo e mistas.
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O Gerador de Van der Graaff é utilizado em demonstrações sobre eletricidade
estática (Figura 17).

Figura 17: Gerador de Van der Graaff.

Fonte: Trindade (2011).

Propicia a discussão sobre a formação do relâmpago e o funcionamento dos
pára-raios. Mobiliza muito o público porque, ao ser tocado, transfere carga de
energia para a pessoa, deixando seus cabelos arrepiados.
O próximo módulo denomina-se Eletrização por Atrito (Figura 18).
Figura18: Eletrização por atrito.

Fonte: Trindade (2011).

Nele,

um

disco

de

acrílico,

ao

ser

friccionado,

eletriza-se.

Como

conseqüência, atrai as bolinhas de isopor, colocadas abaixo dele.
A distribuição desigual de energia elétrica no planeta é representada por meio
da imagem noturna mostrada pelo painel (Figura 19).
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Figura 19: O planeta Terra à noite.

Fonte: Trindade (2011).

Ao observá-lo, o visitante relaciona, com facilidade, os temas energia e
desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Ao tocar no vídeo interativo,
obtém dados sobre o acesso das populações à energia elétrica, em vários
continentes.

Figura 20: Pulmão.

Fonte: Trindade (2011).
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O modelo anatômico, em formato de quebra-cabeça, é um Pulmão Humano.
Lateralmente a ele, a Exposição mostra painéis que dão ênfase às estruturas e aos
mecanismos respiratórios utilizados por animais e vegetais nas trocas gasosas com
o ambiente.
A seguir, uma célula animal apresentada por modelo tridimensional iluminado
por leds, é exposta através de jogos interativos (Figura 21). Assim, através dos
modelos tridimensionais – que enfatizam os pulmões, as células vegetal e animal – o
módulo remete às etapas do processo respiratório que, em última instância,
permitem ao organismo vivo produzir a energia necessária à realização de todas as
atividades vitais.

Figura 21: Célula animal.

Fonte: Trindade (2011).

O painel O Salto dos Elétrons é exibido na sequência.

Figura 22: O salto dos elétrons.

Fonte: Trindade (2011).
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O painel O Salto dos Elétrons (Figura 22) discute, entre outros, a natureza e a
produção de luz relacionada aos fenômenos da luminescência, bioluminescência e
quimiluminescência. Em uma cabine ao lado, a luz negra incita o salto de elétrons
favorecendo a visualização do fenômeno. A lupa, em destaque, possibilita a
observação de seres microscópicos (CARLETI, 2011).

Figura 23: Disco de plasma.

Fonte: Trindade (2011).

Proximamente ao painel citado, encontra-se o Disco de Plasma (Figura 23). À
esquerda do conjunto, a Exposição dispõe ao visitante um microscópio de elevado
poder de resolução que permite visualizar células vegetais da Capoeraba
(informação verbal)1.
Em linhas gerais, esta descrição traduz o conteúdo de maior expressão da
Exposição, segundo a percepção desta avaliadora.

1

Informação dada por Volnei Cipriano, em 2011.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados na
condução do estudo, a saber: abordagem adotada, questões avaliativas, construção
e validação dos instrumentos, aplicação dos instrumentos e análise dos dados.

3.1 ABORDAGEM
Os mais diversos ramos da atividade humana são permeados por processos
avaliativos que caracterizam avaliações formais ou informais. Segundo Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004), a avaliação formal – tal qual a realizada neste estudo se fundamenta em procedimentos sistemáticos, estruturados e públicos com vistas à
definição de critérios explícitos que favoreçam informações precisas sobre o objeto
avaliado.
Outra discussão importante à caracterização desta avaliação decorre da
distinção feita por Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004)
acerca do que seja avaliação formativa e somativa. Explica o avaliador que a
segunda somente é utilizada nos últimos estágios do programa e objetiva prover
elementos que fundamentem a tomada de decisão relacionada à sua continuidade
ou encerramento. E que a avaliação formativa - tal qual a realizada neste estudo processa-se durante a implementação do programa e fornece informações úteis
para o seu aprimoramento. Com base nela, os gestores adquirem uma visão clara
do andamento do programa e, em tempo hábil, podem introduzir as modificações
necessárias que favoreçam a melhoria de sua qualidade.
Em paralelo, a autora acrescenta que a abordagem desenvolvida nesta
avaliação é centrada nos participantes porque é a que melhor atende ao objetivo e
às questões avaliativas do estudo.
Efetivamente, a abordagem centrada nos participantes busca o envolvimento
das pessoas interessadas e/ou alcançados pelo programa avaliado, possibilitando
que elas influenciem na escolha do foco da avaliação, no tipo de informações
coletadas e nos critérios e valores a serem considerados no estudo avaliativo.
De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), duas grandes
diretrizes fundamentam as práticas desta abordagem: a) a ênfase em um processo
mais amplo que compreenda a complexidade da realidade humana; b) a
sensibilidade aos valores plurais dos participantes, cabendo ao avaliador a

35

responsabilidade em acomodá-los, protegê-los e expressá-los com perspicácia nos
documentos resultantes da avaliação.
Para esta abordagem, a descrição do objeto da avaliação deve ser feita
pormenorizadamente, de modo que, tal como se procedeu no capítulo anterior, a
descrição espelhe a realidade na qual o programa está inserido. As avaliações que
se utilizam desta abordagem tem as seguintes características: a) dependem do
raciocínio indutivo, pois a observação e as descobertas ocorridas em campo
auxiliarão o avaliador na compreensão do problema, evento ou processo; b) usam
multiplicidade de dados que produzem representações subjetivas e objetivas,
qualitativas e quantitativas do programa avaliado; c) seguem um plano flexível de
avaliação permitindo a evolução do processo avaliativo; d) representam realidades
múltiplas, cabendo ao avaliador entender que a perspectiva de cada participante é
única e que parte da complexidade de sua tarefa pressupõe compreendê-la e
retratá-la, resguardando o programa em sua complexidade (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
Dentre as limitações da abordagem, destacam-se: a) a possibilidade de
manipulação política da avaliação, o que resultaria em prejuízos para o processo; b)
o maior trabalho do avaliador devido à maior complexidade da abordagem; c) o
aumento dos custos da avaliação em função do acréscimo de trabalho decorrente da
demanda de participação dos principais atores do programa (CHIANCA; MARINO;
SCHIESARI, 2001).

3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
O objetivo proposto pelo presente estudo - avaliar o mérito da Exposição
Energia & Vida e seu impacto nas práticas pedagógicas de professores visitantes –
foi investigado a partir das seguintes questões avaliativas:
1) Com que objetivo o professor realiza a visita escolar à Exposição Energia &
Vida?
2) Em que medida a visita realizada se reflete na prática pedagógica do
professor?
3) Até que ponto o professor visitante mostra-se receptivo à Exposição
Energia & Vida?
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3.3 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Esta parte do relatório diz respeito às etapas seguidas na construção e
validação dos instrumentos utilizados no estudo. Partindo do objetivo da avaliação, a
autora definiu critérios, expressos em categorias, dimensões e indicadores, para dar
início ao processo de construção e validação dos questionários, utilizados junto a
professores que visitaram a Exposição Energia & Vida e a mediadores do evento. Ao
final do texto, a autora relata a forma pela qual os dados coletados foram analisados.

3.3.1 Quadro de critérios
Os conceitos de mérito (2009), e impacto (2009), são conceitos centrais nas
discussões de Avaliação. A decodificação dos termos, permite ressaltar que mérito
diz respeito a merecimento, valor ou qualidade de uma obra, pessoa ou objeto,
conferindo-lhe elogio e reconhecimento. E impacto, em seu primeiro sentido, remete
àquilo que é “empurrado, impelido contra”, isto é, empurrado para diante, dirigido,
projetado com força para algum lugar; estimulado, incitado, induzido, instigado.
Consoante a isto, em Avaliação, o mérito de um programa também se refere a
questões de valor ou a sua qualidade. Segundo Scriven (1967 apud WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004), a formulação de juízos de valor implica na
identificação e aplicação de critérios capazes de determiná-lo. Em se tratando de
avaliação de impacto, o autor a define como sendo “uma avaliação focada nos
resultados ou retornos do investimento”, ou seja, uma avaliação focada nos ganhos
reais para as pessoas envolvidas com o empreendimento (Scriven 1991, p. 190).
Considerando estudos relacionados à visitação de alunos e professores a
centros de ciências, exposições e museus (GUISASOLA; MORENTIN, 2007, 2010;
SOUZA, 2008; PASSOS et al., 2000; GOUVÊA et al., 2001; CAZELLI; MARANDINO;
STUDART, 2003) e, ainda, suas reflexões pessoais que, em parte, resultaram de
consultas a stakeholders do ECI, a autora estabeleceu dimensões para a avaliação
da Exposição nas categorias mérito (qualidade da exposição, planejamento didático
e participação docente) e impacto (prática pedagógica e receptividade ao tema) e
respectivos indicadores.
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Após isto, validou estes critérios – expressos por meio das categorias,
indicadores e dimensões - com duas especialistas em Avaliação. Nesta
oportunidade, as mudanças sugeridas implicaram (a) no reposicionamento de
categorias e indicadores em relação às dimensões avaliadas - mérito e impacto; (b)
na inclusão de uma nova categoria (prática pedagógica) e (c) na alteração do nome
de uma das dimensões: a expressão “vivência da exposição“ foi substituída por
“participação docente”. O resultado final deste processo de validação consta do
Quadro 1, que relaciona categorias, dimensões avaliadas, e indicadores por meio
dos quais a autora respondeu às questões avaliativas e, por conseguinte, ao objetivo
do estudo.
Quadro 1: Critérios de avaliação da Exposição Energia & Vida.
Categorias

Mérito

Dimensões
Qualidade da
Exposição

Planejamento didático

Participação docente

Prática pedagógica
Impacto

Receptividade ao tema

Indicadores
Localização e acesso
Infraestrutura
Módulos experimentais
Mediação pedagógica
Duração da visita
Avaliação da Exposição
Objetivo da visita
Preparação prévia dos alunos para a visitação
Recebimento prévio de material de divulgação
da Exposição
Interação do professor com os alunos
Interação do professor com os mediadores
Interação do professor com os conteúdos
Articulação dos conteúdos da Exposição na
prática educativa
Interesse em trazer novos grupos de alunos
Interesse em aprofundar o tema por meio da
participação em eventos
Contribuição docente à Exposição

Fonte: A autora (2011).

