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aPresentação

 

João Bernardes da Rocha Filho
 Rosana Maria Gessinger 

Isabel Cristina Machado de Lara 
Regina Maria Rabello Borges 

 

Professores que amam seu trabalho buscam o próprio aperfeiçoa-
mento e uma educação continuada por meio da participação em cursos, 
eventos, grupos de estudo. Os autores dos capítulos deste livro são assim. 
É isto que todos têm em comum: o interesse em inovar e tornar mais 
atraente aos alunos o conteúdo a desenvolver nas aulas. 

Por que, muitas vezes, alunos desinteressados no estudo das ci-
ências e da matemática ficam fascinados e entusiasmados em visitas ao 
Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (MCT/PUCRS)? Como os experimentos inte-
rativos desse museu ou de outros semelhantes podem inspirar novas 
abordagens dos conteúdos escolares? Como integrar colaborativamen-
te escolas e museus ou outros espaços que promovam a educação e 
a cultura científica e tecnológica? Buscar respostas para essas ques-
tões é o que se propõem os professores que cursam a disciplina Museu 
Interativo no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 
Matemática da PUCRS. 
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Divulgar trabalhos que integram escolas e o MCT/PUCRS, com-
partilhando os conhecimentos produzidos, é o objetivo desta obra, in-
tegrada ao projeto interinstitucional Ciência, História, Educação e Cultura 
(Programa Pró-Cultura – CAPES/MinC). Sua publicação teve o apoio 
da Central de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), 
entidade do governo brasileiro voltada à formação de recursos humanos.

Este livro reúne a produção científica de mestrandos da disciplina 
Museu Interativo. Em pequenos grupos ou individualmente, acompanha-
dos de perto pelos seus professores, eles fizeram visitas exploratórias 
iniciais à área de exposições do MCT/PUCRS e escolheram um tema 
a ser desenvolvido, sempre com abordagem interativa e atitude trans-
disciplinar. A área de exposições do Museu, bem como laboratórios e 
outros espaços da Universidade, continuou disponível aos participantes 
no horário das aulas, ao longo do semestre em que cursaram a disciplina. 

Sendo um “museu universitário, o MCT/PUCRS busca agir como 
instrumento dinâmico de mudança social no sentido de difundir o co-
nhecimento científico [...], criando espaços de diálogo e integração com 
a comunidade e contribuindo para uma educação integral com o foco 
no desenvolvimento sustentável”. Assim, no capítulo 1, “Aproximação de 
professores com o espaço museal – contribuição para o ensino formal de 
Ciências”, informações e orientações atuais sobre a visitação de alunos e 
professores foram disponibilizadas por Melissa Pires, Diana Bertoglio, 
André Ayala, Roberta Giglio, Simone Monteiro e Emilio Jeckel Neto. 
Todos os demais capítulos apresentam atividades escolares inspiradas nos 
experimentos interativos do Museu, conforme as sínteses a seguir.

No capítulo 2 “Organizando uma unidade de aprendizagem in-
terdisciplinar sobre o estudo das abelhas”, com base nas concepções 
prévias de estudantes do Ensino Médio, Adriana Schier, Elise Cordeiro 
e Raimundo Nonato fundamentaram e realizaram uma pesquisa sobre 
o tema, com apoio de Regina Maria Rabello Borges e colaboração de 
Tatiana de Camargo. No contexto de uma unidade de aprendizagem 
interdisciplinar, a integração de conteúdos de biologia, matemática, 
física e química tornou o estudo das abelhas mais significativo para os 
alunos envolvidos.
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No capítulo 3, “Museu Interativo: uma possibilidade de alfabeti-
zação científica”, Marlúbia de Paula apresentou um histórico sobre mu-
seus e refletiu sobre alfabetização científica, fundamentada, sobretudo, 
em Attico Chassot, em leitura acompanhada por Maria Rabello Borges 
e Isabel Lara.

