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RESUMO 

 
Localizado no Rio de Janeiro, o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) é uma 
das instituições brasileiras que mais se destaca nacional e internacionalmente, 
promovendo, há mais de trinta anos, atividades voltadas à divulgação das ciências. O 
museu apresenta uma série de exposições de visitação livre e gratuita, e também 
desenvolve atividades voltadas à pesquisa e ao ensino como cursos de curta duração e 
pós-graduação nas áreas de museologia, história da ciência e da tecnologia no Brasil e 
restauração de objetos metálicos e papel, entre outros. O principal objetivo desse 
trabalho foi identificar as potencialidades e possibilidades de abordagem de temas da 
química nas exposições presentes no MAST, procurando compreender a lógica utilizada 
nos processos de escolha do tema, planejamento e execução das exposições 
desenvolvidas por esse museu, visando identificar o papel atribuído à química em cada 
uma dessas etapas. Adotamos como metodologia a pesquisa qualitativa utilizando o 
método etnográfico, realizando visitas regulares ao MAST e entrevistas 
semiestruturadas com os responsáveis pela concepção das exposições. Os resultados do 
trabalho demonstraram que a química está presente nas exposições do museu, mas essa 
presença não a coloca como protagonista, mas sim associada e integrada a outras áreas 
do conhecimento como a física, astronomia, história, entre outras. Em relação aos 
processos envolvidos na concepção das exposições ficou demonstrado que se trata de 
um trabalho essencialmente coletivo e que sempre é desenvolvido por profissionais com 
diferentes áreas de formação, esse procedimento visa dar um enfoque interdisciplinar 
aos temas abordados nas exposições. Uma consequência da pesquisa foi o 
desenvolvimento de um guia sobre o espaço analisado, voltado para os professores de 
química e demais interessados, com intuito de auxiliar no planejamento de futuras 
visitas ao museu.  
 
Palavras-chave: Museu de ciências, divulgação científica, química. 
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ABSTRACT 

 
Located in Rio de Janeiro, the Museum of Astronomy and Related Sciences (MAST), is 
one of the Brazilian institutions that stands out most nationally and internationally, 
promoting, for more than thirty years, activities aimed at the dissemination of science. 
The museum presents a series of free and free exhibition exhibitions, as well as research 
and teaching activities such as short-term and post-graduate courses in museology, 
history of science and technology in Brazil and restoration of metallic objects and paper, 
among others. The main objective of this work was to identify the potentialities and 
possibilities of approaching chemistry subjects in the exhibitions present in the MAST, 
in addition, we tried to understand the logic used in the process of theme selection, 
planning and execution of the exhibitions developed by this museum to identify the role 
assigned to chemistry in each of these steps. We adopted as methodology the qualitative 
research using the ethnographic method, making regular visits to the MAST and semi-
structured interviews with those responsible for the design of the exhibitions. The 
results of the work demonstrated that the chemistry is present in the exhibitions of the 
museum, but this presence does not place it as a protagonist, but is associated and 
integrated with other areas of knowledge such as physics and astronomy. Regarding the 
processes involved in the design of the exhibitions, it has been demonstrated that this is 
essentially a collective work and is always developed by professionals with different 
areas of training, this procedure aims to give an interdisciplinary focus to the themes 
addressed in the exhibitions. A natural consequence of the research was the 
development of a guide on the space analyzed, aimed at chemistry teachers and other 
interested parties, in order to assist in the planning of future visits to the museum. 
 
Key words: Museum of sciences, scientific dissemination, chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Na introdução desse trabalho relato, mesmo que de maneira breve, os caminhos 

que me conduziram ao mundo dos Museus e Centros de Ciências, debato alguns pontos 

do problema que me proponho a estudar e apresento os assuntos abordados em cada um 

dos capítulos da dissertação. 

1.1 A Minha Trajetória 

Considero o meu ingresso, no ano de 2001, no Colégio Estadual Visconde de 

Cairu, ou simplesmente Cairu, onde cursei os três anos do ensino médio, como o marco 

inicial dessa dissertação, pois foi nesse colégio que tive a oportunidade de conhecer um 

grupo de professores, coordenados pelo professor Marcos Antônio Carnavale de Barros, 

que desenvolviam um projeto chamado CairuVest, que tinha como principal objetivo 

promover a aprovação dos alunos do Cairu nos vestibulares das faculdades públicas do 

Rio de Janeiro.  

 Os alunos que optassem por participar do CairuVest eram alocados em turmas 

do segundo e terceiro anos, onde ocorria uma maior cobrança de conteúdos 

disciplinares, além de serem submetidos a avaliações bimestrais mais criteriosas quando 

comparadas as das outras turmas do colégio e a participação em aulas aos sábados de 

manhã que serviam como momentos de revisão de matérias já vistas em anos anteriores, 

ou que abordavam assuntos não contemplados no currículo da rede estadual, mas que 

eram recorrentes nas provas de vestibulares. Tudo isso fazia parte da rotina dos 

participantes do CairuVest.   

 Vale destacar que no início dos anos 2000, diferente do que acontece hoje, cada 

faculdade pública tinha o seu próprio vestibular e ainda não existia a política de cotas 

para estudantes oriundos da rede pública de ensino, o que tornava o desafio de aprovar 

um aluno do Cairu nos concorridos vestibulares das faculdades públicas um desafio 

ainda maior.  

 Devo confessar que, antes de participar do CairuVeste, nunca havia pensado em 

cursar uma faculdade e, tampouco considerava a hipótese de me preparar para uma 

prova de vestibular, principalmente de uma faculdade pública, mas aquele grupo de 
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professores me ensinaram a sonhar, a acreditar no meu potencial e a batalhar pela minha 

vaga na faculdade. 

 Prestei prova para todas as tradicionais faculdades públicas do Rio de Janeiro e, 

orientado pelo professor Marcos Antônio Carnavale de Barros, também participei do 

primeiro vestibular promovido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Química (CEFETQ), atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro (IFRJ).  

 O professor Marcos Antônio Carnavale de Barros, além de trabalhar no Cairu, 

era professor do CEFETQ e sabendo do meu interesse pela química me levou um 

panfleto, que guardo carinhosamente até hoje, com informações sobre o primeiro 

vestibular do CEFETQ onde seriam oferecidas vagas nos cursos de Produção Cultural, 

Licenciaturas em Química e Física. 

Avancei até a última fase de todos os vestibulares, sendo finalmente aprovado 

para o CEFETQ, fazendo parte da segunda turma do curso de Licenciatura em Química 

da unidade Nilópolis. De início, a ideia de ser professor não me era muito agradável, 

mas ao longo do curso, e após realizar o estágio curricular obrigatório, onde pude 

vivenciar a rotina de “ter uma turma”, acabei me decidindo pelo magistério. 

 Me formei no segundo semestre de 2008, e já no ano de 2009 atuava como 

professor em duas escolas particulares, a Sociedade de Ensino Rodrigues e o Colégio 

Meira Lima, nesse mesmo ano iniciei o curso de Especialização em Ensino de Ciências 

no IFRJ campus Maracanã.  

 A falta de autonomia pedagógica imposta pelas duas escolas em que lecionava 

tornou meu primeiro ano como professor uma experiência extremamente 

desestimulante, mas o ano de 2010 me reservou uma série de gratas surpresas que 

deram fôlego na minha vida profissional. Fui contratado pelo Colégio Wakigawa, onde 

aprendi que nem todo o colégio particular exige que você siga uma apostila 

desatualizada e repleta de erros conceituais. Concluí meu curso de especialização e fui 

aprovado no concurso de professor da rede estadual de ensino do estado do Rio de 

Janeiro. 
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  Retornar a escola pública, agora na condição de professor, foi um momento de 

extrema alegria, pois de alguma forma, pude ajudar e incentivar muitos de meus alunos 

a lutarem por sua vaga na faculdade pública, e assim, me sentia retribuindo o que os 

professores do Cairu haviam feito por mim. Prestei novamente concurso para a rede 

estadual de ensino e no ano de 2012 assumi a minha segunda matrícula, nesse mesmo 

ano decidi me desligar totalmente da rede particular de ensino. 

 Durante os anos de 2013 e 2014 participei de dois cursos de formação 

continuada oferecidos pelo Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) aos professores da rede estadual de ensino, e isso 

acabou despertando a vontade de “voltar a estudar”, como já havia concluído um curso 

de especialização, a princípio, busquei por cursos de mestrado, mas por estar, na minha 

opinião, há muito tempo sem ter contato com a academia, acabei optando por fazer 

outro curso de especialização, para desse modo me ambientar novamente com o mundo 

acadêmico e poder me preparar para o mestrado.  

 Ingressei, no ano de 2015, no curso de Especialização em Educação e 

Divulgação Científica do IFRJ campus Mesquita, onde, entre outras coisas, fui 

apresentado a alguns dos principais Museus e Centros de Ciências do Rio de Janeiro, 

como o Espaço Ciência InterAtiva (ECI), o Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST), o Espaço Ciência Viva (ECV), o Museu da Vida (MV) e o Museu Ciência e 

Vida (MCV). Durante a minha graduação e também na minha primeira especialização, 

não havia entrado em contato com locais como esses, e ao conhecer esse universo tive a 

certeza de ter encontrado um promissor objeto de estudo. 

 Como trabalho de conclusão da especialização desenvolvi, orientado pela 

professora Grazielle Rodrigues Pereira, um estudo que avaliou a presença das escolas 

públicas de educação básica da Baixada Fluminense entre o público escolar do MAST e 

do ECV. A conclusão do trabalho apontou que as escolas da Baixada Fluminense estão 

presentes entre o público escolar desses museus, porém essa participação é 

extremamente dependente do desenvolvimento de projetos institucionais que visam, 

entre outras coisas, financiar o translado dessas escolas até os museus.  

  Em 2016, iniciei meu curso de mestrado profissional no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências (PROPEC) do IFRJ campus Nilópolis, 
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decidido a permanecer estudando os conhecimentos presentes nos Museus e nos Centros 

de Ciências. Minha ideia inicial era realizar uma pesquisa junto aos professores de 

ciências que tivessem como prática pedagógica a realização de visitas a Museus e 

Centros de Ciências, porém, após uma série de conversas com a minha orientadora, a 

professora Eline Deccache-Maia, essa proposta acabou sofrendo uma série de alterações 

que culminaram na presente dissertação.  

1.2 A Proposta da Pesquisa 

 A pesquisa sobre a Percepção Pública da Ciência, Tecnologia e Inovação no 

Brasil, que tem como um de seus objetivos “[...] realizar um levantamento atualizado 

sobre interesse, grau de informação, atitudes, visões e conhecimento dos brasileiros em 

relação à Ciência e Tecnologia (C&T) [...]” (BRASIL, 2015, p.3), em sua última edição 

realizada em 2015 pelo extinto Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), 

apontou que os brasileiros têm uma atitude positiva e otimista em relação à ciência e 

tecnologia, acreditando, inclusive, que elas sejam fatores que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida da população e para a solução de problemas ligados à 

saúde e ao meio ambiente.  

 Além disso, ficou demonstrado neste estudo o interesse da população brasileira 

por assuntos ligados à ciência, tecnologia, meio ambiente, medicina e saúde. Do 

conjunto de entrevistados, 61% declararam ser interessados ou muito interessados em 

Ciência e Tecnologia e 78% declararam ser interessados ou muito interessados em 

assuntos ligados ao meio ambiente, medicina e saúde. 

 No que se refere à visitação a espaços comprometidos com a divulgação e 

popularização da ciência como Museus de Ciências e Tecnologia, a presença da 

população brasileira, apesar de crescente nos últimos anos, ainda é muito baixa, apenas 

12% das pessoas entrevistadas afirmaram terem ido a um espaço como esse nos últimos 

12 meses. 