3.3.2 Construção dos instrumentos
Considerando o objetivo do estudo, as questões avaliativas e a abordagem
adotada, a autora acolheu a entrevista como técnica adequada para investigar a
apropriação pedagógica da Exposição Energia & Vida por parte dos professores
visitantes. Isto porque, a entrevista “é acima de tudo uma conversa a dois, [...]
realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir informações
pertinentes para um objeto de pesquisa” (MINAYO, 2011, p. 64). Além disto, porque
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as informações fornecidas ao entrevistador resultam de reflexão pessoal sobre a
realidade, elas podem ampliar o acesso às informações significativas para a
presente avaliação.
Após definir a técnica adotada para efetização do trabalho de campo, a
avaliadora optou por implementá-la por meio de questionário - instrumento
conveniente para aferir opiniões, comportamentos e atitudes adotadas por
professores

em

relação

ao

programa

avaliado

(WORTHEN;

SANDERS;

FITZPATRICK, 2004). A partir daí, construiu o instrumento do estudo, assumindo as
seguintes referências: o quadro de critérios, as questões avaliativas e questionário
construído, validado e utilizado em estudo equivalente (GUISASOLA; MORENTIN,
2010), mediante a autorização dos autores. O questionário, composto por questões
abertas, fechadas e relacionadas, constou de duas partes: perfil do professor – com
oito questões - e avaliação da visita – com 21 questões (APÊNDICE A). A primeira
parte do instrumento foi respondida de próprio punho pelos professores e a
segunda, respondida por eles de viva voz, quando foram entrevistados pela
avaliadora.
Para apreender a participação dos docentes na Exposição – tema de uma das
categorias avaliadas - a autora julgou pertinente recolher informações junto aos
mediadores, isto é, alunos de cursos de Licenciatura que, em sua maioria são do
IFRJ, e que recebem alunos e professores em visitação. Para tal, construiu um
segundo questionário restrito ao aspecto citado. Do mesmo modo, este instrumento
também foi constituído por duas partes: a primeira, denominada perfil do monitor,
incluiu quatro itens; a segunda, destinada à avaliação da participação docente,
incluiu um item (APÊNDICE B).
A decisão de construir o segundo instrumento amparou-se na seguinte
recomendação de Stufflebeam (1981 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004): quando o fenômeno avaliado não puder ser captado, na íntegra, por um único
tipo de medida, devem ser utilizadas medidas variadas, valendo-se de métodos e
fontes diferentes de modo que se garanta a resposta à pergunta avaliativa.

3.3.3 Validação
Características técnicas e linguísticas dos instrumentos de avaliação devem
ser preocupação constante do avaliador, pois a qualidade de uma avaliação
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depende, em grande parte, da qualidade dos instrumentos; a qualidade dos
instrumentos depende, em grande parte, de sua validade e fidedignidade.
Depresbiteris e Tavares (2009, p. 72) explicam que a validade de um
instrumento diz respeito ao grau em que ele mede aquilo que pretende medir e que
“a validade está sempre relacionada aos objetivos da avaliação para os quais o
instrumento foi elaborado”.
O atributo da fidedignidade, também nomeado confiabilidade ou precisão, diz
respeito à consistência com que o instrumento recolhe a informação.
No presente estudo, o processo de validação dos questionários construídos
pela autora ocorreu em dois momentos: do primeiro participaram especialistas em
Avaliação e Língua Portuguesa; do segundo, três professores e três mediadores,
que fizeram validação de pequeno grupo.
Numa instância, a validação processada pelo grupo de especialistas
considerou a congruência interna entre o instrumento construído, o quadro de
critérios e as questões avaliativas. Com isto, procederam à validação técnica do
instrumento. A sugestão de uma das especialistas fez com que a autora investigasse
a distribuição dos itens do instrumento segundo as dimensões e indicadores, o que
levou à elaboração de novos itens reparando lacuna existente.
A outra instância envolveu a validação do instrumento considerando sua
simplicidade, objetividade e clareza redacional. As contribuições dos especialistas
promoveram modificações no formato das questões integrantes da primeira parte
dos dois instrumentos, o que facilitou, proximamente, a tabulação dos dados. Outras
das sugestões concorreram para a maior compreensibilidade dos itens.
Por ocasião da validação do instrumento pelos mediadores, uma questão da
segunda parte foi suprimida por ter sido considerada redundante. A validação do
instrumento pelos professores não implicou modificações.
Os APÊNDICES A e B são a forma final dos instrumentos, validados.

3.4 APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
A aplicação dos instrumentos, realizada nos meses de julho e agosto de
2011, se deu junto a 30 professores de Educação Básica (ensinos fundamental e
médio), vinculados a 14 escolas públicas e particulares, da Baixada Fluminense e
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adjacências, que haviam visitado a Exposição Energia & Vida com suas turmas, no
período de agosto de 2010 a agosto de 2011, e ainda a 16 mediadores do ECI.
A identificação dos professores considerou dados registrados em duas fontes
de consulta, disponibilizadas pela direção do ECI: nas Fichas de Avaliação de
Visitas, ocorridas entre agosto de 2010 e abril de 2011, e na Planilha de
Agendamento de Visitas, referente ao período de março a agosto de 2011.
Com base nas informações disponíveis nestas fontes, a autora levantou o
nome, a localização e o telefone de contato das escolas visitantes, bem como a data
e o horário da visitação. A partir daí, contatou as escolas através de suas diretoras,
orientadoras

pedagógicas

ou

dirigentes

de

turno.

Receptivas

ao

estudo,

identificaram os professores e, posteriormente, disponibilizaram seus horários para a
realização das entrevistas.
No início da entrevista, a autora expôs para cada professor a finalidade do
estudo avaliativo. Em seguida, disponibilizou o instrumento com o conjunto de
questões a ser respondido, apresentou-lhe o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (APÊNDICE C) e solicitou a sua autorização para gravar o depoimento.
Após o professor ter respondido de próprio punho a primeira parte do instrumento
(perfil do professor), a segunda parte (avaliação da visita) foi conduzida pela autora
na forma de entrevista semi-estruturada.
A aplicação do questionário junto aos mediadores foi precedida por conversa
estabelecida entre a autora e o Coordenador do grupo, quando foram identificadas
três ocasiões oportunas: as reuniões semanais da equipe ou, então, abordagens
individuais ou de pequenos grupos. Mudanças na agenda de reuniões fizeram com
que a autora abordasse os mediadores, no ECI, em seus turnos de trabalho,
conforme o previsto.
Tal qual na aplicação do instrumento junto aos professores, este momento se
caracterizou pela manutenção dos mesmos procedimentos metodológicos, exceto
aquele que envolveu a gravação da fala docente, pois, no caso dos mediadores, não
se tratava de realização de entrevista.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados é uma instância metodológica que, nesta avaliação,
engloba tanto dados quantitativos quanto qualitativos, coletados a partir da
realização das entrevistas e da aplicação dos questionários.
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A dimensão quantitativa se ocupa da mensuração do objeto avaliado - a partir
da ênfase em métodos estatísticos, da padronização, objetividade, precisão e
possibilidade de reprodução e generalização das informações. As abordagens
qualitativas, por sua vez, ocupam-se da descrição e interpretação do objeto e, nelas,
a análise dos dados é feita de forma indutiva. Em tal circunstância, enfatizam-se a
descrição substantiva e a coleta de dados ricos e profundos, advindos de ambientes
naturais, que têm na figura do avaliador o seu principal instrumento de coleta e
análise de dados (SILVA, 2010).
Os dados quantitativos foram organizados e apresentados por meio de
tabelas, e medidas descritivas, pois desta forma sintetizam-se valores de mesma
natureza, permitindo uma visão global de suas variações, (GUEDES et al., [2005]).
Os dados qualitativos, diferentemente, tiveram sua análise assentada nos
fundamentos da técnica de análise de conteúdos, que, aliás, pode ser considerada
como um conjunto de técnicas próprias à análise de comunicações (BARDIN, 2011).
Segundo Gomes (1994 apud MINAYO, 2011, p. 74),

Atualmente podemos destacar duas funções na aplicação da técnica.
Uma se refere à verificação de [...] questões. Ou seja, através da
análise de conteúdos podemos encontrar respostas para as questões
formuladas [...]. A outra função diz respeito à descoberta do que está
por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que
está sendo comunicado. As duas funções podem, na prática, se
complementar e podem ser aplicadas a partir de princípios da
pesquisa quantitativa ou da qualitativa.
Os empregos da análise de conteúdos são bastante variados.

Neste estudo, a análise de conteúdos incluiu as seguintes etapas: transcrição
das falas dos professores, colhidas por meio das entrevistas; validação da
transcrição feita por profissional de Língua Portuguesa, assegurando a exata
reprodução de seus sentidos; organização do material decorrente da transcrição, a
partir (a) do agrupamento das falas, segundo as unidades de registro do estudo
(indicadores) e (b) da articulação dos conteúdos inerentes a estas unidades com as
suas unidades de contexto (dimensões); realização de leituras do material transcrito
para que a autora conhecesse e se apropriasse de sua estrutura, visando construir
impressões sobre as falas e identificar trechos significativos e outras dimensões;
apresentação dos fenômenos que se impuseram no estudo, a partir da frequência
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com que ocorreram; identificação e análise dos conteúdos explícitos (manifestos) e
dos implícitos, isto é, daqueles que lhes eram subjacentes.
Assim, porque o Quadro de Critérios (Quadro 1) remete às dimensões e
indicadores de mérito e impacto, a autora organizou os resultados do estudo
segundo esta mesma categorização.

4 RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados do estudo que avaliou o mérito da
Exposição Energia & Vida e seu impacto nas práticas pedagógicas de professores
visitantes. A caracterização do perfil do professorado e dos mediadores que
colaboraram com o estudo precede à apresentação das categorias avaliativas.

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES
A autora buscou conhecer características pessoais e o contexto em que
atuam os 30 professores e 16 mediadores que colaboraram com esta avaliação. A
Tabela 1 apresenta informações relacionadas à faixa etária e ao sexo dos
professores.
Tabela 1: Distribuição dos professores, por sexo e faixa etária.
Faixa Etária (em anos)
20 - 29
30 - 39
40 - 49
Acima de 50
Total

Sexo
Total
Masculino Feminino
2
13
15
2
6
8
1
4
5
1
1
2
6
24
30

Fonte: A autora (2011).

A análise da Tabela 1 evidencia que a maioria dos respondentes (24, em 30)
é do sexo feminino, confirmando as pesquisas, que segundo Gatti e Barreto (2009
apud GATTI, 2010), apontam para a femininização da docência, principalmente, na
educação básica.
A faixa etária predominante, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo
feminino, é de 20 a 39 anos (23, em 30), ou seja, jovens e adultos jovens.
Os professores que estão na faixa de 20 a 29 anos representam metade do grupo
pesquisado, sinalizando a busca de oportunidades para seus alunos que valorizem a
aprendizagem em ciências, mediadas por propostas experimentais.
A formação dos docentes e seu tempo de magistério na educação básica são
apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2: Distribuição dos professores, por habilitação e tempo de magistério.