Um estudo sobre como ocorre a alfabetização científica em um 
museu interativo foi apresentado no capítulo 4, “Compreensão dos fusos 
horários na perspectiva da Educação Matemática”, por Ana Laura Grams, 
João Staffa da Costa, Reinaldo Feio Lima e Silvia Milão. A proposta rela-
cionou coordenadas geográficas, plano cartesiano e operações com nú-
meros inteiros, tendo em vista a necessidade de somar ou subtrair de-
terminado número de horas ao calcular o deslocamento de um ponto a 
outro na superfície da Terra. Por meio da análise das respostas dos alunos 
ao roteiro dirigido, em visita orientada à área de exposições, foi consta-
tada a compreensão que eles obtiveram sobre o tema.

Na continuidade, temos o capítulo 5, “Uma proposta para ensinar 
a natureza da luz a partir das ideias prévias dos alunos”, desenvolvido por 
Talissa Rodrigues, Maria Emília Bernasiuk e Ana Maria Marques da Silva. 
A proposta consistiu em uma unidade didática elaborada a partir das 
ideias prévias dos alunos sobre a natureza da luz. As expressões artísticas 
dos alunos foram utilizadas para identificar suas ideias, e as atividades 
desenvolvidas buscaram uma transformação de tal modo que os signifi-
cados se aproximassem do modelo científico atual, constatando-se uma 
evolução conceitual sobre a natureza da luz, havendo, em alguns casos, a 
integração da concepção inicial às novas ideias. 

No capítulo 6, “Museu Interativo e a sala de aula: interligando 
aprendizagens”, Eliane Hoffmann, Magnus Ody e Isabel Lara apresenta-
ram o projeto intitulado Sistema solar e Matemática, envolvendo conteúdos 
de matemática, geografia, física e química. Aplicando-o a uma turma do 
2º ano do Ensino Médio de uma escola pública, analisaram como o Museu 
Interativo pode contribuir para a concretização de um trabalho interdis-
ciplinar que alcançasse a integração de conteúdos de disciplinas escolares. 

Alessandra Corrêa, Kely Cemin Faria e Veridiana Rabaioli, orien-
tadas por Regina Maria Rabello Borges, elaboraram e aplicaram em es-
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colas públicas um projeto voltado ao meio ambiente, que apresentaram 
no capítulo 7, “A biodiversidade em foco: percepções construídas pela 
interatividade”. Nesse projeto interdisciplinar e contextualizado foram 
integrados conteúdos de matemática, geografia, física e química, com 
participação dos professores responsáveis por essas disciplinas. 

O “Projeto Vila Ecológica”, apresentado no capítulo 8, foi desen-
volvido em uma escola pública de Viamão pela mestranda Clair Souza 
(professora de matemática e artes na escola) e sua colega Claudia Drese 
(professora de ciências). Em uma educação ambiental contextualizada, 
alunos da 5ª série foram orientados e conscientizados sobre o uso de re-
cursos naturais, em proposta que pode ser relacionada à exposição sobre 
energia e a casa genial no MCT/ PUCRS.

No capítulo 9, “Estudo do Teorema de Pitágoras por meio da in-
tegração museu-escola”, Celso Pessanha Machado, Felipe Polese, Lorena 
Molon, Marivane Viêra, Renate Sebastiani e Rosana Gessinger apresen-
taram uma sequência didática envolvendo conteúdos de geometria espa-
cial a partir da revisão da geometria plana, em especial do Teorema de 
Pitágoras. Em uma turma do Ensino Médio, a partir da identificação dos 
conhecimentos prévios dos alunos, houve contextualização do conteúdo 
e da metodologia de ensino, introdução à história da matemática e uma 
visita ao Museu, para auxiliar na aprendizagem dos conceitos. 

“Abordagem interdisciplinar de matemática e física em visita ao 
MCT/PUCRS” é o título do capítulo 10, trabalho desenvolvido por 
Zulma Madruga e Daniel Klug, acompanhado por Regina Maria Rabello 
Borges, que buscou relacionar experimentos interativos do MCT/
PUCRS com o cotidiano e os conteúdos estudados em sala de aula, utili-
zando uma abordagem interdisciplinar com os componentes curriculares 
de matemática e física. Alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola 
pública estadual seguiram um roteiro de visitação e escolheram uma ex-
periência para analisar mais profundamente, apresentando-a aos colegas 
em sala de aula, direcionando-se a propostas interativas afins. 