 Uma das possíveis formas de ampliação do acesso da população brasileira a 

espaços de educação e ensino como Museus e Centros de Ciências, são as visitas 

escolares, que têm na figura do professor o principal protagonista desse encontro. 
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 Rocha e Vasconcelos (2016) sinalizam que o ensino de ciências praticado nas 

escolas acaba por privilegiar uma abordagem descontextualizada e não interdisciplinar 

dos assuntos ligados à Química. Segundo Pontes et al (2008) essa seria uma das causas 

da falta de interesse e motivação por parte dos alunos para o estudo das ciências. 

 Acreditamos que as dificuldades enfrentadas pelos professores de ciências na 

promoção de um ensino que busque despertar o interesse dos alunos pelos temas 

científicos derive, dentre outras coisas, da própria natureza institucional da escola que, 

como um local formal de educação, promove a divisão dos indivíduos por idade e grau 

de conhecimento, além de realizar uma gama de atividades sistematizadas e sequenciais, 

seguindo, obrigatoriamente, um currículo normatizado que estabelece o que deve ser 

ensinado, realizando exames periódicos que buscam mensurar o grau de aprendizagem 

dos alunos (GOHN, 2006). 

 No mesmo sentido, Silva e Grynszpan (2015) apontam que: 

[...] seria preciso reconhecer que, como instituição forjada em uma 
estrutura disciplinar, a escola tem limitações que não favorecem a 
abordagem de temas transversais. Os conteúdos de ciências naturais 
constituem um bom exemplo desta estrutura, na medida em que os 
blocos de seus conteúdos estão separados de acordo com a natureza de 
cada disciplina, com a justificativa de que esta fragmentação 
permitiria uma melhor explanação da natureza de cada conteúdo. 
(SILVA E GRYNSZPAN, 2015, p.2). 

 Centros e Museus de Ciências por sua vez, apresentam-se como locais de 

educação não formal e que, portanto, não se comprometem com um currículo e 

tampouco possuem na mensuração do conhecimento um de seus objetivos, apresentando 

a ciência “[...] de forma lúdica, interativa e relacionada ao cotidiano das pessoas” 

(PAULA, 2013, p.10), por isso, se constituem como um ambiente propício para 

despertar o interesse pelo estudo da ciência e da Química. 

 Todavia, Silva (2015) chama a atenção para a falta de pesquisas voltadas a 

compreender o papel atribuído à Química nas exposições de Centros e Museus de 

Ciências, além disso, a autora destaca que os poucos estudos realizados apontam uma 

série de dificuldades na concepção de módulos e aparatos interativos que tenham a 

Química como temática.  
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 Pinto (2007) investigou o porquê da existência de um número reduzido de 

módulos interativos ligados a Química nos Centros e Museus de Ciências localizados, 

principalmente em Portugal. O autor identificou uma série de fatores que dificultam o 

desenvolvimento e a manutenção de aparatos ligados a Química nas exposições 

científicas, dentre eles podemos citar: a necessidade constante de reposição de 

reagentes, o que gera um custo financeiro extra para a exposição; a dificuldade de 

encontrar um monitor que saiba manusear e descartar os produtos químicos gerados; e o 

tempo relativamente elevado que certas reações demoram a ocorrer. 

 Além disso, esse mesmo autor salienta que a Química apresenta especificidades 

ligadas a comunicação com o visitante do museu que também dificultam a sua inserção 

nas exposições, como, por exemplo, a necessidade de visualização de fenômenos e 

partículas a nível atômico na compreensão dos fenômenos observáveis a nível 

macroscópico e a exigência de um mínimo de conhecimentos prévios ligados a 

interpretação e compreensão de símbolos, fórmulas e equações químicas sem os quais a 

interação entre o visitante e o conhecimento apresentado é prejudicada.  

 Em relação à presença da Química nos Museus e Centros de Ciências 

localizados no Rio de Janeiro, Silva (2015) e Garrido et al. (2011) desenvolveram 

pesquisas em diferentes locais e constataram que o conhecimento químico, por muitas 

vezes não é abordado de maneira explícita nas exposições, mas sim integrado a outras 

áreas do conhecimento como a física e a biologia por meio da abordagens de assuntos 

socioambientais.   

 Além disso, Silva (2015) destaca que nessas instituições os saberes químicos 

aparecem relacionados ao cotidiano das pessoas, o que proporciona a aproximação entre 

o público em geral e os conhecimentos científicos.  

 A exposição do MN da Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro, foi o objeto de 

estudo de Garrido et al. (2011), tendo os autores realizado um levantamento minucioso 

do acervo exposto no museu procurando identificar as possibilidades de abordagem de 

assuntos ligados à Química. Esse procedimento acabou por revelar que a Química pode 

ser relacionada a aspectos históricos, artísticos e culturais das peças e dos aparatos em 

exposição. 
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 Seguindo as pistas levantadas pelas pesquisas supracitadas, a presente 

dissertação teve por objetivo realizar uma análise minuciosa dos acervos das exposições 

de um dos principais e mais antigos museus de ciências do Brasil o Museu de 

Astronomia e Ciências Afins. 

 Buscando identificar a presença da química com vistas a verificar as 

potencialidades e possibilidades de uso desse espaço pelos professores de química, além 

de identificar e entrevistar alguns dos responsáveis pela elaboração das exposições do 

Museu, com o objetivo de compreender a lógica utilizada nos processos de escolha do 

tema, planejamento e execução das exposições, visando identificar o papel atribuído à 

química em cada uma dessas etapas. Pretendemos com isso, fortalecer a dimensão 

educativa do museu, tendência que vem se ampliando durante os últimos anos 

(MARANDINO, 2005), demonstrando possibilidades de uso desse equipamento por 

professores de Química. 

 Estudos que buscam compreender as múltiplas relações estabelecidas entre os 

Museus, os professores e o público escolar têm sido realizados nos últimos anos. Cruz 

(2010) identificou as motivações e as necessidades pedagógicas dos professores, de 

nível médio e fundamental, que levaram suas turmas ao MN, ao Museu de Ciências da 

Terra (MCter) e ao MV. Já Martins (2006) analisou os objetivos educacionais dos 

profissionais do setor pedagógico do Museu de Zoologia da USP e traçou uma relação 

com as ações didáticas dos professores que frequentam esse espaço.  Monerat (2012), 

por sua vez, analisou o potencial de uma visita ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro 

para as aulas de ciências de um grupo de 11 alunos secundaristas de uma escola de 

formação de professores da Baixada Fluminense. 

 Os resultados desses estudos apontaram que as visitas a espaços de divulgação e 

popularização da ciência é uma atividade que promove a integração entre os alunos e 

que pode ser explorada de maneira complementar à educação escolar (CRUZ, 2010), 

pois, proporciona momentos de vivência e de interação concreta dos conteúdos 

disciplinares (MONERAT, 2012). No entanto, para que se obtenham resultados 

positivos nesse tipo de atividade, é necessário um trabalho prévio de planejamento da 

visita por parte do professor para que ele compreenda as especificidades educacionais e 

os assuntos contemplados em cada um desses espaços, caso isso não ocorra, a visita 
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acaba por se tornar um acontecimento isolado e sem conexão com a vida escolar dos 

alunos (MARTINS, 2006). 

 Cruz (2010) e Martins (2006) desenvolveram produtos educacionais que têm por 

objetivo proporcionar ao professor condições de planejar a sua visita; Cruz (2010) 

elaborou uma série de atividades complementares a exposição de paleontologia do MN, 

Martins (2006) apresenta uma cartilha, elaborada pelos alunos sujeitos da pesquisa, que 

cumpre o objetivo de apresentar aos professores um instrumento facilitador na 

exploração dos recursos educativos presentes no zoológico do Rio de Janeiro. 

 Portanto, o desenvolvimento de materiais que indiquem aos professores as 

possibilidades de abordagem dos assuntos apresentados pelos Museus e Centros de 

Ciências torna-se item facilitador, imprescindível para o aproveitamento de todo o 

potencial educacional desses locais. 

 Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho, também se propõe, a desenvolver 

um material de apoio pedagógico, a partir da identificação das possibilidades de 

abordagem de tópicos da química nas exposições do MAST, para o professor que 

pretende levar suas turmas ao Museu. 

 Para dar conta do farto material obtido nessa pesquisa, dividimos essa 

dissertação da seguinte forma: o segundo Capítulo dedica-se aos referenciais teóricos 

adotados nesse trabalho; o terceiro Capítulo debate alguns pontos metodológicos da 

pesquisa e apresenta o espaço a ser analisado; os resultados podem ser encontrados no 

quarto e quinto Capítulos; o Capítulo sexto apresenta o produto educacional produzido 

e, por fim, o sétimo Capítulo apresenta as considerações finais do trabalho.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Museus e Centros de Ciências, Panorama Histórico e a Sua Função 
Educacional 

O Museu de Ciências do século XXI é fruto de um longo e complexo processo 

histórico (VALENTE, 2009), por isso o início desse trabalho se dedica, mesmo que de 

maneira sucinta, a apresentar um panorama temporal dos principais aspectos que 

determinaram as várias mudanças sofridas por essa instituição ao longo da história e 

como hoje as possibilidades de ensino e de educação promovidas por esses espaços 

ocupam papel de destaque na concepção das exposições e das diversas atividades 

desenvolvidas nesses locais.  

  Buscamos, com isso, demonstrar que o Museu é uma instituição viva e mutável, 

que influencia e é influenciado por inúmeras demandas sociais, acabando por modificar 

sua missão, função e vocação (KOPTCKE, 2012). 

Esses espaços (Museus) devem, portanto, ser pensados como 
instituições mutáveis, inseridas em um contexto histórico que 
acompanha as demandas que ocorrem na própria sociedade que lhes 
confere distintos motivos e razões para que se constituam e continuem 
a existir. (MONTEIRO e GOUVÊA, 2016, p.306) 

Gaspar (1993), ao apresentar a etimologia da palavra Museu, esclarece que sua 

origem vem do latim museum que, por sua vez, deriva do grego mouseion ou templo 

das musas. Na Grécia antiga, mouseion era um local sagrado habitado pelas nove 

musas: Calíope (eloquência), Clio (história), Erato (poesia lírica), Euterpe (música), 

Melpômene (tragédia), Polímnia (música sacra), Tália (comédia), Terpsícore (dança) e 

Urânia (astronomia), segundo Scheinier (2008, p.60) as musas “[...] são forças divinas. 

Elas têm o poder de tornar presente os fatos passados e os fatos futuros, de restaurar e 

renovar a vida [...]”, elas se manifestavam através da via oral e traziam à tona a 

memória, a imagem e a voz da criação, eram consideradas como agentes da verdade e 

eram responsáveis pela criação de uma atmosfera de inspiração onde os pensamentos 

poderiam se desligar da realidade cotidiana e atingir a esfera do abstrato. 

Vale destacar que o sentido atribuído pelos gregos à palavra mouseion ultrapassa a 

referência a um local fisico sagrado, como é o caso do templo das musas, trazendo em si 

a capacidade divina atribuída às musas de inspirar os homens na criação científica e 
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artística, como destaca Scheinier (2008, p.60) “Busquemos então a gêneses do Museu, 

não no templo, mas nas próprias Musas [...]”. 

Já o Museu de Alexandria (306 a. C.), criado por Ptolomeu I, diferente do templo 

das musas, era um local de estudo, pesquisa e ensino. Segundo Soares (2008, p.20) 

“Era, na verdade, um espaço que reunia diversos prédios onde sábios se dedicavam 

exclusivamente ao estudo.”. Além de ter a custódia de alguns objetos como: “[...] 

instrumentos cirúrgicos e astronômicos, peles de animais, trombas de elefantes e 

estátuas de filósofos, abrigava também um parque botânico e zoológico, além da sua 

notável biblioteca.” (GASPAR, 2013, p.5). 