Tempo de Magistério (em anos)

Até 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
Acima de 25
Total

Habilitação
Ensino
Ensino
Médio com
Superior com
Formação
Formação
Pedagógica
Pedagógica
5
8
3
5
3
1
1
2
1
1
10
20

Total

13
8
3
1
3
2
30

Fonte: A autora (2011).

A Tabela 2 mostra que a maioria dos respondentes possui formação superior
com formação pedagógica (20, em 30). Observa-se que há predominância de
docentes que exercem a profissão a menos de 11 anos. Metade dos respondentes,
que possuem habilitação em nível médio, exerce o magistério a menos de seis anos.
A seguir, a Tabela 3 apresenta a distribuição dos professores segundo a
natureza da escola e níveis de ensino em que lecionam.
Tabela 3: Distribuição dos professores segundo a natureza da escola e nível de ensino que
atuam.
Natureza das Instituições
Pública
Privada
Total

Professores/Nível de Ensino
Fundamental
Médio
21
1
7
1
28
2

Total
22
8
30

Fonte: A autora (2011).

Os dados da Tabela 3 revelam que mais de dois terços (22, em 30) dos
docentes entrevistados são oriundos de escolas públicas e que a quase totalidade
deles atua no ensino fundamental.
A Tabela 4 expõe a quantidade de alunos, por níveis de ensino, séries e
turmas que visitaram à Exposição, conduzidos pelos professores participantes deste
estudo.
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Tabela 4: Distribuição dos alunos visitantes, por nível de ensino, série e número de turmas.
Nível de Ensino
Fundamental
Médio
Total

Nº de
Turmas
20
12
6
38

Série/Ano
2º ao 5º
6º ao 9º
1º ao 2º
10

Nº de
Alunos
484
145
45
674

Fonte: A autora (2011).

Dos alunos visitantes, 93,32% são do ensino fundamental, sendo que destes,
acima de 75% são do primeiro segmento do ensino fundamental (Tabela 4). Isto
evidencia, pelo menos no âmbito deste estudo, a afluência dos alunos deste nível de
escolaridade à Exposição em detrimento dos alunos do Ensino Médio o que indica a
pertinência de estabelecer-se metodologia apropriada à recepção deste público.
Em relação ao perfil dos mediadores do ECI, cabe dizer que se trata de um
grupo de universitários que, excetuando um deles, estuda no IFRJ. Entre outras
atribuições, são responsáveis pela recepção e acompanhamento dos diversos
públicos que visitam a Exposição Energia & Vida. A faixa etária e sexo dos
mediadores constam da Tabela 5.

Tabela 5: Distribuição dos mediadores por faixa etária e sexo.
Faixa Etária (em anos)
Até 20
21 - 24
25 - 29
Total

Sexo
Masculino
5
3
8

Feminino
2
4
2
8

Total
7
7
2
16

Fonte: A autora (2011).

A Tabela 5 mostra que os sexos masculino e feminino são representados pelo
mesmo número de mediadores. A maioria deles (14, em 16) possui idade de até 24
anos, o que, no entender da autora, favorece a mediação da aprendizagem em
ciências em ambiente de educação não formal e de natureza experimental.
O tempo de atuação no ECI e os cursos de graduação a que os mediadores
estão vinculados constam da Tabela 6.
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Tabela 6: Distribuição dos mediadores por tempo de atuação no ECI e curso de graduação.
Tempo de atuação no
ECI (em meses)

Curso de Graduação
Licenciatura
Licenciatura
Química
Matemática
3
-

Até 11

Licenciatura
Física
3

12 - 24

3

3

25 - 60

1

Total

7

Pedagogia

Total

-

6

1

1

8

-

1

-

2

6

2

1

16

Fonte: A autora (2011).

Os mediadores, em sua maioria (13, em 16), fazem cursos de Licenciatura em
Física e em Química, e possuem até dois anos de atuação no ECI (Tabela 6). O
tempo de permanência no Espaço denota o interesse do grupo em vivenciar a
proposta pedagógica da Exposição, capaz de complementar a formação acadêmica
recebida com uma prática de educação criativa e inovadora.

4.2 CATEGORIA MÉRITO
Nesta seção, a autora apresenta os resultados obtidos por meio de realização
das entrevistas feitas com professores. Dizem respeito aos 12 indicadores da
categoria mérito, que estão subordinados às dimensões Qualidade da Exposição,
Planejamento Didático e Participação Docente.
As principais idéias enfatizadas pelos docentes, em suas falas, expressam-se,
neste texto, através de valores destacados entre parênteses. Cumpre ressaltar que
os docentes tiveram liberdade para destacar tantas idéias quantas julgassem
procedentes para abordar as questões formuladas. Sendo assim, sublinha-se não
haver relação entre o número das respostas apresentadas entre parênteses e o
número de respondentes.

4.2.1 Qualidade da exposição
Esta dimensão do estudo acolheu seis indicadores: Localização e Acesso,
Infraestrutura, Módulos Experimentais, Mediação Pedagógica, Duração da Visita e
Avaliação da Exposição. Com o intuito de situar o leitor quanto aos resultados da
avaliação dos respondentes a cada indicador estudado, a autora apresenta a Tabela
7, que, em seguida, passa a ser detalhada.
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Tabela 7: Qualidade da exposição.
Qualidade da Exposição
Localização e acesso
Infraestrutura
Módulos experimentais

Excelente
Boa
16
12
16
12
Mais adequados (12)
Outros materiais (6)

Mediação pedagógica
Apresentação dos conteúdos
Interação mediador-aluno
Interação mediador-professor
Adequação da dinâmica de
apresentação ao nível de
conhecimentos dos alunos
Duração da visita
Avaliação da Exposição

Regular
Ruim
2
2
Menos
adequados (4)

21
20
21

7
9
8

2
1
1

-

Sim
(27)

Não
(3)

-

-

-

-

-

-

Satisfatório Insatisfatório
(26)
(4)
Positivos
Negativos
(98)
(18)

Fonte: A autora (2011).

 Indicador 1 – Localização e acesso
Em relação ao indicador, a Exposição foi considerada pelos professores como
excelente (16), boa (12) e regular (2).
As justificativas que embasaram o julgamento excelente destacaram a
facilidade de localização do endereço, a possibilidade de utilização de transporte
escolar, e a proximidade existente entre o ECI e a escola, fato que motivou alguns
grupos a fazerem o trajeto a pé. O julgamento bom incorporou três principais
críticas: dificuldade de acesso à entrada da rua, avolumada de carros, pessoas;
dificuldade para estacionar veículos próprios ou institucionais; liberdade de ir e vir
própria ao campus universitário, incomum às escolas de educação básica. O
julgamento regular decorreu do fato de, no entender de dois professores, o local ser
pouco conhecido, afastado do centro de Nilópolis e sem estacionamento.
 Indicador 2 – Infraestrutura
Quanto a este indicador, a maioria dos professores (16, em 30) julgou
excelentes a limpeza, a organização, o atendimento e a recepção do local. Um deles
assim se expressou:

Excelente! A organização começa pelo bom atendimento. Já na
recepção, a gente tem dois experimentos para as crianças
interagirem. Do lado de dentro é muito organizado, muito bem
distribuído, muito adequado... A quantidade de equipamentos, para
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se trabalhar, e o espaço, embora apertado, é bem distribuído; foi
bem interessante.

A infraestrutura foi considerada boa, por 12 docentes, em relação a todos os
quesitos avaliados, sendo que um destes docentes fez alguma restrição à
organização. O julgamento regular feito por dois professores decorreu das seguintes
razões: a sala de vídeo não acomodava confortavelmente os alunos de sua turma; o
grupo de alunos não foi dividido em subgrupos dificultando o acesso aos
experimentos.
 Indicador 3 – Módulos experimentais
A Casinha de Consumo foi considerada como o módulo mais adequado pelos
professores (24), ante as atividades pedagógicas que realizam com seus alunos na
escola.

Depois

dela,

perceberam

como

módulos

bastante

apropriados

à

aprendizagem dos conteúdos escolares os que se seguem: Compare as Lâmpadas
(11), Células Vegetal e Animal (10), Bicicleta Geradora de Energia (10), Gerador de
Van Der Graff (10) e a Casa Solar (9). Seguiram-se a estes o Microscópio (8), as
Roldanas (8), o Looping (7), o Pulmão (7), o Disco de Plasma (7), a Lupa (6).
Ao julgar a adequação dos demais materiais expostos, os professores
destacaram o vídeo interativo Localização de Países (6) e o vídeo Indústria (3).
Dentre os painéis, enfatizaram o painel Economia de Energia (4), o painel
Produção de Energia pelo Homem (3), e o painel Conta de Luz (2). Somente dois
professores não responderam ao item.
A maioria dos docentes (17, em 30) não identificou nenhum módulo
experimental

como

inadequado

ou

pouco

adequado

às

suas

atividades

pedagógicas. Ao contrário, afirmou que as discussões promovidas pelos módulos
poderiam ser trabalhadas, com facilidade, em sala de aula. Os módulos julgados
menos adequados ao trabalho pedagógico que os professores estavam realizando
foram: Células Vegetal e Animal (3), Teste de Nervos (2), Roldanas (1), Looping (1).
Na opinião de um docente, a temática da Exposição ainda dista dos
conteúdos de aprendizagem de seus alunos, pois ela só será estudada no próximo
ano. Outro professor considerou pertinente ao trabalho que realiza apenas o vídeo
Indústria. Acredita que nenhum dos demais módulos possa ser explorado
pedagogicamente por um profissional de Língua Portuguesa. No entendimento de
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outro docente, módulos de vídeo não são adequados para os alunos das primeiras
séries do Ensino Fundamental porque os dispersam.
 Indicador 4 – Mediação pedagógica
O trabalho do mediador na apresentação dos conteúdos - primeiro quesito
integrante do indicador Mediação Pedagógica -, foi julgado excelente por 21
professores por que os mediadores apresentaram os conteúdos da Exposição de
forma clara, objetiva, demonstrando domínio da temática, disponibilidade para
interagir e para responder, de forma adequada, a todas as perguntas dos visitantes.
A habilidade dos mediadores em prender a atenção dos visitantes para as
suas abordagens foi destacada por dois professores. Para sete docentes, o trabalho
dos mediadores pode ser considerado bom. Destes, três destacaram que problemas
na aparelhagem de som prejudicaram as atuações dos mediadores; outro professor
considerou que a pouca experiência na lida com crianças pequenas foi o elemento
desfavorecedor. A apresentação dos conteúdos pelos mediadores foi julgada regular
por dois professores que consideraram insuficiente a relação entre número de
mediadores e número de alunos visitantes.
O segundo quesito do indicador Mediação Pedagógica refere-se às interações
mediador-aluno e mediador-professor. Dos professores, 20 consideraram excelente
a interação mediador-aluno, vez que favorecida, basicamente, por dois grupos de
fatores: uso de linguagem simples, clara, compreensível; traços sócio-afetivos dos
mediadores, que a exemplo da paciência, atenção e disposição para o diálogo,
incentivaram a participação e ampliação do conhecimento. Nove professores
avaliaram este tipo de interação como boa, porque os mediadores foram receptivos
e “deram conta do recado”. Outro professor considerou esta mediação regular, sem
justificar o seu ponto de vista. A interação mediador-professor foi julgada excelente
por 21 docentes, e boa por outros oito, que entenderam ter sido a interação
beneficiada