No capítulo 11, “Sociedade, energia e ciência”, Ione Araujo, Rodrigo 
Cima e Talissa Rodrigues apresentaram uma proposta pedagógica interdis-
ciplinar sobre energia, fundamentada no educar pela pesquisa, partindo 
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da identificação e evolução das concepções prévias dos alunos, de modo 
dinâmico e interativo, no contexto de Sociedade, Energia e Ciência (SEC).

No capítulo 12, denominado “Estudo de micro-organismos 
por meio da interatividade”, Cleise Koeppe, Bianca Ogliari e Clarissa 
Lindenmeyer, orientadas por Regina Maria Rabello Borges, descreveram 
práticas desenvolvidas com uma turma de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) para identificar micro-organismos quanto a sua importância eco-
lógica e social, reconhecendo a necessidade da higiene como medida 
profilática. As atividades foram desenvolvidas com 21 alunos de EJA, da 
segunda etapa, matriculados em uma escola de Ensino Fundamental do 
município de Gravataí/RS, após a identificação de dificuldades do grupo 
em trabalhar com micro-organismos sob a perspectiva teórica. 

No capítulo 13, “Energia, prevenção e tecnologia: uma proposta 
interativa de ensino de física para Educação de Jovens e Adultos”, Renata 
Matos da Luz e Rosângela Pastorini, com apoio de João Bernardes da 
Rocha Filho, propuseram um método de ensino para o tema energia, vol-
tado para o ensino da EJA. A partir da análise prévia das concepções dos 
alunos e de suas pesquisas, o estudo foi desenvolvido no MCT/PUCRS, 
um ambiente não formal, a fim de associar o conteúdo próprio da física 
com as diferentes realidades do cotidiano dos estudantes, por meio de 
experimentos interativos.

No capítulo 14, “Educação ambiental na escola e visita ao Museu”, 
Leila Job e Diane Muchusky, com orientação de Valderez Lima, apresen-
taram um trabalho interativo de educação ambiental com enfoque em 
botânica, realizado com alunos do Ensino Médio em uma escola pública. 
Após os alunos escreverem suas curiosidades sobre o tema, foi elaborado 
um roteiro de estudos que incluiu saída de campo, na praça da cidade, 
consulta bibliográfica sobre a importância dos vegetais e visita ao MCT/
PUCRS e aos jardins da mesma universidade. Na volta à escola, houve 
exposição sobre exemplares de plantas, e os alunos socializaram seus co-
nhecimentos com outras turmas da escola. 

A seguir, no capítulo 15, temos “Probabilidades genéticas: uma prá-
tica interdisciplinar”, em que Clair Souza, Leandro Millis da Silva e Talita 
Chesini buscaram desenvolver o conteúdo de genética aliado ao estudo 
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de probabilidade e estatística, de modo lúdico. O objetivo foi de que os 
alunos pudessem vivenciar situações de aplicabilidade no mundo real e da 
ficção sobre os conteúdos de genética e probabilidade abordados interdis-
ciplinarmente, primeiro em sala de aula e depois no MCT/PUCRS, mais 
especificamente na exposição temporária CSI – Ciência Contra o Crime.

No capítulo 16, a mestranda Tirzá Prodes, auxiliada pelas profes-
soras Tatiana Souza de Camargo e Regina Maria Rabello Borges, escreveu 
sobre “Educação Infantil e Museu Interativo”, apresentando os resultados 
da visita ao Museu de Ciências de uma turma de nove crianças do mater-
nal, especificamente voltadas a um trabalho sobre o funcionamento do 
sistema digestório. 

No capítulo final foram incluídas pelos organizadores mais algu-
mas considerações sobre o livro.
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