O surgimento e os caminhos percorridos pelos Museus voltados para as Ciências 

Naturais podem ser estudados a partir de salas chamadas de gabinetes de curiosidades 

ou gabinetes de descoberta, no século XVII (SILVA, 2015), que eram locais onde os 

membros da nobreza e do clero europeu guardavam coleções de objetos variados, como 

exemplares de rochas, armas, jóias, animais empalhados, fósseis e espécies da fauna e 

da flora de diversos locais do mundo. (CAZELLI, MARANDINO e STUDART, 2003; 

PAULA 2013).  

As coleções guardadas nos gabinetes de curiosidades representavam a riqueza e o 

status da nobreza da época, muitos desses objetos eram provenientes de terras 

longínquas como as colônias européias (SILVA, 2015), o acervo desses locais eram 

acessíveis a um grupo reduzido de pessoas, geralmente outros membros da nobreza. 

Vale destacar que os gabinetes de curiosidades se destinavam meramente a exibição de 

artefatos, não havendo, portanto, qualquer tipo de preocupação com a organização e a 

informação que esses objetos poderiam transmitir aos visitantes (PAULA, 2013). 

Cazelli, Marandino e Studart (2003) apontam as coleções dos italianos Ferrante 

Imperato e Nicoletto Giganti e do inglês John Tradescant, como exemplos 

colecionadores que criaram importantes gabinetes de curiosidades. 

Após o surgimento dos gabinetes de curiosidades aparecem os chamados Museus de 

primeira, segunda e terceira geração. Essa classificação é apresentada por McManus 

(1992) e será adotada no presente trabalho seguindo os referenciais Cazelli, Marandino 

e Studart (2003); Paula (2013) e Silva (2015). 
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Vale lembrar, como bem destaca Cazelli, Marandino e Studart (2003), que as três 

gerações de Museus não possuem trajetórias históricas dependentes entre si e, tampouco 

uma geração serviu de inspiração para a outra, pois suas origens seguiram parâmetros 

diversos e não obedeceram a uma sequencia lógica e determinada de acontecimentos, 

como, muitas vezes, um relato histórico possa nos levar enganosamente a entender. 

Além disso, nos Museus de hoje é possível perceber a coexistência de características 

dessas diferentes gerações. 

No início do século XVIII, surgem os Museus de primeira geração, instituições que 

tinham na história natural sua principal temática, além de apresentarem estreita ligação 

com as pesquisas realizadas nas universidades e que, diferente dos gabinetes de 

curiosidades, não eram salas para a simples contemplação de artefatos “[...] mas sim um 

local que utiliza seus objetos para contribuir com o crescimento da ciência a partir da 

pesquisa [...]” (PAULA, 2013, p.11), seus acervos já eram apresentados dentro de uma 

lógica de exibição o que permitia sua utilização “como suportes de demonstração para 

estudos e difusão” CAZELLI, MARANDINO e STUDART, 2003, p.86).   

Os Museus de primeira geração também são conhecidos como santuário de objetos 

(SILVA, 2015), pois apesar de existir um processo de organização dos artefatos em 

exibição, seus acervos eram exibidos em sua totalidade, ou seja, não havia uma seleção 

prévia de peças, o que causava “[...] uma saturação dos objetos em vitrines [...]”, 

(CAZELLI, MARANDINO e STUDART, 2003, p 87). O Muséum National d’Histoire 

Naturalle de Paris na Fança e o Natural History Museum de Londres na Inglaterra, são 

exemplos de Museus de primeira geração.  

Os Museus de segunda geração, remonta ao final do século XVIII, tem na ciência e 

nos avanços tecnológicos, aplicados às industriais as temáticas inspiradoras de suas 

exposições (SILVA, 2015). Segundo Paula (2013, p.11), esses Museus “[...] serviam a 

um propósito extremamente tecnicista, onde seus espaços eram vistos como vitrines 

para as indústrias.” e, por isso, ofereciam treinamento técnico a partir dos aparatos 

expostos com o objetivo de fomento do mundo do trabalho (CAZELLI, MARANDINO 

e STUDART 2003). 

Os Museus de segunda geração já apresentam no desenvolvimento de suas 

exposições uma maior preocupação com o potencial comunicativo daquilo que era 
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exibido. Nessa geração de museus são desenvolvidos os primeiros aparatos do tipo girar 

manivelas e push-button (apertar botões) que buscavam, promover a aprendizagem, 

através da interação entre o visitante e o objeto em exposição (PAULA, 2013). 

Destacamos como exemplos de Museus de segunda geração o Conservatoire des Arts et 

Métiers, na França e o Franklin Institute, nos Estados Unidos da América. 

Já os Museus de terceira geração, que surgem no início do Século XX, tem na 

transmissão de conceitos científicos sua principal missão, Cazelli, Marandino e Studart 

(2003) destacam que “Os museus de ciência de terceira geração vão se diferenciar 

radicalmente dos outros por realizarem exposições que não se baseavam em coleções de 

objetos históricos: apresentavam ideias no lugar de objetos” (p. 84). 

A presença da mediação humana e a busca de um maior envolvimento intelectual do 

visitante com os aparatos expositivos através, principalmente, do uso de equipamentos 

interativos que vão além do simples apertar botões encontrados na segunda geração de 

Museus, também são traços da terceira geração (PAULA, 2013). Os Museus Palais de 

La Découvert na França e o New York Hall Of Science nos Estados Unidos são 

representantes dessa geração de Museus. 

    O fim da II Guerra Mundial marcou o início da Guerra Fria (1945-1991), conflito 

ideológico, político e militar travado entre a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas e os Estados Unidos da América e que tinha nas pesquisas científicas 

voltadas a conquista do Espaço um de seus principais “campo de batalha”.   

Os americanos saíram em desvantagem nessa disputa, pois em 1957, os russos 

lançaram o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1. Buscando mudar esse 

quadro, os Estados Unidos desenvolveram uma série de iniciativas voltadas para 

fomentar o estudo das ciências entre os jovens, com o intuito de suprir a demanda 

crescente de profissionais nas áreas de engenharia, astronomia, física, matemática e 

química (CAZELLI, MARANDINO e STUDART, 2003), nesse contexto surgem os 

Science Centers, que tem no Museu Exploratorium, fundado pelo físico Frank 

Oppenheimer, em 1969, seu primeiro representante (SILVA, 2015). 

 Os Science Centers procuravam “[...] divulgar a ciência numa perspectiva de 

alfabetização científica” (PAULA, 2013, p. 12), além de “Comunicar o entusiasmo pela 
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ciência e fazer com que o visitante experimentasse o processo científico por si próprio 

[...]” (CAZELLI, MARANDINO e STUDART, 2003, p. 90), Oppenheimer acreditava 

ser necessário o estabelecimento de uma relação cognitiva entre os aparatos 

manipuláveis e os visitantes, é o que se chama de hands-on (SILVA, 2015).  

O início da década de 1970 também foi marcado pelo desenvolvimento de uma série 

de iniciativas de divulgação científica e junto com essa realidade surge um movimento 

acadêmico para definição do termo. Segundo Albagli (1996, p. 397): 

Popularização da ciência ou divulgação científica (termo mais 
freqüentemente utilizado na literatura) pode ser definida como "o uso 
de processos e recursos técnicos para a comunicação da informação 
científica e tecnológica ao público em geral". Nesse sentido, 
divulgação supõe a tradução de uma linguagem especializada para 
uma leiga, visando a atingir um público mais amplo. 

Vale destacar que atividades consideradas de divulgação científica já são registradas 

desde o Século XVIII quando “[...] anfiteatros europeus enchiam-se de um público 

ávido por conhecer novas máquinas e demonstrações de fenômenos pneumáticos [...]” 

(SILVA, 2006, P.54), essas reuniões que consistiam em verdadeiros shows da ciência, 

apesar de divergirem da ideia de divulgação científica apresentada por Albagli (1996), 

são consideradas como o gênesis desse tipo de iniciativa.  

Atualmente, Museus e os Centros de Ciências, destacam-se como locais que 

promovem atividades diversas de divulgação científica (ALBAGLI, 1996). Paula (2013) 

define essas instituições como “[...] espaços não-formais de educação que têm por 

objetivo divulgar e popularizar a ciência de forma lúdica, interativa e relacionada ao 

cotidiano das pessoas” (p.10). Essa visão vai ao encontro de uma sociedade que, cada 

vez mais, insere em seu cotidiano objetos científicos e aparatos tecnológicos, sem, no 

entanto,  ultrapassar a barreira de mero usuário desconhecendo os princípios básicos de 

funcionamento da ciência, a fim de que possa se posicionar de maneira mais consciente 

e crítica perante o papel da ciência na atualidade.  

[...] algo que de certa forma pode ser considerado como um paradoxo. 
Vivemos uma época na qual a ciência e a tecnologia passam a 
desempenhar importância cada vez maior. No entanto, a literatura 
evidencia que as pessoas não compreendem desde conceitos 
científicos básicos que datam de longo tempo até outros mais recentes. 
(CAZELLI, et al. p.205, 2015). 
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Museus e Centros de Ciências são considerados por Silva (2015) como ambientes 

propícios ao letramento científico da população, somando-se a essa visão Marandino 

(2005) aponta que, na atualidade, uma das principais características dessas instituições é 

a sua vocação educativa que se manifesta, dentre outras maneiras, no desenvolvimento 

de exposições que têm na ciência sua principal temática. 

Ao final desse tópico esclarecemos que, tendo em vista os múltiplos sentidos 

atribuídos a expressão “alfabetização científica”, adotamos nesse trabalho a perspectiva 

de Sasseron (2015), que considera a alfabetização científica como um processo contínuo 

de formação que visa, principalmente, o desenvolvimento da capacidade crítica de 

tomada de decisão e posicionamento do sujeito diante de situações que envolvam 

assuntos científicos e o bem estar coletivo, além disso, consideramos essa expressão 

como um sinônimo de letramento científico, apesar do conhecimento da existência de 

linhas de pensamento, como a  defendida por Santos (2007), que apontam diferenças 

teóricas entre esses dois termos.    

2.2 O Ensino de Química em Espaços Não formais 

Todo o desenvolvimento desse trabalho se alicerça no pressuposto de que o ensino e 

a educação podem e devem ocorrer das mais diversas formas e lugares. A investigação 

nessa perspectiva traz à tona três abordagens possíveis que, no entanto, não se esgotam 

em si mesmas, são elas: a educação formal, a educação não formal e a educação 

informal (GOHN, 2006) A compreensão das especificidades e características desses 

campos do saber é imprescindível no desenvolvimento de estudos voltados para as 

possibilidades de ensino e educação que ultrapassem o muro da escola, como é o caso 

do presente estudo.  

Gohn (2006) reflete sobre esses três diferentes níveis e aponta que a educação 

formal é a educação que é praticada no ambiente escolar. Nessa visão, o formal é 

compreendido como o formato constituído por regras de comportamento e convivência 

pré-estabelecidas, promovendo a seriação dos indivíduos por idade e grau de 

conhecimento, realizando uma gama de atividades sistematizadas e sequenciais,  

seguindo, obrigatoriamente, um currículo normatizado que estabelece o que deve ser 

ensinado, realizando exames periódicos que buscam mensurar o grau de aprendizagem 

dos indivíduos. Podemos apontar como seus principais objetivos a preparação do aluno 



30 
 

  

para o exercício da cidadania e a sua certificação intelectual e o papel de educador cabe 

a um especialista com formação apropriada que, no caso das escolas, é  o professor. 

Em relação à educação informal, Gohn (2006) pontua que sua ocorrência se dá de 

maneira contínua e espontânea, sem um planejamento prévio, em ambientes que 

permeiam a nossa personalidade, gosto e existência, como por exemplo: nossa 

residência, a empresa em que trabalhamos, a rua em que vivemos, o clube ou a igreja 

que frequentamos. Este formato deriva das mais diversas relações sociais que 

estabelecemos no curso da nossa história, ou seja, no convívio com o outro a quem cabe 

o papel de educador, pode ser um grupo ou indivíduo dos ambientes que frequentamos, 

como a família, igreja, círculo de amizades, a vizinhança etc.  