pelos

traços

sócio-afetivos

dos

mediadores,

já

destacados

anteriormente. Uma professora disse que a interação foi prejudicada, pois, o
mediador a confundiu com aluna da escola.
Do total de professores, 27 respondeu positivamente o último quesito do
indicador Mediação Pedagógica, que investigou a adequação da dinâmica de
apresentação em relação ao nível de conhecimento dos alunos. A principal razão
apontada para tal êxito foi a didática empregada, que se mostrou cuidadosa na
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adequação da linguagem dos mediadores, na possibilidade de manipulação dos
experimentos, na contextualização do tema, no domínio dos conteúdos, no incentivo
à comunicação dialógica e, por conseguinte, à construção do conhecimento.
Somente três professores julgaram que a dinâmica de apresentação foi inadequada;
suas respostas convergiram para uma mesma justificativa: os conhecimentos
prévios dos alunos não eram favoráveis à compreensão dos novos conteúdos
abordados.
 Indicador 5 – Duração da visita
Em relação ao indicador, 26 professores consideraram que o tempo destinado
à visitação foi satisfatório contra quatro que o julgaram insatisfatório. As razões que
justificaram as avaliações positivas foram: tempo suficiente para os alunos
interagirem com a Exposição (23) e participação da turma favorecida por sua
subdivisão em grupos (8). A seguir, a fala de um professor ilustra a sua avaliação
positiva:

Eles tiveram o tempo da palestra com o vídeo... o tempo prá fazer
perguntas... Depois, na parte interativa, eles foram em todos os
experimentos e ouviram as explicações dos monitores. Então, eu
achei que o tempo foi muito bom. Eles [os mediadores] até me
perguntaram se precisava mais um tempinho, mas todas as crianças
participaram de todos os experimentos [...]. O tempo foi muito bom.
[...]

As duas falas docentes destacadas ilustram as avaliações divergentes:
Eu vou colocar como insatisfatório porque nós levamos muitos
alunos (60) e, para que eles vissem o espaço e aproveitassem cada
experiência; tiveram que passar por cada setor rapidamente; as
explicações também foram rápidas.
Eu achei insatisfatório porque, como são alunos do 3º ano, estão na
faixa etária da curiosidade; muitas coisas eles não conheciam...
Então, queriam brincar, participar e o tempo foi pouco por conta
disso.

De acordo com os gestores do espaço na Exposição Energia & Vida, o tempo
de duração da visita é administrado pelos mediadores que acompanham os
visitantes em todo o percurso. Diante das diversas expectativas destes públicos em
relação ao conteúdo da Exposição, cabe ao mediador estar atento aos seus
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comportamentos, práticas e posturas, flexibilizando o tempo de permanência do
grupo em cada stand da Exposição.
Em síntese, a fala da maioria dos professores (26, em 30) permite a autora
afirmar que o tempo de visitação dos grupos à Exposição tem sido considerado
suficiente, pois permite aos visitantes interagirem com a proposta pedagógica do
evento. A administração do tempo também tem se mostrado adequada por parte dos
mediadores.
 Indicador 6 – Avaliação da Exposição
Por meio deste indicador, a autora conheceu os vários aspectos considerados
positivos pelos professores e, apropriando-se da abordagem de Guisasola e Moretin
(2010), os categorizou em cinco grupos: técnicos, didáticos, de conteúdo,
procedimentais e atitudinais.
Os aspectos técnicos atraíram 27 pontos positivos. Através deles os
professores enfatizaram a organização e a ludicidade dos módulos experimentais, a
organização do espaço expositivo, a adequação das instalações bem como sua
localização e acesso.
Em relação aos aspectos didáticos, os 23 pontos destacados pelos
professores sublinharam as qualidades pedagógicas da prática de mediação,
evidentes na disposição dos mediadores para receber os visitantes e interagir com
eles; na dinâmica do trabalho em pequenos grupos; na participação especial dos
licenciandos como mediadores; na facilidade de uso do material e de apreensão dos
conceitos.
No tocante aos aspectos de conteúdo, os 15 pontos positivos assinalados
pelos docentes sublinharam o mérito da Exposição, pois seus conteúdos estão
afinados com os conteúdos curriculares e com questões relevantes para a vida
cotidiana. Assim, a experiência de educação não formal, propiciada pela Exposição,
não só ratificou as aprendizagens escolares dos visitantes como também ampliou as
oportunidades de vivenciarem novas experiências.
No conjunto dos aspectos procedimentais, os professores ressaltaram 21
pontos positivos que remeteram ao caráter experimental, interativo e lúdico dos
módulos.
Quanto aos aspectos atitudinais, os 12 pontos positivos apresentados
destacaram a alegria dos alunos em participar de uma atividade pedagógica fora do
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ambiente escolar, aprender ciência de forma lúdica e desafiadora e conhecer uma
instituição de ensino superior. Notaram também mudança na vontade de aprender
de seus alunos, após a ida ao evento. Além disto, os professores destacaram o
prazer dos mediadores em apresentar os conteúdos da Exposição.
Como todos os aspectos destacados são imbricados uns nos outros, porque
encerram, em si, a dimensão pedagógica, pode-se afirmar, de modo geral, que a
avaliação dos professores em relação ao valor pedagógico da Exposição foi a
melhor possível.
Em relação aos pontos negativos, 16 professores disseram não ter
identificado nenhum deles contra 14 outros, que destacaram problemas relativos ao
espaço expositivo, como refrigeração do ambiente; infraestrutura; segurança;
dimensão e localização. A falta de divulgação do evento nas escolas da região, a
duração e o horário da visitação também foram alvo de algumas críticas. Outros
aspectos considerados negativos, por apenas um entrevistado cada, foram o
atendimento de um grupo de 18 alunos por um único mediador; alguns mediadores
terem demonstrado certa dificuldade para lidar com os alunos pequenos;
inadequação da linguagem do vídeo para apresentar conteúdo para aluno de baixa
escolaridade.
Em síntese, a leitura dos pontos negativos recém relacionados à luz da
abordagem de Guisasola e Morentin (2010) permite a autora destacar que neles há
predominância dos aspectos técnicos sobre os didáticos.

4.2.2 Planejamento didático
A dimensão Planejamento Didático incluiu três indicadores: Objetivo da Visita,
Preparação Prévia dos Alunos para a Visitação, e Recebimento Prévio de Material
de Divulgação da Exposição. Os resultados da avaliação dos respondentes a cada
indicador estudado nesta dimensão são apresentados na Tabela 8, detalhada em
seguida.
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Tabela 8: Planejamento didático.
Planejamento Didático
Objetivo da visita
Preparação prévia dos alunos para a
visitação
Recebimento prévio de material de
divulgação da Exposição

Sim
25

Não
5

10

20

29

1

Fonte: A autora (2011).

 Indicador 1 – Objetivo da visita
Dos 30 professores entrevistados, cinco afirmaram não ter definido nenhum
objetivo específico para a visitação, pois o agendamento, feito pela escola, se deu
de forma súbita. Para os demais professores, a visita à Exposição teve os seguintes
objetivos:
 Propiciar ao aluno um ambiente de aprendizagem diferente do ambiente
escolar, capaz de permitir a produção de conhecimento, a partir da realização de
atividades práticas e experimentos em ciências, e instigar seu interesse pela
continuação dos estudos (29);
 Apropriar o conteúdo da Exposição para iniciar, complementar ou
enriquecer o trabalho da escola disciplinar ou interdisciplinarmente (14);
 Oportunizar novas relações professor-aluno em padrões distintos dos que
são adotados no âmbito da escola (2);
 Apropriar-se de idéias e desafios propostos pela Exposição, de modo a
tornar as aulas mais lúdicas e interessantes (1).
O agrupamento das respostas favoreceu à autora conhecer o principal
objetivo da visitação que foi o de consolidar e ampliar a aprendizagem dos alunos, a
partir de suas vivências nos contextos de educação formal e não formal. A prontidão
dos professores para acolher as contribuições pedagógicas da Exposição foi tal que
eles se dispuseram a tratar os conteúdos do evento, em suas unidades escolares,
abordando-os disciplinarmente e interdisciplinarmente. Nesta última perspectiva, a
escola, representada por este professorado, mostrou disposição para também
enveredar pelo caminho do desenvolvimento de trabalhos ou projetos integrados em
diversas áreas.
Outra dimensão que o agrupamento das respostas evidenciou foi a
preocupação de alguns professores em se utilizar da visitação para aperfeiçoar a
relação professor-aluno. Interessante notar que um único professor buscou
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encontrar na Exposição inspiração para desenvolver aulas mais criativas, inventivas
e instigantes.
 Indicador 2 – Preparação prévia dos alunos para a visitação
Embora 25 professores tenham citado o objetivo da visitação, somente 10
deles disseram ter realizado atividades pedagógicas preparatórias, facilitadoras da
recepção dos conteúdos da Exposição. No caso, cinco professores apresentaram o
tema da Exposição, dizendo a que ele se referia e, a partir daí, mostraram aos
alunos a importância de terem uma participação ativa, reflexiva e questionadora no
evento. Quatro outros, por já estarem trabalhando o tema central da Exposição,
destacaram a importância de os alunos se envolverem com os experimentos e
atividades do evento para que consolidassem suas aprendizagens escolares. Um
único professor propôs aos alunos a realização de pesquisa sobre museus. Dos
professores que não realizaram atividades preparatórias, 12 alegaram não ter havido
tempo hábil para tal ou não ter tido acesso prévio ao programa da Exposição.
 Indicador 3 – Recebimento prévio de material de divulgação da exposição
Indagados sobre a conveniência do recebimento de material didático
anteriormente

à

visitação,

29

professores

responderam

positivamente

e

apresentaram sugestões acerca do tipo de material pertinente:
 Material impresso, como um folder ou folheto, que explicite os conteúdos
da Exposição e contenha sugestões de atividades pedagógicas que favoreçam a
preparação dos alunos para a visitação (40);
 Material multimídia que coloque os alunos em contato com a proposta da
Exposição, como por exemplo, blog, site, CD-ROM, vídeo, animação, filme (3);
 Materiais impressos que permitam ao professor mobilizar os alunos para a
temática, antes da visita (1).
A autora reitera a importância de o professor contar com materiais didáticos
que antecipem o desdobramento da temática da Exposição para que possa instigar
o interesse de seus alunos pelo tema. Sendo assim, tais materiais poderão servir à
aprendizagem dos alunos anterior e posteriormente à visitação.
Embora reconheçam a conveniência de haver distribuição prévia de material
didático, quatro docentes sugeriram que o ECI apresente, em primeiro lugar, a
Exposição ao professorado, garantindo-lhe tempo para que se aproprie de seus
conteúdos e, assim, possa preparar-se adequadamente para a visitação de seus
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alunos. O fato de um professor não saber o que vai encontrar no ambiente da
visitação encerra uma perda, disse um dos entrevistados:

Seria até bom se o professor fosse antes para conhecer o local [...]
porque quando eu fui, eu não conhecia...nunca tinha ouvido falar...
Então, a gente foi com aquela expectativa: o que será que a gente
vai encontrar lá? [...] Se a gente tivesse ciência, a gente prepararia
antes os alunos para aquela visita...

De modo geral, a análise da dimensão Planejamento Didático permitiu à
autora inferir que, embora a maioria dos professores tenha definido objetivos para a
visitação, estes não se traduziram em planejamentos didáticos. Conduzir alunos à
Exposição configura uma prática educativa intencional de natureza pedagógica;
preparar alunos para explorar a Exposição e estabelecer um diálogo autêntico com
as experiências nela apresentadas resulta de um trabalho didático (LIBÂNEO, 2001).
Assim, neste caso, há uma intencionalidade consciente e organizada que incita ou
se apropria do desejo de aprender, inerente aos alunos ávidos por realizarem
descobertas. Tal como disse uma professora entrevistada,

É muito importante pro aluno experimentar, sentir, usar os seus
sentidos e a sua emoção... Eles ficaram muito contentes; acharam
até que passou muito rápido... Eles perguntam se vai ter outra coisa
parecida porque, prá eles, foi uma experiência muito enriquecedora...
E quando a gente passa a tratar de ciências na sala, eles até
passaram a ter um pouco mais de prazer [...].

A fala da professora sublinha que a visita à Exposição Energia & Vida alterou
a relação do aluno com a aprendizagem em ciências. Outros segmentos de fala de
professores mostram que a visitação também impactou a prática docente quando
ampliou as possibilidades didáticas de a escola abordar o tema:
No começo foi curiosidade... Depois é que a gente traçou um objetivo
com aquilo que a gente viu lá [...] Todas as partes que foram
exploradas lá, foram depois exploradas em sala de aula. [...]
O meu objetivo é trazer prá sala de aula algumas daquelas coisas,
conteúdos... Alguns eu já trabalhei; alguns eu ainda vou trabalhar...
Está no meu plano de curso, né? E é sempre bom a gente voltar à
memória e tentar reproduzir, em sala de aula, alguma coisa viável
prá nossa escola.
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Assim, a visita à Exposição contribuiu para o professorado redimensionar sua
compreensão sobre o fazer pedagógico, pois
Um dos fenômenos mais significativos dos processos sociais
contemporâneos é a ampliação dos conceitos de educação e a
diversificação das atividades educativas, levando, por conseqüência,
a uma diversificação da ação pedagógica na sociedade. Em várias
esferas da prática social, mediante as modalidades de educação
informais, não-formais e formais, é ampliada a produção e
disseminação de saberes e modos de ação (conhecimentos,
conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes),
levando a práticas pedagógicas (BEILLEROT, 1985 apud

LIBÂNEO, 2001, p. 3-4).

4.2.3 Participação docente
A dimensão Participação Docente foi estudada a partir de três indicadores:
Interação do Professor com os Alunos; Interação do Professor com os Monitores;
Interação do Professor com os Conteúdos. As respostas às questões relacionadas a
estes indicadores foram providas tanto pelos professores quanto pelos mediadores
do ECI e, neste texto, são apresentadas nesta mesma ordem. Os resultados destas
avaliações ante os indicadores estudados, integram a Tabela 9, detalhada na
sequencia.

Tabela 9: Participação docente.
Participação Docente
Excelente Boa Regular Ruim
Interação professor-aluno
20
10
Interação professor-aluno
2
6
8
Interação professor-mediador
17
12
Interação professor-mediador
1
12
3
Interação professor-conteúdos
18
12
Interação professor-conteúdos
3
6
6
1
Fonte: A autora (2011).

 Indicador 1 – Interação do professor com os alunos
Demonstrando grande entusiasmo nas respostas, dois terços dos professores
(20, em 30) afirmaram ter tido uma excelente interação com os alunos. Os demais
docentes consideraram que sua interação foi boa, embora prejudicada pela
necessidade de manter o domínio da turma ou pela impossibilidade de acompanhar
a todos, quando a turma fica dividida em grupos.
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Ao referirem-se à interação dos professores com seus alunos, os mediadores
a consideraram excelente (2), boa (6) e regular (8). Os julgamentos excelente e bom
apresentaram justificativas comuns: a maioria dos professores demonstra interesse
na Exposição e procura evitar a dispersão da atenção dos alunos (7); outros fazem
parceria com o mediador, com o intuito de facilitar a aprendizagem da turma (4).
Importa destacar que este último grupo é constituído, predominantemente, por
professores que marcam a visita e conhecem de antemão o conteúdo da Exposição.
O julgamento regular levou em conta o fato de o professor deixar os alunos sem
qualquer orientação que concorra para os objetivos da visitação (10); procurar conter
os alunos como se estivessem numa sala de aula (6); agir como se fosse aluno,
desconhecendo inclusive o teor da Exposição (3). As duas falas seguintes são
ilustrativas desta avaliação.

A maioria dos professores só briga com os alunos com frases do tipo:
não coloca a mão aí, garoto [...].
Na maioria das vezes eles tratam o museu como uma extensão do
espaço escolar, limitando, assim, a aprendizagem e a experiência
que eles [os alunos] poderiam ter.

A reflexão da autora em torno dos comportamentos docentes que
favoreceram este julgamento regular lhe permite observar duas dimensões da
prática educativa: na primeira, o docente, ao abrir mão da privilegiada condição de
conhecedor dos conteúdos, minimiza a sua interação e comunicação com o
mediador, interferindo negativamente nos ganhos de aprendizagem de seus alunos.
Na segunda, embora o docente não se disponha a agir como efetivo elemento de
mediação pedagógica, ele não abdica da prática de controle do comportamento de
seus alunos, reproduzindo, no ambiente não formal da Exposição, uma conduta
amplamente valorizada pela escola tradicional.
 Indicador 2 – Interação do professor com os mediadores
A maioria dos professores (17, em 30) considerou ter havido uma interação
excelente com os mediadores; 12 outros julgaram-na boa. Independentemente de
suas respostas, todos os professores enfatizaram que os mediadores dirimiram suas
dúvidas (15); deram-lhes oportunidades para complementar as explicações (9);
desenvolveram entre si uma relação amistosa (6).
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Para os mediadores, a interação entre eles e os docentes foi considerada
excelente (1), boa (12) e regular (3). As justificativas apresentadas para esta
favorável avaliação remetem à atenção, ao interesse e ao respeito do docente em
relação àquele que é um futuro professor (14). A fala de um mediador reitera isto:

A interação ocorre de maneira expontânea, como colegas de
trabalho, mas isso não impede que os professores procurem
perguntar e participar como os alunos.

Os

que

avaliaram

regular

a

interação

mediador-professor,

assim

argumentaram:

Alguns professores vêm com os costumes da educação formal... e
querem fazer a mediação numa postura formal. Ou então, largam a
turma toda com os monitores...
Alguns professores não interagem muito com os mediadores. Nós é
que costumamos ir até eles para saber sua opinião sobre a visita e
os experimentos.

Embora a postura tradicional do professor apareça nesta discussão, a autora
opta por destacar a importante relação que se estabelece entre o professor e o
mediador e o seu significado. Neste sentido, ressalta quão importante é o fato de
este agente sentir-se preparado para trazer informações científicas, atualizadas,
para os professores e ainda poder esclarecer suas dúvidas. Com isto, percebe-se a
instalação de um autêntico diálogo em ciências, entre mediadores e professores,
onde “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se
educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1981, p. 79).
 Indicador 3 – Interação do professor com os conteúdos
A interação do professor com os conteúdos foi julgada excelente por 18 deles,
e boa pelos demais. As razões destes julgamentos foram comuns e deveram-se ao
fato de os professores terem: interagido com os experimentos (21); se apropriado
dos conteúdos, utilizando-os em sala de aula (7); participado de todas as atividades
(5); articulado conteúdos dados em sala de aula com os conteúdos da Exposição
(3). Os segmentos de fala destacados expressam considerações de três docentes
entrevistados:
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Achei muito interessante os conteúdos. Podem ser bastante
utilizados em cada matéria [...]
Eu participei; eu experimentei muito... Fiz os experimentos junto com
eles [os alunos] e gostei muito...
Na Exposição, confesso [...] a gente se torna um pouco criança na
hora da experimentação, porque há uma ludicidade muito forte nos
experimentos... e são experimentos com assuntos variados.

Na avaliação dos mediadores, a interação dos professores com os conteúdos
da Exposição foi julgada excelente (3), boa (6) regular (6) e ruim (1). Os julgamentos
excelentes e bons decorreram da compreensão de que os professores vêem na
Exposição uma importante contribuição sócio-educativa-cultural. Além disto, os
mediadores acreditam que, para os docentes, a Exposição é uma maneira diferente
de aprender ciências, que é interessante, lúdica, contextualizada, esclarecedora e
interdisciplinar (9).
O julgamento regular da interação professor-conteúdo resultou principalmente
porque, segundo os mediadores, muitos professores não dominam o conteúdo da
Exposição (4). Os outros dois argumentos foram: professores não têm interesse
pelo tema, daí que não interagem com o conteúdo proposto (2); professores pensam
que a Exposição é para alunos (1).
Para o mediador que avaliou a interação como ruim, a justificativa foi o fato de
que, na maioria das vezes, professores, nem ao menos, sabem do que trata a
Exposição; tampouco sabem do papel que cabe ao Espaço Ciência Interativa.
A reflexão em torno destes dados permite afirmar que professores interagem
com os conteúdos da Exposição, quer a avaliadora considere suas próprias
opiniões, quer considere as dos mediadores.