No que se refere à educação não formal, Gohn (2006) nos informa que é um 

processo de compartilhamento de experiências que ocorre de maneira intencional e, na 

maioria das vezes, em locais de cunho coletivo com objetivo de gerar um processo 

educativo. O educador é aquele com quem interagimos ou nos integramos nesses locais. 

O campo de pesquisa do presente estudo centra-se em espaços consagrados de 

educação não formal, os Centros e Museus de Ciências. Acreditamos que uma educação 

de qualidade e voltada para a formação cidadã do sujeito passe, também, pelo ensino 

praticado para além dos muros da escola e as visitas a espaços não formais de ensino 

devem fazer parte da prática pedagógica de todos os professores. Nesse contexto, se 

insere a importância de divulgar a existência e as potencialidades dos espaços não 

formais de educação (LOUREIRO, 2003).  

Uma forma de facilitar o entendimento do formalismo dos conceitos científicos é 

demonstrar para os estudantes que a ciência está presente no seu cotidiano, como por 

exemplo, na compreensão do funcionamento do corpo humano, no conhecimento da 

vida encontrada no jardim da sua casa, no simples ato de acender uma lâmpada etc.. É 

preciso contextualizar os temas científicos para que haja a percepção de o quão próximo 

a química, a física e a biologia está de cada um de nós. Nesse sentido, Museus e Centros 

de Ciências cumprem esse papel ao desmistificar os conhecimentos científicos (SILVA, 

2002).  
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A busca por mudanças no panorama da educação brasileira marcou os anos noventa 

e dois mil, nesse período foram elaboradas leis e orientações gerais para todos os níveis 

de ensino da educação, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

(Brasil,1996)  em 20 de dezembro de 1996 e a posterior edição de documentos oficiais 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1997), os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL,1999) e as suas complementações os PCN+ 

(BRASIL,2002) são alguns exemplos da legislação que vigoram até hoje no Brasil.  

Ricardo e Zylbersztajn (2008) esclarecem que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e os PCN+ apresentam caminhos teóricos e metodológicos para a prática em sala 

de aula dos professores da educação básica, a criação dessas orientações se configura 

“[...] em uma ambiciosa tentativa do MEC em propor mudanças curriculares e 

metodológicas [...]” (RICARDO e ZYLBERSZTAJN, 2007, p.339), vale destacar que 

esses documentos não são de aplicação obrigatória, mas se configuram em um marco da 

educação brasileira no que se refere à prática dos educadores brasileiros. 

O PCN+ divide as competências a serem desenvolvidas durante o ensino de química 

em três áreas de domínio, são elas: representação e comunicação, investigação e 

compreensão e contextualização sociocultural. O desenvolvimento dessas competências 

exige não só a abordagem disciplinar de assuntos ligados a química, mas, também, a 

execução de atividades que, por muitas vezes, extrapolam os muros da escola.  

A área de domínio contextualização sociocultural deve ser abordada considerando 

os seguintes aspectos: Ciência e tecnologia na história; Ciência e tecnologia na cultura 

contemporânea; Ciência e tecnologia na atualidade; e Ciência e tecnologia, ética e 

cidadania. No que tange à compreensão da ciência e da tecnologia como partes 

integrantes da cultura humana contemporânea, os PCN+ indicam que o aluno deve 

interagir com eventos e equipamentos culturais, voltados à difusão da ciência, como 

museus, exposições científicas, peças de teatro e programas de tevê (BRASIL,2002). 

Podemos constatar que um dos principais marcos legais da educação brasileira não 

atribui exclusivamente ao espaço escolar a missão de desenvolver atividades de ensino e 

de educação delegando, inclusive, a outros espaços como museus e teatros, a missão de 

promover um ensino contextualizado, interdisciplinar e voltado à formação cidadã do 

aluno.     
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Acreditamos que a previsão de atividades de ensino nos chamados espaços não 

formais de educação e ensino vai ao encontro da percepção de que  esses locais 

apresentam possibilidades diversas e complementares às existentes no espaço formal de 

ensino, como é o caso da escola. Essa aliança se baseia no reconhecimento de que a 

escola sozinha não é capaz de atender a todas as demandas educacionais de seus alunos, 

até mesmo por estar inserida em um sistema institucionalizado de educação, que acaba 

por lhe atribuir uma série de prioridades ligadas ao cumprimento do conteúdo 

programático e a necessidade de avaliação formal, dificultando o cumprimento das 

orientações presentes nos parâmetros curriculares.  Silva e Grynszpan (p.2, 2015) 

destacam a necessidade de se “[...] reconhecer que, como instituição forjada em uma 

estrutura disciplinar, a escola tem limitações [...]” na abordagem de assuntos de maneira 

contextualizada e interdisciplinar, além de dificultar a abordagem de temas transversais 

como Meio Ambiente e Saúde (SILVA e GRYNSZPAN). 

Logo, se faz necessário o estabelecimento de parcerias entre as escolas e os espaços 

de educação formal e não formal de educação na busca por práticas educativas em 

consonância com as orientações trazidas pelos PCN+.  Museus e Centros de Ciências se 

configuram em possibilidades reais de desenvolvimento de práticas educativas 

contextualizadas e interdisciplinares.   

Segundo Silva e Grynszpan (2015) a possibilidade de abordagem de assuntos 

ligados à ciência por meio de temas transversais e de maneira interdisciplinar é uma das 

principais características dos Museus e Centros de Ciências o que se opõe à maneira 

tradicional como essa área do conhecimento é apresentada na escola.  

No que se refere aos conhecimentos de química, Silva (2015) considera  estes 

essenciais quando se tem por objetivo difundir, promover e popularizar ciência.  Em seu 

estudo a autora avaliou a presença da química em algumas das principais instituições 

museais da região metropolitana do Rio de Janeiro, os resultados da pesquisa 

demonstraram que os conhecimentos químicos aparecem de forma integrada às 

diferentes temáticas das exposições, módulos e/ou atividades das instituições.  

Seguindo essa tendência, também o presente trabalho busca desenvolver um 

material de apoio pedagógico, a partir da identificação das possibilidades de abordagem 

de tópicos da química, para o professor que pretende levar suas turmas aos 
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equipamentos de divulgação científica do Rio de Janeiro e despertar no professor esse 

interesse caso ainda não exista. 
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3. METODOLOGIA 

O presente estudo, como já dito, tem como principal objetivo identificar as 

potencialidades e possibilidades de abordagem de temas da química nas exposições 

permanentes do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), para tanto, adotamos 

procedimentos que permitiram o levantamento minucioso dos acervos em exposição.  

Partimos da abordagem qualitativa da pesquisa, buscando inspiração na etnografia, 

tendo no trabalho de campo, na observação atenta e na realização de entrevistas 

semiestrutura com os atores sociais envolvidos no planejamento e execução dessas 

exposições, seus principais instrumentos de coleta de dados. 

[...] a pesquisa qualitativa é aquela que predominantemente trabalha 
com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador 
não é expressa em números, ou então os números e as conclusão neles 
baseadas representam um papel menor na análise. (DALFANON, 
LANA e SILVEIRA, 2008, p.9) 

Adotamos a perspectiva qualitativa pois esta “[...] trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” 

(MINAYO e DESLANDES, 2007, p.21). A análise da presença ou da ausência de 

potencialidades e possibilidades de abordagem de temas da química nas exposições 

permanentes do MAST ocorrerou de maneira integrada (GODOY, 1995) ao processo de 

planejamento e execução dessas exposições, portanto, nossos resultados não foram 

expressos em números ou em um simples sim ou não, mas em um panorama que 

envolverou pretensões, motivações e intencionalidades dos atores sociais que atuaram 

na elaboração dessas exposições. 

 Compreendemos que “A chave da etnografia como paradigma está no pensar 

“culturalmente” sobre a sociedade ou organização, e assim, revelar muitas coisas que 

outras abordagens não o fazem...” (SANTOS, 2008, p. 08). A necessidade de uma 

imersão contínua e prolongada por parte do pesquisador com o seu objeto de estudo, 

que no nosso caso são os acervos em exposição do MAST, se apresenta como um 

caminho possível. Colocamos que nosso trabalho teve uma inspiração na etnografia, 

porque não levamos a termo a imersão necessária que caracterizaria um trabalho 

etnográfico, mas buscamos sorver ao máximo o olhar dos sujeitos da pesquisa e do 

espaço analisado. 
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Segundo Salgado (2015, p 27-28)  

A etnografia abrange, portanto, métodos que envolvem contacto social direto e 
continuado com os agentes da investigação. Implica, por isso, um sentido de 
estar presente. A tarefa etnográfica refere a experiência que se adquire com as 
práticas incorporadas do encontro dialógico com o outro, que considera o 
dialógico como um evento, decorrente das interações sociais entre investigador 
e seus interlocutores.  

Portanto, o trabalho de campo envolveu um trabalho de visitações múltiplas ao 

espaço museal, tantas quantas se fizeram necessárias, e o registro escrito, através do 

caderno de campo, fotográfico e áudio visual dos materiais presentes nas exposições. 

Dentro desse contexto, as impressões e sensações do pesquisador também fazem parte 

desses registros. 

No mesmo sentido, foram realizadas entrevistas semiestruturas, gravadas e 

posteriormente totalmente transcritas, com os atores sociais envolvidos no processo de 

planejamento e execução das exposições analisadas. Buscamos nessa etapa, dar voz as 

pessoas que comandam uma das principais funções do museu do Século XXI, qual seja, 

a de comunicar, educar e entreter o público através das exposições. 

As entrevistas têm por objetivo responder aos seguintes questionamentos: Qual a 

formação e a experiência profissional das pessoas envolvidas no processo de 

planejamento e execução das exposições do MAST? Quais motivos levam a escolha de 

determinado tema para uma exposição? Como as possibilidades de ensino como 

contextualização e interatividade são exploradas nas exposições produzidas pelo 

MAST? Existe um profissional com formação na área de química trabalhando no 

MAST? Qual o papel que a química ocupa nas exposições do MAST? 

A escolha das entrevistas semiestruturadas se justificou por se mostrarem mais 

adequadas para a realização de trabalhos qualitativos (LUDKE e ANDRE, 2008), se 

caracterizando, principalmente, pela presença de indagações abertas organizadas em 

forma de roteiro ou guia de entrevista (FLICK, 2004). O roteiro que foi utilizado nas 

entrevistas encontra-se no Apêndice 1 e no Apêndice 2.  

A entrevista semiestruturada possui, como principal vantagem, a facilitação da 

interação entre entrevistado e entrevistador, já que o roteiro, apesar de possuir um papel 

central no desenvolvimento da entrevista principalmente no que se refere a 
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uniformização dos temas abordados, não impede que novas questões relevantes surjam e 

sejam elucidadas no desenrolar da conversa. (LUDKE e ANDRE, 2008) 

Todavia, o pesquisador também deve estar atento a algumas variáveis que são 

apontadas pela literatura, como fatores que podem prejudicar ou inviabilizar o 

desenvolvimento de uma boa coleta de dados através da entrevista semiestruturada, 

como, por exemplo, a não adequação da linguagem ao entrevistado; o uso de jargões e 

termos específicos; e a utilização de perguntas longas e com múltiplas finalidades 

(MANZINI, 2003; 2004). 

3.1 O Espaço Investigado 

A busca por um Museu ou Centro de Ciência que fosse produtor de exposições 

científicas e que também apresentasse em sua vocação institucional o comprometimento 

com as questões educativas nos levou até o Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST). 

Apesar de sua criação ter ocorrido, principalmente, em função da preocupação em 

preservar os instrumentos históricos do Observatório Nacional (ON) a presença de 

iniciativas voltadas a Divulgação Científica e a produção de exposições sempre foram 

características do MAST (VALENTE e CAZELLI, 2015), dentro desse contexto, 

pareceu-nos de grande valia levar até esse espaço as questões evocadas pelo presente 

trabalho.   