Segundo estes, os ganhos

decorrentes da interação são de três ordens: pedagógico, cultural e social.
Pedagógico porque permitem ao professor aplicar em sala de aula os conteúdos e
experiências vivenciados no ECI e porque traz para o ECI os conteúdos e
experiências vivenciadas em sala de aula. Cultural porque possibilitam a ampliação
das oportunidades de aprendizagem do professor para além do seu campo
disciplinar. Social porque favorecem ao professor vivenciar formas de aprender
contemporâneas onde a interação, a interatividade e a comunicação são
fundamentais.
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4.3 CATEGORIA IMPACTO
Nesta seção, a autora apresenta os resultados obtidos no estudo da categoria
impacto, quando considera as respostas dos professores às questões relacionadas
aos quatro indicadores subordinados às dimensões Prática Pedagógica e
Receptividade ao Tema.
As principais idéias dos docentes, enfatizadas em suas falas, expressam-se,
neste texto, através de valores destacados entre parênteses. Cumpre lembrar que
os docentes tiveram liberdade para destacar tantas idéias quantas julgassem
procedentes para abordar as questões formuladas. Sendo assim, reitera-se não
haver relação entre o número das respostas apresentadas e o número de
respondentes.

4.3.1 Prática pedagógica
A princípio, cabe destacar que esta dimensão está relacionada à dimensão
Qualidade da Exposição, por meio do indicador Módulos Experimentais. No âmbito
desta categoria, a dimensão Prática Pedagógica foi avaliada através do indicador
Articulação dos Conteúdos da Exposição à Prática Educativa. Com o intuito de situar
o leitor quanto aos resultados da avaliação dos respondentes a cada um dos
indicadores estudados, a autora apresenta a Tabela 10, que, em seguida, passa a
ser detalhada.

Tabela 10: Prática pedagógica.
Prática Pedagógica (Articulação dos
Sim Não
conteúdos da Exposição à prática educativa)
Conteúdos contribuiram para o trabalho escolar 27
3
Atividades desenvolvidas após a visitação
23
7
Fonte: A autora (2011).

 Indicador 1-- Articulação dos conteúdos da exposição à prática educativa
Por meio deste indicador, a autora conheceu não só a maneira pela qual os
conteúdos da Exposição contribuíram para o trabalho escolar, mas também para o
desenvolvimento de atividades de aprendizagem posteriores à visitação.
Do total de 30 professores, 27 afirmaram que os conteúdos da Exposição
contribuíram diretamente para o trabalho realizado na escola por que: enfatizaram
discussões e estudos feitos em sala de aula anteriormente (12); ampliaram e
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aprofundaram a compreensão de tema, que é parte do cotidiano (8); possibilitaram a
experimentação de conhecimentos (7); apontaram outros temas para estudo (2).
Dois outros professores consideraram que os conteúdos da Exposição não são
pertinentes aos seus campos de trabalho, daí não terem impactado as suas
atividades. O terceiro professor, disse não ter se apropriado dos conteúdos da
Exposição porque, em sua escola, atua na condição de professor auxiliar.
O desenvolvimento de atividades posteriores à visitação ocorreu em turmas
de 23 professores; quatro outros declararam a intenção de fazer isto oportunamente.
A Tabela 11 discrimina as atividades realizadas.
Tabela 11: Atividades didático-pedagógicas desenvolvidas após a visitação.
Natureza das Atividades
Frequência
Produção de materiais didáticos, de natureza visual,
gerados por alunos (desenhos, gravuras, cartazes) e
8
professores (fotografias).
Produção de materiais escritos, gerados pelos próprios
alunos (produção de texto; relatório da visita; relatórios de
8
pesquisa; relatório de avaliação pessoal do evento).
Realização de atividades práticas em ciências
6
Práticas de avaliação relacionadas ao evento e às
5
atividades desenvolvidas na escola.
Desenvolvimento de atividades de pesquisa para fins de
fixação, ampliação e aprofundamento das aprendizagens
4
decorrentes da participação no evento.
Produção de materiais didáticos, de natureza concreta,
por alunos e professores (construção de simulacros;
4
montagem de experimentos; montagem de exposição;
montagem de cantinho pedagógico).
Desenvolvimento de atividades de comunicação oral
(relatos da visitação para colegas ausentes; relatos da
3
avaliação pessoal do evento; debate do tema).
Desenvolvimento de atividades lógico-matemáticas,
envolvendo cálculos comparativos sobre o consumo de
3
energia elétrica; construção e leitura de tabelas.
Elaboração de projeto de criação de pólo de reciclagem
2
de óleo na escola e criação de um clube experimental de
Física.
Produção de evento, em trabalho de co-autoria entre
1
alunos e professores, com culminância no Dia Mundial do
Meio Ambiente.
Fonte: A autora (2011).

A análise das falas dos professores possibilitou à autora compreender, em
uma instância, a maneira pela qual os docentes e discentes beneficiaram-se dos
conteúdos e experimentos da Exposição em suas atividades teóricas e práticas,
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desenvolvidas individualmente e em grupo. Tais atividades favoreceram revisões de
conteúdos estudados e, assim, promoveram não só a consolidação das
aprendizagens anteriores na temática como também fizeram surgir novos temas de
interesse para estudo. Em outra instância, revelou a diversidade e a riqueza das
situações didático-pedagógicas com que se envolveram: produção de materiais
didáticos concretos, visuais e impressos sobre o tema; realização de experimentos e
pesquisas; desenvolvimento de atividades de comunicação oral e escrita, lógicomatemáticas e de julgamento, envolvendo, neste caso, a visitação ao ECI; indicando
o potencial articulador da Exposição, em realação a conhecimentos de diferentes
naturezas; concepção de projetos e de eventos.
Desta forma, a articulação dos conteúdos da Exposição à prática educativa
tornou-se bastante rica e diversificada, conferindo novo ânimo pedagógico nas
atividades da escola.

4.3.2 Receptividade ao tema
A dimensão Receptividade ao Tema incorporou três indicadores: Interesse em
Retornar à Exposição com Novos Grupos de Alunos, Interesse em Aprofundar o
Tema por meio da Participação em Eventos e Contribuição Docente. Visando situar
o leitor em relação aos resultados da avaliação dos respondentes a cada um destes
indicadores, a Tabela 12 é apresentada e, em seguida, detalhada.

Tabela 12: Receptividade ao tema.
Receptividade ao Tema
Sim Não
Interesse em retornar à Exposição com novos
30
grupos de alunos
Interesse em aprofundar o tema por meio da
30
participação em eventos
Contribuição docente à Exposição
53
Fonte: A autora (2011).

 Indicador 1- Interesse em Retornar à Exposição com Novos Grupos de
Alunos
No que tange ao indicador Interesse em Retornar à Exposição com Novos
Grupos de Alunos, o professorado foi unânime em declarar que pretende fazer isto
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porque, além de a Exposição ser interessante e de grande valia para todos, propicia
novas aprendizagens (26) e concretiza vários conteúdos escolares (8).
As falas seguintes evidenciam as razões que fundamentam a intenção de
retornar ao evento:

[...] Foi muito boa a experiência; alunos que não são comportados
em sala de aula ficaram muito bem comportados lá... Reagiram muito
bem. Alunos sem perspectiva ganharam vontade de estar lá. Então
vale a pena levar outras turmas.
[...] Gostaria que as outras crianças que não foram, pudessem ir
porque foi bem falado: as crianças comentaram umas com as outras,
dizendo que foi legal; que ajuda na parte de ciências, eletricidade,
célula... E isso foi muito importante!
[...] Foi uma experiência boa para eles porque, vendo realmente
como é a prática, eles se interessam mais.

 Indicador 2-- Interesse em Aprofundar o Tema por meio da Participação em
Eventos
Por meio deste indicador, a autora tomou conhecimento que todos os
professores declararam-se motivados para aprofundar o tema da Exposição. As
razões apresentadas para tal indicaram que isto sempre agrega valor à vida
profissional (21), que traz benefícios à aprendizagem dos alunos (10) e enriquece a
compreensão de todos acerca de temas do cotidiano (3).

[...] Porque é o nosso dia a dia; é a curiosidade de todos os alunos e
a nossa também. Eu acho que a gente deve interagir dentro desse
tema, trabalhar e divulgar... ser multiplicadores, no caso, os
professores e os alunos porque eles também vão levar uma
sementinha de cada coisa que aqui vivenciaram [...]

O estudo avaliativo também identificou que a totalidade dos professores
mostrou-se motivada para realizar cursos, oficinas e/ou seminários, no ECI, desde
que relacionados ao seu campo de atuação. As razões apontadas para isto
sublinharam o enriquecimento profissional (25), o acesso a novas formas de
desenvolver conteúdos de aprendizagem (23), e a relevância social do tema da
Exposição (6).
Nas falas transcritas de dois professores percebe-se a estreita dependência
entre qualidade de prática pedagógica e formação promovida pela Exposição:
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Quanto mais a gente aprende, mais a gente pode desenvolver os
nossos alunos. O professor é isso: tem que aprender, aprender e
aprender... A gente nunca sabe tudo; se tiver um curso, eu quero
fazer.
[...] Com certeza porque é um espaço interessante, uma vivência
diferente, uma vivência nova... Professores e monitores bem
orientados me motivam.

A preocupação com o pouco tempo para aprender, através de cursos e
oficinas constou da fala de cinco professores, a exemplo da que se segue:

[...] Os nossos horários, o nosso dia a dia não ajudam a gente fazer
treinamento nenhum. Tudo aqui a gente tem que fazer em contraturno [...] porque não tem quem fique com os alunos, não tem
professor de apoio.

Pelo exposto, a avaliadora grifa que, segundo os professores, a maior barreira
para a sua formação continuada é de natureza estrutural e não motivacional.
 Indicador 3 - Contribuição Docente à Exposição
No indicador Contribuição Docente à Exposição, as sugestões apresentadas
por 29 professores, afetas à melhoria da aprendizagem dos alunos, em torno do
tema da Exposição, constam da Tabela 13, seguidas das frequencias em que
ocorreram.
Tabela 13: Sugestões docentes para aprimoramento da exposição.
Sugestões Apresentadas
Frequência
Dispor alternativas pedagógicas para os docentes - a exemplo de cursos,
oficinas, visitas guiadas, materiais impressos - que contribuam para a
10
realização de atividades anteriores e posteriores à visitação
Diversificar os experimentos apresentados, visando atendimento de
8
necessidades de aprendizagem específicas
Intensificar as atividades de itinerância
3
Propiciar a avaliação do evento pelos visitantes com vistas ao seu
3
aprimoramento
Flexibilizar o tempo e o espaço da visitação para atender especificidades
3
dos públicos
Fonte: A autora (2011).