3.1.1 Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) 

O MAST ocupa a antiga sede do ON uma área de aproximadamente 44 mil metros 

quadrados (campus MAST\ON), que além de apresentar uma extensa área aberta de 

livre circulação repleta de árvores, possui um total de dezesseis edificações que formam 

um conjunto arquitetônico típico dos observatórios astronômicos do início do século 

XX. O prédio da sede do museu, Figura 1, se destaca como uma das maiores edificações 

do campus. 
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Centro Luiz Gonzaga 
de Tradições 
Nordestinas 

MAST 

 O MAST localiza-se na Rua General Bruce, 586, no Bairro Imperial de São 

Cristóvão, próximo a um dos mais importantes pontos turísticos da cidade do Rio de 

Janeiro o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestina, Figura 2.  

No cenário nacional o museu destaca-se como uma das principais instituições 

federais de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), fundado 

em 1985, procurando desenvolver o seu trabalho tendo como base o tripé: o acervo, a 

pesquisa acadêmica e a divulgação científica (GOMES, 2012). No que diz respeito ao 

acervo o MAST: 

 

Figura 1- Prédio sede do MAST. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 2- Proximidade entre o MAST e o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Fonte: 
https://www.google.com.br/maps. 
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[...] é composto por mais de dois mil objetos, destacando-se a coleção 
de instrumentos científicos oriundos do ON e incluindo objetos 
provenientes de outros institutos de pesquisa do MCTI: o Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM), o Instituto de Engenharia Nuclear 
(IEN) e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). O acervo 
reúne instrumentos científicos, máquinas e motores, equipamentos 
fotográficos e de comunicação, mobiliário e esculturas, 
representativos do patrimônio cientifico e tecnológico do Brasil 
(GOMES, 2012, p.66). 

A pesquisa acadêmica é desenvolvida, principalmente, em cursos de pós-

graduação lato sensu, no curso de especialização em Preservação de Acervos de Ciência 

e Tecnologia, e stricto sensu, através dos programas de pós graduação em Museologia, 

Patrimônio, História e em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia. 

Já a Divulgação Científica é realizada por meio de uma série de atividades gratuitas 

e acessíveis ao público em geral, como por exemplo, visitas orientadas às exposições 

fixas e temporárias, cursos de curta duração, observação do céu em telescópio, oficinas 

temáticas e palestras sobre assuntos científicos. 
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4.  VISITANDO O MUSEU 
 

 O presente capítulo apresenta o relato de uma visita realizada ao MAST, que 

buscou identificar as potencialidades e possibilidades de abordagem de temas na 

química nas exposições desse museu.  

  

4.1. Um Professor de Química no Museu 

 

 Tendo em vista a inspiração etnográfica da pesquisa, neste tópico descrevo 

minha trajetória até o MAST, as minhas impressões, sensações e observações ao visitar 

as exposições do MAST. A intenção ao optar por esta forma de narrativa é a de permitir 

ao leitor que se permita ser levado pela imaginação, conseguir acompanhar, visualizar e 

sentir as mesmas sensações, facilitando a ideia sobre o que pode ser encontrado e vivido 

no MAST. 

 

4.1.1 O caminho que me leva ao MAST 

 

 Acordo cedo, por volta das 7:30 da manhã, tento estar pronto o mais rápido 

possível, tomo banho, me visto e preparo o café em poucos minutos, pretendo chegar ao 

museu próximo ao seu horário de abertura1 e, assim, aproveitar ao máximo a minha 

visita, que tem como principal objetivo identificar as potencialidades e possibilidades de 

abordagem de temas da química nas exposições do MAST. 

 É um típico dia de verão carioca, o sol reina absoluto na imensidão azul do céu, 

a temperatura ambiente ultrapassa os quarenta graus, e não há uma nuvem sequer que 

ofereça sombra ou uma leve brisa que ajude a amenizar a quase insuportável sensação 

térmica.  

 Caminho até a estação de trem do bairro da Piedade, de onde parto, me apresso 

em pagar a passagem, passar pela roleta e descer as escadas de aceso à plataforma. A 

chegada do trem parador com destino a estação Central do Brasil já é anunciada no 

sistema de som da estação, o embarque é imediato. 

                                                           
1 De terça a sexta, exceto nos feriados, as exposições do MAST ficam abertas ao público das 9 às 17 
horas. Já aos sábados o horário é de 14 às 18 horas. 
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 Apesar do desconforto de realizar a viagem toda em pé, pois os assentos estão 

todos ocupados, o ar-condicionado do trem proporciona uma sensação de refrigério que 

faz com que a quase superlotação do vagão seja um mero detalhe, me acomodo o mais 

rápido possível por entre as pessoas. Procuro um lugar onde possa evitar o trânsito 

constante dos camelôs, que desafiam as leis da física ao irromper por entre as pessoas 

com suas caixas de papelão e isopor anunciando, em alta voz, as mais diversas 

mercadorias. É possível comprar quase tudo no trem: biscoitos, balas, doces, produtos 

de beleza, eletrônicos, medicamentos, e brinquedos; em tempos de desemprego, o 

comércio realizado nos trens é a única alternativa de trabalho para muitas pessoas.  

Coloco minha mochila no guarda volumes do vagão e por um instante observo a 

pequena igreja, localizada no alto da Rua da Capella, ela parece proteger e abençoar 

todos os que embarcam na estação da Piedade. Aproveito a oportunidade e faço a minha 

oração, peço a Deus proteção para o meu dia de trabalho, o trem fecha as suas portas e 

logo em seguida inicia a sua viagem.  

Alguns passageiros do trem conversam, outros dormem embalados pelo balanço 

da viagem e a maioria mexe, freneticamente, no celular; eu prefiro observar as 

paisagens emolduradas pelas grandes janelas do vagão. 

Rapidamente já é possível avistar uma grande cobertura de alumínio de formato 

arredondado, semelhante a uma meia lua, o que parece ser um galpão é, na verdade, a 

estação de trem do Engenho de Dentro. O fluxo de passageiros nas plataformas é 

intenso, pois nessa estação é possível fazer baldeação para os trens expressos que têm 

como destinos os terminais de Japeri, Santa Cruz e Central do Brasil. Em dias de jogo 

de futebol no Estádio Nilton Santos2, o Engenhão, que se localiza em frente a estação, o 

movimento de pessoas é ainda maior. 

A próxima estação é a do Méier, bairro que apresenta grande número de lojas, 

bancos e supermercados e por isso é destino certo dos moradores das redondezas. Do 

trem é possível ver a movimentação intensa de pessoas que entram e saem a todo o 

momento das lojas localizadas nas ruas Amaro Cavalcanti e Dias da Cruz. 

                                                           
2 O estádio foi construído em função da realização dos jogos Pan Americanos na cidade do Rio de Janeiro 
em 2007. 
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O trem segue o seu percurso correndo paralelo a engarrafada Rua Vinte Quatro 

de Maio, as próximas estações: Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo, se localizam em 

bairros predominantemente residenciais e possuem como característica comum o 

péssimo estado de conservação de suas plataformas e a ausência, quase que total, de 

uma cobertura destinada a proteger os passageiros da chuva e do sol, o número de 

pessoas no trem aumenta de maneira considerável em cada uma dessas paradas, 

diminuindo somente na estação São Francisco Xavier, que é o destino dos jovens que 

prestam o serviço militar obrigatório nos quartéis da região.  

De repente o horizonte é totalmente preenchido por um enxame de pequenas 

casas coloridas que parecem terem sido construídas umas sobre as outras, é o Morro da 

Mangueira. O trem passa a toda velocidade pela estação que dá acesso à comunidade3, 

parando somente na nova estação do Maracanã, que foi construída em função da Copa 

do Mundo de 20144, com uma moderna cobertura formada por um entrelaçado de lonas 

cobre as plataformas em toda a sua extensão. A presença de equipamentos que oferecem 

conforto e facilitam o deslocamento das pessoas como bancos, elevadores e escadas 

rolantes chamam minha atenção, depois de vivenciar o precário estado de conservação 

de algumas estações a qualidade do serviço oferecido impressiona, seria esse o padrão 

FIFA5 tão comentado durante a preparação da cidade para a Copa do Mundo?  

Desembarco na próxima parada, São Cristóvão6, e sou recepcionado pelo parque 

da quinta da Boa Vista, local que foi residência oficial da família real portuguesa de 

1808 até 1889, e que hoje se constitui como uma das principais áreas de lazer ao ar 

livre7 da população carioca oriunda, principalmente, da Zona Norte e da Baixada 

Fluminense. Além de jardins e lagos, o parque abriga o Jardim Zoológico da Cidade do 

Rio de Janeiro e um dos mais antigos e importantes museus de Ciências do Brasil, o 

Museu Nacional. 

Ao sair da estação faço uso do transporte alternativo, pois não há linha de ônibus 

regular que me leve da estação até o MAST, embarco em uma Kombi, contorno quase 

                                                           
3 A Estação do morro da Mangueira não faz mais o serviço de embarque e desembarque de passageiros. 
4 A antiga estação do Maracanã, que ficava localizada a alguns metros da atual, foi totalmente destruída. 
5 O padrão Fifa foi um jargão utilizado pelos organizadores de Copa do Mundo de 2014 e que fazia 
referência aos padrões de qualidade e conforto que deveria ser seguidos nas construções que se 
destinavam a receber os jogos e as atividades voltadas para o Mundial de futebol.  
6 Essa estação segue o mesmo padrão de modernidade e conforto apresentado na estação Maracanã. 
7  Segundo o site http://visit.rio/que_fazer/quinta-da-boa-vista/ o parque ocupa uma área de  
155 mil metros quadrados.  
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todo o Parque da Quinta da Boa Vista, acesso a rotatória formada pela Praça Virgílio de 

Melo Franco, a sinuosidade da curva me permite observar o monumento que ocupa o 

centro da praça, o Portão Monumental da Quinta da Boa Vista ou Portão da Cancela8, 

que consiste em um grande portal formado por três entradas, uma central e duas laterais, 

intercaladas por quatro vãos gradeados, esse portão era um dos acessos ao Parque da 

Quinta da Boa Vista, hoje, porém, sua função é servir como um marco histórico para a 

região.  

Ao sair da rotatória, a minha direita, um outdoor anuncia o Museu Militar Conde 

de Linhares, instituição que tem como missão preservar e disseminar a memória do 

Exercito Brasileiro9. Consigo ver, ao menos em parte, de um conjunto de tanques de 

guerra enfileirados que, com seus canhões apontados para o horizonte, parecem esperar 

um ataque inimigo a qualquer instante. Em seguida passamos pela Praça Pedro II, onde 

é possível encontrar uma torre que sustenta em seu ápice duas estátuas de touros, o no 

mínimo curioso monumento é uma réplica de uma das colunas da cidade de Persépolis, 

capital da Pérsia nos tempos de Ciro e Dario10. 

A viagem prossegue pelas ruas do bairro, quando então a chegada ao Campo de 

São Cristóvão é anunciada pelo motorista da kombi, a maioria dos passageiros 

desembarcam nas paradas próximas ao Colégio Pedro II e ao Centro de Tradições 

Nordestinas Luiz Gonzaga11, sigo a mesma tendência e desço próximo a Rua Leonor 

Porto. A aglomeração de escritórios, restaurantes, escolas, oficinas mecânicas, 

botequins, gráficas, transportadoras e lojas de material de construção é uma das 

principais características da região, a presença de prédios residenciais se faz de maneira 

discreta. 