Outras sugestões apresentadas pelos professores diss eram respeito ao
evento propriamente e aos cursos do IFRJ. No tocante ao primeiro, além da
ampliação do espaço expositivo (3), propuseram a maior divulgação da Exposição
através de mídias impressas, eletrônicas e de materiais concretos, como os brindes
temáticos (23). Em relação aos segundos, sugeriram divulgar os cursos de nível
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médio, oferecidos pelo IFRJ, durante a própria Exposição, de modo que os alunos
visitantes tenham ampliadas as suas oportunidades de informação quanto à
continuação dos estudos.
Se implementadas, estas sugestões se traduzirão em benefícios para os
professores, alunos visitantes, instituições de ensino e ECI. Para os docentes, as
alternativas pedagógicas, ao contribuírem para a maior compreensão do tema,
facilitarão a definição de objetivos da visita e a preparação de atividades didáticas
anteriores e posteriores à visitação.
A diversificação dos experimentos da Exposição e a flexibilização dos tempos
e espaços de visitação mostram-se, no entender da avaliadora, como estratégias
relevantes a um evento que atende, expressivamente, a estudantes de faixas etárias
e séries escolares bastante diferenciadas.
A intensificação das atividades de itinerância sugerida pelos docentes
encontra respaldo na fala de Pereira (2011), que afirma que, embora a itinerância
seja um ponto forte do ECI, ela depende da solicitação da escola. Neste sentido, é
provável que a itinerância não esteja acontecendo na intensidade desejada pelos
docentes, ou por que o ECI precise intensificar a divulgação do evento, ou por que
as escolas precisem intensificar contato com centros formadores para ampliar as
oportunidades de aprendizagem para seus próprios alunos.
Em relação à sugestão que propõe a avaliação do evento pelos alunos
visitantes,

a

autora

percebe

neste

exercício

uma

rica

oportunidade

de

aprendizagem, pois as ações de julgamento permitem pensar a realidade objetiva de
modo crítico e, assim, enquanto exercitadas, atuam no sentido da transformação do
objeto a quê se referem. Para o ECI, contar com este tipo de informação pode
contribuir para o contínuo aprimoramento das atividades expositivas, vez que esta é
a principal função da avaliação formativa (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004).
A avaliação do evento, solicitada por um docente junto a seus 35 alunos,
mostrou que 32 deles deram nota 10 para a Exposição Energia & Vida e que,
destes, 19 alunos externaram avaliações positivas em relação ao trabalho dos
mediadores. Antevê-se, assim, que a implantação de mecanismo de avaliação da
Exposição, por parte do ECI, oportunizará dados, que tal como estes, serão da
maior importância para o aprimoramento da proposta pedagógica do evento e da
formação pedagógica dos licenciandos, que atuam como mediadores da Exposição.

5 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo, por meio de três seções, apresenta as conclusões, as
recomendações e as considerações finais do estudo.

5.1 CONCLUSÕES
Esta avaliação, de natureza formativa, julgou o mérito da Exposição Energia &
Vida e seu impacto nas práticas pedagógicas de professores visitantes, a partir da
opinião deles próprios e de mediadores, que atuam no ECI. As três questões
avaliativas concebidas relacionam-se ao mérito da Exposição; duas destas mesmas
questões também se ocupam da avaliação de impacto.
As respostas a estas perguntas levaram em conta as dimensões
estabelecidas no estudo para avaliação das duas categorias. Assim, no caso da
avaliação de Mérito, as dimensões consideradas foram Qualidade da Exposição,
Planejamento Didático e Participação Docente; e, no caso da avaliação de Impacto,
as dimensões Receptividade ao Tema e Prática Pedagógica.
Em relação à primeira questão avaliativa - Com que objetivo o professor
realiza a visita escolar à Exposição Energia & Vida? –, os resultados do estudo
permitem à autora afirmar que o professor tem objetivos pedagógicos amplos, que
traduzem o desejo de proporcionar aos alunos a vivência de situações de
aprendizagem desafiadoras, criativas e contextualizadas num espaço de divulgação
científica. Ao buscar isto, o docente contribui para o alcance de objetivos ligados ao
desenvolvimento humano, que permitem ao aluno compreender a natureza e a
sociedade em que vive; conhecer atitudes adequadas à preservação do meio;
incluir-se

socialmente

em ambiente

científico-tecnológico;

beneficiar-se

dos

conhecimentos historicamente construídos em favor da própria cidadania (UNESCO,
1999).
Outro objetivo do professor na realização da visitação é o de se apropriar das
situações didáticas, vividas no contexto da Exposição, para utilizá-las junto aos seus
alunos no contexto da sala de aula. Tal objetivo evidencia a intenção docente de
inovar o seu fazer didático-pedagógico no espaço escolar.
Antes de responder à segunda questão avaliativa - Em que medida a visita
realizada se reflete na prática pedagógica do professor? – a autora considera
importante lembrar que, hoje, o sentido da expressão prática pedagógica transcende
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ao fazer tradicional da escola. Na sociedade atual, o homem aprende em todos os
tempos e espaços, enquanto interage com pessoas, objetos, situações.
Sendo assim, no contexto da Exposição, a prática pedagógica do professor
também se refletiu na forma pela qual interagiu com seus alunos, mediadores e
conteúdos apresentados. Em sua própria opinião, esta interação foi considerada boa
e excelente; na opinião do mediador, a interação dos docentes com suas turmas e
com os próprios conteúdos da Exposição precisa ser ainda intensificada. Este
agente acredita que o conhecimento antecipado do conteúdo do evento possibilitará
ao docente vivenciar uma interação mais efetiva e adequada em relação ao seu
planejamento pedagógico.
Embora a maioria dos professores não tenha realizado atividades
preparatórias para o evento, no contexto da escola, a visita à Exposição se refletiu
também na prática pedagógica da quase totalidade dos professores. Os relatos
docentes acerca da apropriação dos conteúdos da Exposição, na sala de aula,
evidenciaram o desenvolvimento de atividades teórico-práticas significativas e
diversificadas, que foram conduzidas de forma individual ou coletiva. Desta forma, a
visita se converteu em fator motivador e desencadeador de novas situações de
aprendizagem, evidenciando o seu mérito e impacto na práxis pedagógica do
professor.
Precedendo a resposta da terceira questão avaliativa - Até que ponto o
professor visitante mostra-se receptivo à Exposição Energia & Vida? –, a autora
destaca o segundo sentido da palavra receptividade, que expressa aceitação,
acolhimento. Neste estudo, o acolhimento da Exposição, por parte dos professores,
ficou evidenciado por todo o conjunto de indicadores que avaliaram a sua qualidade:
Localização

e

Acesso,

Infraestrutura,

Módulos

Experimentais,

Mediação

Pedagógica, Duração da Visita e Avaliação da Exposição. Ao todo, os docentes
destacaram 98 pontos positivos do evento, categorizados como aspectos técnicos,
didáticos, de conteúdo, procedimentais e atitudinais (GUISASOLA; MORENTIN,
2010).
A Receptividade ao Tema também ficou evidenciada quando todos os
professores: a) declararam o desejo de retornar com novos grupos de alunos à
Exposição, para que outros possam beneficiar-se dela; b) disseram-se motivados
para aprofundar o tema Energia & Vida, mediante a participação em cursos, oficinas
e seminários, ofertados pelo ECI; c) apresentaram sugestões para que o evento seja
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aprimorado de modo a propiciar maiores ganhos para os próprios docentes, para
seus alunos, para as escolas da região. A aceitação da Exposição pelo professor –
principal

agente

de

mobilização

da

escola

para

novas

realizações

e

empreendimentos - ganha importância quando, por meio deste aliado, o ECI, ao
contribuir para a popularização e difusão da ciência e tecnologia nas regiões geoeducacionais de sua influência, possibilita novas conquistas pessoais e sociais.
Ante as respostas dadas às questões avaliativas, a autora afirma que o
objetivo deste estudo - avaliar o mérito da Exposição Energia & Vida e seu impacto
nas práticas pedagógicas de professores visitantes - foi atingido, indicando que a
Exposição deva ser permanentemente investida. Tal asserção ampara-se nos fatos
de a Exposição ter revelado qualidades intrínsecas amplamente reconhecidas pelos
docentes e de a visitação ter impactado as práticas pedagógicas destes professores,
mobilizando-os para inovações em sala de aula e despertando-lhes o desejo de
aprimoramento profissional.

5.2 RECOMENDAÇÕES
Com o intuito de contribuir para o aprimoramento da Exposição Energia &
Vida, no sentido de que ela beneficie o mais propriamente a prática pedagógica de
alunos e professores da Educação Básica, a autora apresenta recomendações que
dizem respeito à concepção, desenvolvimento e avaliação do evento; à formação
continuada de professores; aos públicos visitantes:
 Diversificar o planejamento pedagógico da Exposição de modo a atender
às especificidades dos grupos de alunos visitantes, que pertencem a distintas faixas
etárias, séries e níveis de escolarização.
 Produzir materiais didáticos, em mídias diversas, capazes de orientar os
professores em suas atividades didático-pedagógicas anteriores e posteriores à
visitação.
 Intensificar a divulgação da Exposição junto aos seus principais públicos,
explorando convenientemente os códigos e as linguagens dos meios de
comunicação adequados ao atingimento destas clientelas.
 Confrontar as condições reais do ambiente da Exposição às condições
ideais de modo a conceber e desenvolver plano de ação que leve, gradualmente, a
sua melhoria.
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 Manter um projeto de avaliação junto aos seus beneficiários tendo em vista
garantir o aprimoramento permanente da Exposição.
 Formular modos apropriados para abordar alunos das séries iniciais do
ensino fundamental em visitação à Exposição.
 Conceber programa de visita guiada para professores, de modo que seja
oportunizado o conhecimento dos objetivos, conteúdos, metodologias e materiais da
Exposição.
 Conceber programa de formação continuada para os professores visitantes
da Exposição, visando ampliar seu repertório de conhecimentos na temática para
que possam transitar, nela de forma multi e interdisciplinar.
 Implementar estratégias para mobilização de alunos das escolas públicas e
privadas, de nível médio, de modo que também possam beneficiar-se da qualidade
da Exposição em suas vidas pessoais e escolares.
 Implementar parcerias com escolas das redes pública e privada dos
municípios vizinhos, de modo que o maior número possível de alunos seja
beneficiado pelas oportunidades de aprendizagem da Exposição.
 Intensificar contatos políticos junto às prefeituras da região, visando não só
a otimização da frequência das escolas municipais no evento, mas ainda a
viabilização da participação dos professores destas localidades nos eventos do ECI
voltados à formação continuada.