                                                           
8Informações retiradas no site: 
http://inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=673&iMONU=Port%C3
%A3o%20Monumental%20da%20Quinta%20da%20Boa%20Vista 
9http://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:museu-militar-
conde-de-linhares-mmcl 
10 O monumento simboliza a amizade entre a Nação Iraniana e Brasileira. Foi doada à Cidade do Rio de 
Janeiro pela República Islamica do Irã e inaugurada durante a Conferência Rio +20, sobre 
desenvolvimento sustentável, pelo Embaixador Mohammad Ali Ghanezadele, Embaixador da Republica 
Islamica no Brasil, Informações retiradas do Site 
http://inventariodosmonumentosrj.com.br/index.asp?iMENU=catalogo&iiCOD=680&iMONU=Coluna%
20de%20Pers%C3%A9polis 
11 Esse local se destaca como um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro oferecendo 
comidas, bebidas, artesanatos e apresentações musicais típicas da região Nordeste do Brasil. 
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Começo a percorrer a Rua Leonor Porto, a inclinação da rua, apesar de leve, é 

constante, o que faz meus batimentos cardíacos acelerarem e a minha transpiração 

aumentar. Um imponente paredão formado por pedras e rochas surge diante de mim ao 

virar a esquina e entrar na Rua General Bruce, tenho a sensação de estar diante de uma 

fortaleza. Prossigo pela Rua General Bruce e avisto uma torre amarela que emerge em 

meio ao paredão de pedras, em sua base percebo a existência de uma tímida, mas 

convidativa entrada onde é possível ler em letras douradas: Museu de Astronomia, 

enfim, cheguei ao museu!  

 

4.1.2 Enfim no Museu 

 

Em uma pequena sala sou recepcionado por um guarda que me informa que o 

museu se localiza em um patamar a alguns metros acima do nível da rua, e que há duas 

formas de acessa-lo, uma utilizando o elevador que corre por dentro da torre amarela 

que acabara de observar, e a outra se dá pelo uso de duas rampas, concorrentes entre si, 

que correm paralelas ao grande paredão de pedras. O uso das rampas ocorre, 

exclusivamente, em função de atividades com grande demanda de público como as 

visitas escolares e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

Embarco no elevador que, apesar de conservado não é dos mais modernos, o 

ranger produzido pelo abrir e fechar de sua grade de proteção é assustador, o que me 

acalma é saber que não há andares intermediários, a viagem é curta, dura poucos 

segundos. Ao abrir a porta posso avistar um grande prédio de dois andares, Figura 3, 

nitidamente antigo, porém invejavelmente conservado, sua cor amarela, somada aos 

detalhes em branco ao redor das janelas, portas e contornos, acrescentam leveza a sua 

estrutura. Do alto da sua fachada traz a inscrição: Observatório Nacional, logo abaixo, 

um mastro sustenta a bandeira brasileira que vibra majestosa parecendo ter orgulho do 

lugar de destaque que ocupa, além disso, o prédio é cercado por uma área verde 

formada por um gramado repleto de árvores, o que acaba por atrair uma quantidade 

incontável de pássaros, que com o seu canto, criam uma atmosfera de tranquilidade e 

harmonia.  
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Contrastando com esse ambiente quase bucólico, da sacada do elevador posso 

observar a agitação produzida pelo intenso movimento de carros e ônibus que transitam 

pelo bairro de São Cristóvão e pela Linha Vermelha12. Também consigo ver, um pouco 

mais ao fundo, a Baia de Guanabara, um conjunto de galpões e um emaranhado de 

guindastes que fazem parte do porto do Rio de Janeiro, onde cargueiros, a todo o 

momento, desembarcam e embarcam contêineres repletos dos mais diversos itens. 

Retomo a minha atenção para o imponente prédio e percebo a existência de uma 

convidativa calçada que avança pelo gramado indicando a trajetória a ser seguida até 

um lance de escadas que dá acesso a edificação. Início a caminhada e logo visualizo três 

painéis junto ao caminho que me proponho a seguir e penso que talvez eles possam me 

fornecer informações sobre as exposições presentes no Museu. 

O primeiro painel localiza-se a minha direita e tem como título: Campus 

MAST/ON, ele apresenta um mapa que indica a localização de dezoito edificações 

presentes no campus do Museu, são elas: Elevador, Sede do MAST (nome do prédio 

amarelo que observei ao sair do elevador), Prédio Anexo, Biblioteca, Torre de 

Meteorologia, Pavilhão Equatorial 21, Pavilhão Equatorial 32, Pavilhão Equatorial 46, 

Heliômetro ou Pavilhão da Luneta fotoequatorial, Banheiros, Astrolábio Solar, Pavilhão 

Gautier, Pavilhão Bamberg, Pavilhão Askânia, Pavilhão Zenital, Pavilhão 

                                                           
12 Uma das principais vias expressas da Cidade do Rio de Janeiro. 

Figura 3 – Visão ao sair do elevador. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Fotoeliógrafo, Pavilhão Luiz Cruls ou Pavilhão fotoeliográfo e Restaurantes. No final 

do painel um conjunto de três setas indicam a direção a ser seguida por quem pretende 

chegar à recepção, aos pavilhões ou ao prédio anexo.   

O Segundo painel localiza-se a minha esquerda e tem como título a palavra 

exposição, sua cor amarela e o traço do seu desenho me remetem a algum tipo de 

esboço antigo e envelhecido. Em sua parte central dois homens observam o céu, o 

primeiro o faz utilizando um instrumento, que talvez seja uma luneta, já o segundo, que 

parece orientar o primeiro homem indicando com a sua mão esquerda aquilo que deve 

ser observado, o faz a olho nú, além de segurar com a sua mão direita um compasso 

sobre uma réplica do globo terrestre. No final do painel é possível ler: Olhar o Céu, 

Medir a Terra. 

O terceiro e último painel, intitulado Mapa do Campus, localiza-se, novamente, 

a minha direita, ele traz informações similares as encontradas no painel Campus 

MAST/ON, mas com um importante diferencial, a presença de uma pequena descrição 

de cada uma das edificações indicadas no mapa, além de acrescentar quatro novos locais 

de visitação, o Café das Estrelas, o Pavilhão Meteorológico e Gerador, o Sistema Solar 

em Escala e a Exposição Recife Holandês, o que me permite começar a planejar a 

minha visita às exposições. 

 

4.1.2.1 O Sistema Solar em Escala 

 

As informações apresentadas no terceiro painel me alertam sobre a presença de 

uma exposição localizada no gramado em frente ao prédio sede do MAST. Da calçada 

posso observar um conjunto de totens azuis, Figura 4. Tento imaginar o que posso 

encontrar nessa exposição? Minha curiosidade acaba por me desviar do meu propósito 

inicial de entrar na sede do Museu, me levando ao encontro do Sistema Solar em Escala. 
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Dirijo-me ao toten “O Sistema Solar em Escala” e sou apresentado 

definitivamente à exposição, nele leio as seguintes informações:  

Os corpos do sistema solar aqui representados estão em escala de 
tamanhos e distâncias, por um fator de 1/30.000.000.000. ou seja, o 
tamanho real do Sol e de todos os planetas, é 30.000.000.000 de vezes 
maior do que representado aqui, bem como as distâncias reais entre 
todos os corpos. Sendo o Sol uma esfera de 4,64 cm de diâmetro, o 
planeta Plutão está localizado a cerca de 200m de distância. A estrela 
“Próxima Centauri”, a mais próxima do sistema solar estaria à 
distância de 1400Km, o que significa dizer que se o Sol estivesse no 
Rio de Janeiro, a estrela estaria em Salvador, Bahia. 

A exposição Sistema Solar em Escala é formada por um conjunto de onze totens, 

que representam o Sol e os planetas que compõe o sistema solar13 em proporção de 1/30 

bilhões do tamanho e das distâncias reais que eles têm no espaço. 

Os totens possuem características comuns, Figura 5, são feitos de material 

metálico na cor azul, apresentam textos escritos em letras brancas14 e, em sua parte 

central, é possível encontrar uma miniatura, que respeita a proporção de 1/30 bilhões, 

dos planetas representados15. 

                                                           
13 Exceção feita ao toten intitulado “o sistema solar em escala” que apresenta a exposição e, portanto, 
não representa nenhum planeta. 
14 Cada toten da exposição também apresentam uma placa escrita em Braille com essas informações. 
15 Exceção feita ao toten “o sistema solar em escala” que apresenta uma miniatura do prédio sede do 
MAST. 

Figura 4– Uma parte do sistema solar em escala e ao fundo o prédio sede do MAST. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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 Percorro todos os totens, neles é possível encontrar uma série de informações 

sobre os planetas como, por exemplo, seu diâmetro equatorial, sua distância ao centro 

da via láctea e a duração do seu movimento de rotação e translação. 

 A presença de assuntos ligados à química é marcante em toda a exposição, como 

é possível observar no Quadro 4.1, em todos os totens é possível encontrar referências 

às substâncias químicas presentes na composição dos planetas e de suas atmosferas. 

Quadro 4.1 – Transcrição parcial dos textos presentes nos totens. 

Toten Referência a química 

SOL 
Composição do Sol: Principalmente Hidrogênio e Hélio, todos os outros 

elementos químicos representam apenas 2% dos átomos do Sol. 

Mercúrio 
Composição da atmosfera: Praticamente vazia, com traços de Oxigênio, sódio, 

hidrogênio hélio e potássio. 

Vênus 
Composição da atmosfera: Composta basicamente de dióxido de carbono e 
nitrogênio. A espessa camada de dióxido de carbono causa um efeito estufa 

intenso, responsável pelas altíssimas temperaturas. 

Terra e Lua 

Composição da atmosfera (Terra): Nitrogênio, oxigênio e vapor d’água, em 
menor quantidade. Na Terra, o efeito estufa moderado ajudou a estabilizar as 

temperaturas em um nível adequado para o desenvolvimento da vida. 
Composição da Lua é praticamente vazia, mas revela traços de hélio neônio e 

Hidrogênio. 

Figura 5- Toten que representa o Sol. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Marte 
Composição da Atmosfera: Atmosfera tênue e composta principalmente de 

dióxido de carbono Nitrogênio, Argônio e Oxigênio. 

Júpiter 
Composição da atmosfera: Composto principalmente de hidrogênio e hélio, 

encontram-se também Metano e Amônia em menor quantidade. 

Saturno 
Composição da atmosfera: Composto principalmente de hidrogênio e hélio, e 

apresenta pequena quantidade de Metano e Amônia. 

Urano 
Composição da atmosfera: Composto principalmente de Hidrogênio, hélio e 

Metano. A presença de metano na atmosfera produz a coloração azul-
esverdeada deste planeta. 

Netuno 
Composto principalmente de Hidrogênio, hélio e Metano. A presença de 

metano na atmosfera produz a coloração azul deste planeta. 

Plutão 
Composição da atmosfera: É praticamente vazia, mas revela traços de metano 

e nitrogênio. 
Confesso ter ficado surpreso por encontrar tantas possibilidades de abordagem 

de temas ligados a química nessa exposição, em minha experiência como professor 

costumo fazer referência as substâncias presentes na atmosfera terrestre, como o gás 

ozônio, gás oxigênio e o gás nitrogênio, porém as atmosferas dos outros planetas do 

sistema solar nunca fizeram parte da minha vivência em sala de aula. 

Talvez isso se deva ao fato de os planetas do sistema solar não ser um tema 

sobre a “responsabilidade” do professor de química e sim do professor de ciências do 

ensino fundamental, de qualquer forma, termino a minha visita a essa exposição, 

matutando sobre como a química atmosférica dos diferentes planetas do sistema solar 

poderia ser explorada nas minhas aulas de química e em uma futura visita ao MAST 

com os meus alunos. 

4.1.2.2 O Prédio Sede do MAST 

 

 Dou continuidade a minha visita subindo as escadas que dão acesso ao prédio 

sede do MAST, a sutileza e a riqueza de detalhes arquitetônicos do interior do prédio, 

que podem ser conferidos em parte na Figura 6, são uma exposição a parte. 