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desta avaliação propiciou à autora, não só aproximação com a
prática cotidiana do ECI, mas ainda maior clareza acerca da atuação deste
importante Centro de Ciência no contexto sócio-educacional de professores e alunos
de escolas públicas e particulares da Baixada Fluminense. A ousadia do projeto
Energia & Vida fez com que professores reinventassem suas práticas de aula,
chegando, inclusive, em um caso, a favorecer aos alunos o julgamento da
Exposição. Por ocasião da efetivação deste estudo, a autora teve acesso aos
trabalhos onde muitos alunos atribuíram nota 10 à Exposição. As palavras de uma
docente, reproduzidas a seguir, traduzem de modo geral, o contentamento e a
emoção do professorado visitante:
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Queria só parabenizar porque é um projeto que vale a pena. Vocês
precisavam ver os olhos das crianças que saíram de lá, os tipos de
comentários que fizeram... Eles não convivem com isso todo dia... Se
a visitação fosse feita com maior freqüência, os alunos teriam isso
como uma coisa mais comum, mais rotineira... Então, a experiência
deste tipo de trabalho [a Exposição] foi excelente. Pena que meus
alunos não estão aqui para dizer como foi.

Outro ganho relevante para a autora foi a construção de novos saberes
técnicos, decorrentes do estreito contato que manteve com conhecimentos
específicos do campo de formação. Espera que o percurso iniciado a partir deste
estudo represente pequeno trecho do que deseja viver nesta nova profissão.
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APÊNDICE A – Questionário para o (a) Professor (a)

Fundação CESGRANRIO
Mestrado Profissional em Avaliação
Caro(a) Professor(a),
O presente questionário objetiva coletar informações acerca da visitação de
professores da educação básica à Exposição Energia & Vida. Por meio dos dados
levantados, responderei aos propósitos da dissertação desenvolvida no Curso de
Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio.
Considerando a importância de sua presença no espaço educativo da
Exposição – quer porque ela pode contribuir para a formação de seus alunos, para
sua própria formação continuada, e para o surgimento de novas respostas
educativas por parte do IFRJ -, solicito que colabore com o estudo avaliativo,
respondendo ao instrumento em questão.
Declaro, ainda, que as informações fornecidas serão tratadas
confidencialmente, resguardando as pessoas e/ou instituições participantes.
Contando com seu apoio, desde já, agradeço a sua colaboração.
Atenciosamente,
Irany Murta
Mestranda em Avaliação

Questionário para o (a) Professor(a)
Parte I – Perfil do(a) Professor(a)
1. Idade:
( ) de 20 a 29 anos.
( ) de 40 a 49 anos.
( ) de 30 a 39 anos.
( ) acima de 50 anos.
2. Sexo:
( ) Masculino.

(

) Feminino.

3. Tempo de magistério na educação básica: ______ anos.
4. Nível de escolaridade:
( ) Graduação.

(

) Pós-Graduação.

5. No caso da Graduação, especificar título do Curso (Instituição e Ano). No caso,
de Pós-graduação, acrescentar também o Nível do Curso.
Graduação em ________________________________(___________________).
Pós-graduação em ____________________________(____________________).
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6. Nível da Educação Básica em que atua:
( ) Ensino Fundamental.
( ) Ensino Médio.
Nome da Escola em que atua:_________________________________________
7. Natureza da escola:
( ) Pública. ( ) Particular. (

) Outra _____________________________

8. Relacionar no quadro, séries, número de turmas e número de alunos que você
trouxe à Exposição:
Série

Número de turmas

Número de alunos

Parte ll – Avaliação da Visita
1. Qual a sua opinião sobre a localização e o acesso à Exposição?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. ( ) Ruim. Por quê?____________
_________________________________________________________________
2. Qual a sua opinião sobre a infraestrutura (limpeza e organização) do espaço
expositivo?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. ( ) Ruim. Por quê?____________
_________________________________________________________________
3. Em sua opinião, o tempo de duração da visita foi:
( ) Satisfatório. ( ) Insatisfatório. Por quê?___________________________
4. Como os conteúdos apresentados na Exposição contribuíram para o trabalho que
você realiza na escola?______________________________________________
_________________________________________________________________
5. Você tem intenção de retornar à Exposição, trazendo novos grupos para
visitação?
( ) Sim. ( ) Não. Por quê?___________________________
6. Dos módulos experimentais, quais os mais adequados às atividades pedagógicas
que realiza com os seus alunos? ______________________________________
Por quê? _________________________________________________________
7. Dos módulos esperimentais, quais os menos adequados às atividades
pedagógicas que realiza com os seus alunos? ____________________________
Por quê? _________________________________________________________
8. Qual a sua opinião sobre o trabalho do monitor na apresentação dos conteúdos
da Exposição?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. ( ) Ruim. Por quê?____________
_________________________________________________________________
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9. Qual a sua opinião sobre a interação do monitor:
a) com os alunos?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. ( ) Ruim. Por quê?____________
_________________________________________________________________
b) com o (a) professor (a)?
( ) Excelente. ( ) Boa.

(

) Regular. (

) Ruim. Por quê?____________

_________________________________________________________________
10. Em sua opinião, você participou da visita a Exposição de forma:
( ) passiva. ( ) ativa.
Por quê? ________________________________________________________
11. Como você define a sua interação:
a) com os alunos?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. (

) Ruim. Por quê?___________

________________________________________________________________
b) com o (s) monitor (es) ?
( ) Excelente. ( ) Boa.

(

) Regular. (

) Ruim. Por quê?___________

________________________________________________________________
c) com os conteúdos da Exposição?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. (

) Ruim. Por quê?___________

________________________________________________________________
12. Em sua opinião, a dinâmica da apresentação da Exposição foi adequada ao
nível de conhecimento de seus alunos?
( ) Sim. ( ) Não. Por quê?___________________________
13. Cite 3 aspectos positivos da visita à Exposição: Justifique.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14. Cite 3 aspectos negativos da visita à Exposição: Justifique.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
15. Quais os objetivos da sua visita à Exposição?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
16. Antes da visita, você realizou alguma atividade preparatória com seus alunos?
( ) Não. ( ) Sim. Qual(is)?___________________________
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17. Depois da visita à exposição, você desenvolveu ou pretende desenvolver
atividades pedagógicas com seus alunos que estejam relacionadas aos
conteúdos da Exposição?
( ) Não. ( ) Sim. Qual(is)?___________________________
18. Você acha que antes da visita seria conveniente ao professor receber material
didático de apoio relacionado ao tema da Exposição?
( ) Não. ( ) Sim. Que tipo de material e porquê?_____________________
19. Depois da visita à Exposição, você se encontra motivado para aprofundar o tema
da Energia & Vida?
( ) Não. ( ) Sim. Por quê?___________________________
20. Caso o Espaço Ciência Interativa ofereça cursos, oficinas e/ou seminários
relacionados ao seu campo de atuação, você se considera motivado para fazêlos?
( ) Não. ( ) Sim. Por quê?___________________________
21. Que sugestões você poderia apresentar ao Espaço Ciência Interativa no sentido
de contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos em relação ao tema
da Exposição? ____________________________________________________

Agradeço a sua contribuição!
Irany Murta
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APÊNDICE B – Questionário para o Mediador

Fundação CESGRANRIO
Mestrado Profissional em Avaliação
Caro(a) Monitor(a),
O presente questionário objetiva coletar informações acerca da visitação de
professores da educação básica à Exposição Energia & Vida. Por meio dos dados
levantados, responderei aos propósitos da dissertação desenvolvida no Curso de
Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio.
Considerando o importante papel que desempenha não só na recepção dos
grupos escolares em visitação à Exposição, mais ainda na intermediação dos
conteúdos apresentados, solicito que colabore com o estudo avaliativo, respondendo
ao instrumento em questão.
Contando com seu apoio, desde já, agradeço a sua contribuição.
Atenciosamente,
Irany Murta
Mestranda em Avaliação

Questionário para o Mediador
Parte l – Perfil do(a) Monitor(a)
1. Idade:
( ) até 20 anos.
( ) de 25 a 29 anos.
( ) de 21 a 24 anos.
( ) acima de 30 anos.
2. Sexo:
( ) Masculino.

(

) Feminino.

3. Aluno(a) do IFRJ no Curso de Graduação em: ____________________________
4. Tempo de experiência no Espaço Ciência Interativa: _______________________
Parte ll – Avaliação
1. Qual a sua opinião sobre a interação dos professores visitantes com:
a) seus alunos?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. ( ) Ruim. Por quê?___________
________________________________________________________________
b) os monitores?
( ) Excelente. (

) Boa.

(

) Regular. (

) Ruim. Por quê?___________

________________________________________________________________
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c) com os conteúdos da Exposição?
( ) Excelente. ( ) Boa. ( ) Regular. (

) Ruim. Por quê?___________

________________________________________________________________

Agradeço a sua contribuição!
Irany Murta

81

APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(De acordo com a Resolução nº 196 de 10/10/1996, do
Conselho Nacional de Saúde)

Título do estudo avaliativo: Exposição Energia & Vida e Prática Pedagógica: Uma
Avaliação de Mérito e Impacto.
Pesquisadora responsável: Irany da Silva Murta
Instituição: Fundação CESGRANRIO
Curso: Mestrado Profissional em Avaliação
E-mail: irany.murta@ifrj.edu.br
Você está sendo convidado a colaborar voluntariamente com este estudo
avaliativo opinando sobre a visitação de professores da educação básica à
Exposição Energia & Vida, apresentada pelo Espaço Ciência Interativa, no IFRJ –
campus Nilópolis. A sua participação neste estudo consistirá apenas em responder
às perguntas formuladas pelo questionário.
O preenchimento do questionário não representa nenhum risco, ou
constrangimento para o respondente, pois as informações fornecidas serão
confidenciais e de conhecimento apenas da avaliadora responsável. Nele, você não
será identificado, nem mesmo citado na divulgação e/ou publicação dos resultados,
quer visem fins científicos e/ou educativos. Para participar deste estudo, você não
receberá nenhum incentivo financeiro nem tampouco terá nenhuma despesa
pessoal. Você poderá desistir de colaborar com o estudo, a qualquer momento, sem
que haja qualquer prejuízo em sua relação com a avaliadora e/ou com as
Instituições envolvidas.
Você receberá cópia deste termo.
Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e
Esclarecido deste participante.
/

/

____________________________________________
avaliadora

Declaro que fui suficientemente informado e esclarecido pelo avaliador sobre os
objetivos do estudo e que estou ciente de que a minha colaboração consistirá em
responder às perguntas formuladas pelo questionário. Assim sendo, concordo em
participar.
/ /
______________________________________________
participante do estudo avaliativo