 

 

 

  



49 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A temperatura do ambiente é extremante agradável, graças ao sistema de 

refrigeração do prédio. Adornos em gesso e pequenas estátuas se distribuem por todos 

os corredores e escadas, os vitrais com temas astrônomicos, além de permitir a entrada 

da luz externa, decoram as paredes e o teto da edificação.  

Ao terminar de subir as escadas sou recebido, em um grande balcão redondo de 

informações, por uma mediadora do museu. Explico o objetivo da minha visita e ela, 

gentilmente, me informa quais exposições posso encontrar no MAST. 

O prédio sede do Museu abriga no subsolo as exposições Visões da Luz e As 

Estações do Ano: Terra em Movimento, no primeiro andar, a exposição Olhar o Céu, 

Medir a Terra, e o segundo andar, que também é utilizado como espaço expositivo, 

excepcionalmente, no dia da minha visita, encontrava-se sem exposição, estando 

inclusive, fechado ao acesso do público visitante por estar passando por alguns reparos 

de ordem estrutural.  

Figura 6 – Ao Fundo, o vitral da musa da astronomia. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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A mediadora me alerta sobre a existência de outros espaços expositivos em áreas 

internas do campus do museu, Figura 7, a exposição Faz Tempo ocupa o pavilhão da 

Luneta 21 e o pavilhão Gautier; e a exposição Espaço Espectroscopia o pavilhão da 

Luneta 32. 

Ela também destaca a presença de exposições ao ar livre, como é o caso do 

sistema solar em escala, que pode ser encontrado em frente ao prédio sede do museu, e 

da exposição Observações do Recife Holandês, que localiza-se ao lado do pavilhão da 

Luneta 21. 

Desço as escadas localizadas atrás do balcão e chego ao subsolo.  

4.1.2.2.1 Visões da Luz 

 

Um grande hall é ocupado por quatro grandes painéis coloridos em formato de 

U, todos eles apresentam fragmentos de textos intercalados com figuras, esquemas, 

fotos e ilustrações que auxiliam na compreensão da temática abordada. 

O painel “O micro e o macro”, propõe um debate histórico sobre o surgimento e 

aperfeiçoamento dos primeiros instrumentos utilizados na observação das células e das 

estrelas. 

O painel “A luz e a vida”, descreve os principais aspectos biológicos 

relacionados a visão humana destacando o papel primordial que a luz exerce em nossa 

Figura 7 - Espaços expositivos do MAST. Fonte: https://www.google.com.br/maps. 
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capacidade de enxergar os objetos e as diferentes cores, além de apresentar aspectos 

curiosos relacionados a visão de alguns animais, como é o caso da aranha cara de ogro 

que possuiu seis olhos.  

 O painel “A luz e a arte”, Figura 8, apresenta como a interação entre a luz, o 

ambiente e as cores presentes na tela de um quadro artístico podem transmitir os mais 

diversos questionamentos, sensações e impressões ao olho humano. 

Figura 8 - Painel A Luz e a Arte. Fonte: arquivo da pesquisa. 

E, por fim, o painel “A luz e a mitologia” apresenta um pequeno panorama de 

como a mitologia cristã, guarani e grega compreendem o surgimento da luz e de que 

maneira a descoberta e o domínio do fogo, entendido como um substituto da luz natural, 

é explicado na mitologia grega e Kayapó. 

A partir do hall de inicio da exposição é possível acessar dois corredores, uma a 

direta e outro a esquerda, que também são ocupados pela exposição. 

No corredor a minha esquerda um painel, em formato de portal, chamado 

“Poluição luminosa das cidades”, Figura 9, adverte como a poluição atmosférica e 

luminosa, produzida principalmente pela iluminação pública das grandes cidades, como 

no caso do Rio de Janeiro, prejudica a observação científica do céu por parte dos 

astrônomos e saliente que esses são alguns dos motivos que levaram a não mais 

utilização dos telescópios encontrados no campus do MAST para esse fim, sendo 
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utilizados, apenas, na promoção de atividades de divulgação científica com o público 

que visita o museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lado desse painel é possível acessar uma sala ampla que é ocupada pela 

exposição “As Estações do Ano: a Terra em Movimento”, como ainda não terminei de 

visitar a exposição Visões da Luz, opto por prossiguir pelo corredor e só explorar 

posteriormente essa outra exposição. 

Nos próximos painéis da exposição é possível observar um desses painéis em 

segundo plano na Figura 9, que já não exibem o formato de portal e encontram-se 

presos a parede, um de frete para o outro, descrevem os processos físicos e químicos 

envolvidos no nascimento das estrelas e destacam o papel fundamental desempenhado 

pela energia e luz emitidas pelo Sol, nos processos relacionados a manutenção e 

desenvolvimento da vida no planeta Terra.   

Figura 9 - Em primeiro plano, o painel poluição Luminosa das Cidades, sem segundo plano, o painel As 
Estrelas. Fonte: arquivo da pesquisa. 



 

  

A presença dos elementos químicos Hélio e 

que ocorrem no interior das novas estrelas, são temas diretamente ligados a química que 

são abordados nesse ponto da exposição, observe os trechos a seguir que foram 

transcritos desses painéis. 

Ao lado desses painéis, localiza

fornece ao visitante, através de animações em 

a composição química do sol e das estrelas.

A tela principal do monitor apresenta aos visitantes três possibilidades de 

escolha: Espectro, Instrumentos do acervo e Cor da

A química se faz presente na 

espectros, instrumentos e cor, como é possível observar na 

de estarem escritas em fonte diversa da adotada para o resto da 

escritas dentro de um quadrado sendo a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, 

uma clara referência a maneira como os elementos químicos são representados na tabela 

periódica.  

                                                          
16 Um tipo de animação virtual. 

Figura 10 – Visitante interagindo com o monitor 

 

A presença dos elementos químicos Hélio e Hidrogênio e as reações nucleares 

que ocorrem no interior das novas estrelas, são temas diretamente ligados a química que 

são abordados nesse ponto da exposição, observe os trechos a seguir que foram 

“As estrelas nascem no interior de nebulosas gigantes de gás e poeira 
cósmica, compostas principalmente de hidrogênio e hélio.”

“Os núcleos dessas estrelas recém-nascidas são tão quentes e densos, 
que criam condições para a geração de reações nucleares, formando 
hélio a partir de átomos de hidrogênio.” 

Ao lado desses painéis, localiza-se um pequeno monitor touch screen

fornece ao visitante, através de animações em flash16, uma série de informações ligadas 

a composição química do sol e das estrelas. 

A tela principal do monitor apresenta aos visitantes três possibilidades de 

escolha: Espectro, Instrumentos do acervo e Cor das estrelas, Figura 11. 

se faz presente na grafia das duas primeiras letras das palavras

espectros, instrumentos e cor, como é possível observar na Figura 11, essas letras, além 

de estarem escritas em fonte diversa da adotada para o resto da palavra, encontram

escritas dentro de um quadrado sendo a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, 

uma clara referência a maneira como os elementos químicos são representados na tabela 

                   
 

Visitante interagindo com o monitor touch da exposição Visões da Luz.
da pesquisa. 
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Hidrogênio e as reações nucleares 

que ocorrem no interior das novas estrelas, são temas diretamente ligados a química que 

são abordados nesse ponto da exposição, observe os trechos a seguir que foram 

interior de nebulosas gigantes de gás e poeira 
cósmica, compostas principalmente de hidrogênio e hélio.” 

nascidas são tão quentes e densos, 
que criam condições para a geração de reações nucleares, formando 

touch screen que 

, uma série de informações ligadas 

A tela principal do monitor apresenta aos visitantes três possibilidades de 

.  

grafia das duas primeiras letras das palavras: 

, essas letras, além 

palavra, encontram-se 

escritas dentro de um quadrado sendo a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, 

uma clara referência a maneira como os elementos químicos são representados na tabela 

da exposição Visões da Luz. Fonte: arquivo 
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Clicando na opção espectro o visitante é apresentado a uma série de informações 

sobre o sol, Figura 12, como a sua importância para a manutenção da vida na Terra, sua 

capacidade de produzir energia na forma de luz e calor. Destaca-se também a magnitude 

do seu diâmetro que equivale a 109 vezes o diâmetro da Terra alcançando um valor 

próximo a 1,4 milhões de Km.  

 

Figura 11– Tela inicial do monitor touch da exposição Visões da Luz. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 12– Tela após clicar na opção espectro. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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As informações referentes ao sol se encerram com uma pergunta em forma de 

link, “Mas do que é feito o SOL?”, ao clicar no link, uma nova tela é apresentada ao 

visitante, Figura 13, nela temos dois blocos de texto, um a direita e outro a esquerda, o 

texto da esquerda indica que a partir da interpretação do espectro da luz que chega do 

sol é possível descobrir a composição química dessa estrela. O Texto também traz um 

link “riscas espectrais”. 

 

Ao clicar no link riscas espectrais o visitante é apresentado às informações 

presentes na Figura 14. 

Figura 13 – Tela após clicar na opção “Mas do que é feito o SOL?”. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 14– Informações sobre as Riscas Espectrais. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Já o texto a direita da Figura 13, apresenta informações referentes a composição 

química do sol que é formado basicamente por hidrogênio e hélio, mas também é 

composto por lítio, berílio, oxigênio, silício, ferro, nitrogênio, enxofre, carbono, 

magnésio, neônio, entre outros. A parte central do texto apresenta o símbolo dos 

elementos hidrogênios, hélio e a palavra outros dentro de círculos. E o espectro 

completo da luz visível. Ao clicarmos na palavra Hidrogênio na parte superior da tela o 

visitante é apresentado a uma série de informações sobre o átomo de hidrogênio como o 

seu símbolo químico e massa atômica, Figura 15. 

  

 

Ao clicarmos na palavra Hélio na parte superior da tela o visitante é apresentado 

as informações presentes na Figura 16. 

  

Figura 15– Informações sobre o elemento Hidrogênio. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 16– Informações sobre o elemento Hélio. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Ao clicar nas opções H , He e Outros, que se encontram na parte central do texto 

a direita da tela representada pela Figura13, o visitante é apresentado aos espectros de 

absorção dessas espécies químicas. Na Figura 17, podemos observar o espectro do 

Hidrogênio. 

  

Na Figura 18 o espectro do Hélio. 

Na Figura 19 o espectro dos outros elementos químicos que, apesar de estarem 
em baixa concentração quando comparados ao hidrogênio e ao hélio, se fazem presentes 
no Sol. 

Figura 17– Tela após clicar no link “H”. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 18- Tela após clicar no link “He”. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Sigo em frente, o Big Bang17 é o tema central de outro painel em formato de 

portal que ocupa o corredor. Nele encontro referências a partículas subatômicas como, 

por exemplo, os quarks, prótons e nêutrons e a formação dos primeiros elementos 

químicos do Universo.  

“Pode-se imaginar o Big Bang como uma "sopa" muito densa e quente 
de partículas subatômicas - quarks (que formam os prótons e nêutrons) 
e elétrons - concentradas numa região de dimensões muito pequenas, a 
uma temperatura superior a 10 milhões de graus.” 

“Aproximadamente 100 segundos após o Big Bang a temperatura caiu 
o suficiente para começar a formar os prótons, os nêutrons e os 
núcleos atômicos dos elementos mais simples, como hidrogeno, hélio 
e lítio. Com a queda da temperatura, esses núcleos atômicos, recém-
formados nos primeiros minutos do Big Bang, ligaram-se aos elétrons, 
criando átomos completos desses elementos.”  

Antes de chegar ao final do corredor é possível acessar uma sala, chamada de 

“Espaço Acelerador de Partículas”, praticamente toda ocupada por um conjunto de 

objetos que são parte de um acelerador de partículas, textos e um pequeno monitor 

touch screen, Figura 20, trazem informações sobre os princípios de funcionamento 

desse equipamento e como ele tem contribuído para as pesquisas relacionadas a origem 

do Universo.  

                                                           
17 Essa teoria considera que todo o Universo estava concentrado em uma região muito pequena, densa 
e quente; e em determinado momento, uma grande explosão, chamada de Big Bang, provocou a 
expansão dessa região de maneira ininterrupta, dando origem a todas as coisas que conhecemos. 

Figura 19– Tela após clicar no link “Outros”. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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As animações em flash, do monitor touch screen, faz referências as partículas 

elementares da matéria, como o próton e o elétron, Figura 21. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 20– Módulo interativo no espaço acelerador de partículas. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 21– Tela inicial do módulo interativo. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Retorno ao hall do subsolo e acesso o outro corredor ocupado pela exposição, 

reparo que a distribuição e configuração dos painéis são semelhantes a do corredor 

anteriormente visitado. 

Aproximo-me do primeiro painel do corredor, ele tem formato de portal e traz 

como novidade o fato de não ter um único texto em toda a sua extensão, apresentando 

somente imagens, de um lado dois homens pescam ao entardecer e, do outro, a lua cheia 

tem sua imagem refletida sobre o espelho d’água. Fico confuso por estar diante de um 

painel sem parte escrita, qual seria a intenção desse tipo de abordagem? Qual mensagem 

essas imagens querem transmitir? Seria uma referência a influência da lua sobre o 

comportamento das marés e da atividade pesqueira? Prossigo com a minha visita, talvez 

a resposta possa estar mais a frente. 

Os próximos dois painéis, que encontram-se um de frente para o outro, propõe 

um debate histórico sobre o comportamento dual, ora se apresentando com 

características de onda, ora com características de partícula, que a luz possui. 

As contribuições de cientistas como Christiaan Huygens e Thomas Young que 

explicaram, tendo como base a teoria ondulatória, os fenômenos observados na difração 

da luz e a revolução provocada por Albert Einstein, um dos mais importantes defensores 

da teoria corpuscular, como pode ser observado na Figura 22, ao propor que a luz era 

formada por pequenos corpúsculos ao interpretar o efeito fotoelétrico, ocupam papel de 

destaque nesse ponto da exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Painel “Os defensores da Teoria Corpuscular” da exposição Visões da Luz. Fonte: 
arquivo da pesquisa. 
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Uma sala no final do corredor encerra a exposição, a visita realizada por Einstein 

ao Brasil, em 1925, como forma de agradecimento pela contribuição dos cientistas do 

Observatório Nacional para a comprovação da teoria geral da relatividade é a principal 

temática abordada pelos painéis dessa sala.  

Em 1919, uma equipe de pesquisadores, coordenados por Henrique Mozire, 

então diretor do Observatório Nacional, foram até a cidade de Sobral, no Estado do 

Ceará, analisar o desvio sofrido pela luz refletida por uma estrela ao passar próximo ao 

Sol durante um eclipse total. 

Um dos métodos de análise utilizados pelos pesquisadores foi a espectroscopia, 

de maneira simples, podemos entender a espectroscopia como uma técnica que permite, 

a partir da luz emitida por determinado material, prever a sua composição química. 

Fazendo referência a técnica da espectroscopia, um dos painéis da sala, 

apresenta as cores emitidas pelos elementos químicos sódio, estrôncio, cálcio, potássio, 

lítio e bário quando submetidos ao teste de chama, Figura 23. 

 

O teste de chama é um experimento que consiste em submeter uma pequena 

amostra de um determinado material a chama de uma fonte calor, geralmente do Bico 

de Bunsen, e, a partir da coloração produzida pelo contato do material com a chama, 

Figura 23– Painel que apresenta as cores emitidas por alguns elementos químicos do teste de chamas. 
Fonte: arquivo da pesquisa. 
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torna-se possível descobrir a sua composição química. Geralmente, esse teste é 

realizado em metais. 

 O teste de chama é apresentado aos alunos do ensino médio e fundamental 

associado ao modelo atômico de Rutherford-Bohr, pois esse é o modelo que permite 

explicar a emissão de cor observada durante o teste de chama.   

Outros fenômenos como as cores emitidas pelos fogos de artifícios e a 

predominância de luzes amarelo-alaranjadas e vermelho-alaranjadas nas erupções 

vulcânicas podem ser explicadas tendo como base o teste de chamas.  

Acredito ser esse um assunto promissor para explorar em uma visita escolar a 

essa exposição, ainda mais depois de descobrir, através da visita a exposição visões da 

luz, que, de alguma maneira, os princípios que regem o teste de chama contribuíram 

para as pesquisas de um dos maiores cientistas do nosso tempo, Albert Einst.  

Retorno ao hall do subsolo e me dirijo ao corredor que dá acesso a sala ocupada 

pela exposição As estações do ano: A Terra em movimento. 

4.1.2.2.2 As estações do ano: a Terra em movimento 

 A sala apresenta iluminação reduzida, o que acaba por produzir um efeito de 

penumbra em todo o ambiente. O teto é revestido por um pano preto e por incontáveis 

pequenas lâmpadas de LED, produzindo um efeito de céu noturno estrelado. Painéis se 

distribuem como quadros por todas as paredes da sala, módulos interativos e 

computadores também compõe o layout da exposição. 

 O painel que abre a exposição é intitulado “As Estações do Ano”, Figura 24, 

apresentando ao visitante conceitos básicos de astronomia, como rotação, solstício, 

revolução e eclíptica. Esses conceitos são essenciais na compreensão da temática central 

da exposição, as quatro estações do ano, além disso, esse primeiro painel, traz um breve 

relato histórico de como os romanos, chineses e angolanos dividiam o ano de forma 

variada tendo como base as estações do ano.  
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Figura 24 - Painel "As Estações do Ano" e dois módulos interativos da exposição. Fonte: 
arquivo da pesquisa. 

 Em frente a esse painel encontram-se dois módulos interativos, estão em 

primeiro plano na Figura 24, eles apresentam características físicas semelhantes, são 

bancadas de madeira arredondadas na cor preta e apresentam na sua superfície duas 

esferas, uma de cor avermelhada, que representa o Sol, e outra, de cor azul, que 

representa o planeta Terra. 

 Esses módulos ilustram o movimento de translação e de rotação realizado pela 

Terra ao redor do sol, e a influência, exercida pela inclinação do globo terrestre, na 

forma como os raios solares chegam até a superfície de nosso planeta, eles são 

acionados manualmente pelo visitante que, ao tocar na superfície da mesa, provoca o 

movimento da esfera que representa o planeta Terra. 

 Seguindo pela sala o painel “Existem estações do ano em outros planetas?”, 

debate como as diferentes estações do ano acontecem nos planetas que formam o 

sistema solar.  

 Dois computadores, um em cada ponta desse painel, apresentam vídeos e 

animações em flash que demonstram como os módulos interativos, apresentados na 

Figura 24, presentes na exposição devem ser manuseados. O próximo painel, “As fases 

da lua.”, trata da explicação para as diferentes aparências que a lua apresenta durante o 

seu ciclo. 
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 Já o painel “Você sabe porque as estações acontecem?”, Figura 25, apresenta 

uma série de ideias equivocadas do ponto de vista da ciência, relacionadas 

principalmente ao senso comum, que são rotineiramente utilizadas para explicar os 

fenômenos associados as diferentes estações do ano.  

 

Figura 25 - Painel "Você sabe porque as estações acontecem?". Fonte: arquivo da pesquisa. 

    O sol acaba por ser um tema recorrente em muitas dessas ideias tidas como 

ingênuas que a maior parte da população apresenta em relação aos fenômenos 

astronômicos, por exemplo:  

As temperaturas perto dos polos da Terra são mais baixas porque a distância 
em relação ao Sol é maior. Já no equador as temperaturas são altas porque ele 
está mais perto do Sol.”, o próprio painel apresenta a explicação aceita 
cientificamente para o fenômenos: “É bem verdade que (devido à forma da 
Terra) quem está mais perto do Polo Norte está mais distante do Sol do que 
se estivesse no equador. Mas nosso planeta fica a uns 150 milhões de km do 
Sol, e o raio da Terra é de apenas de 6.500 km, aproximadamente... Ou seja: 
em termos astronômicos, estas diferenças de distância em relação à Terra não 
têm a menor importância! O que influencia — isso sim! — a queda de 
temperatura é a forma como os raios solares chegam aos diferentes pontos da 
Terra. Para compreender melhor esse fenômeno, confira nosso experimento 
Como a luz do Sol chega à Terra? 

Considero que explorar as ideias associadas ao senso comum  um excelente ponto 

de partida para uma aula de química. Faço uso dessa estratégia quase que rotineiramente 

em minha prática em sala de aula e, por isso, dedico atenção especial a esse painel.  
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Apesar de nessa exposição não existir nenhum tipo de referência aos fenômenos 

químicos que ocorrem no Sol, reflito que seria esse uma ótima oportunidade de 

apresentar aos meus alunos como a química também está presente nas diferentes 

estações do ano. 

 O último painel da exposição “O sol nasce no leste e se pões no Oeste? Nem 

sempre!”, explica porque a posição em que o sol nasce e se põe varia ao longo do ano, a 

definição e o significado de fenômenos como o equinócio e o solstício, que demarcam o 

inicio e o fim das estações do ano, também pode ser encontrado nesse painel. 

 Um grande globo terrestre ocupa o centro da sala, ele pode ser manuseado 

livremente, nele é possível reproduzir o movimento de rotação da Terra. 

 Dou por encerrada a minha visita à exposição As estações do ano a terra em 

movimentos. Retorno ao primeiro andar do prédio, contorno o balcão da recepção e me 

dirijo à exposição Olhar o céu, medir a Terra. 

4.1.2.2.3 Olhar o céu, medir a Terra. 

Olhar o céu, medir a Terra ocupa um conjunto de cinco salas, que se 

comunicam, formando uma espécie de labirinto. No portal de entrada da exposição é 

possível encontrar um mapa que apresenta o nome de cada uma dessas salas, são eles: 

“Estrelas, Mares e Terras”, “A Exata Medida da América”, “A Circulação do 

Conhecimento”, “Definição de Fronteiras do Brasil” e a “Sala de Vídeo”. 

Entro em um pequeno corredor, nele duas televisões reproduzem vídeos que 

apresentam imagens aleatórias e as características de alguns dos instrumentos 

astronômicos presentes na exposição.     

Viro à direita e acesso a sala “Estrelas, Mares e Terras”, que reúne algumas 

características semelhantes à da sala ocupada pela exposição As estações do ano: A 

Terra em Movimento, como o efeito de penumbra provocado pela iluminação reduzida 

em todo o ambiente e o teto revestido por um pano preto e por incontáveis lâmpadas de 

LED  me fazem lembrar, mais uma vez, um céu noturno estrelado.  

Todos os painéis da sala, como pode ser observado na Figura 26, são azuis em 

referência a cor dos oceanos e dos azulejos típicos de Portugal, eles se dispõem de modo 
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a formar uma única peça, pequenos textos são rodeados por figuras de mapas antigos, 

pergaminhos, embarcações e instrumentos astronômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

O principal tema abordado nesse ponto da exposição é o papel decisivo 

desempenhado pelo conhecimento astronômico no sucesso das viagens marítimas, 

conhecidas como grandes navegações, realizadas, principalmente, por Portugal e 

Espanha, durante os Séculos XV e XVI. 

Um pequeno monitor Toch, localizado em um canto da sala, apresenta, dentre 

outras coisas, a história do Mestre João, cosmógrafo e médico da esquadra portuguesa 

conduzida por Pedro Álvares Cabral e que, segundo os relatos históricos, foi o primeiro 

a registrar, utilizando um instrumento chamado astrolábio, e posteriormente enviar ao 

Rei de Portugal, D. Manuel, a latitude da chamada terra de Vera Cruz. 

Continuo a vasculhar as informações presentes no pequeno monitor, quero saber 

mais sobre o instrumento que há mais de 500 anos possibilitou a determinação da 

latitude do meu país. Descubro que o astrolábio era usado para medir ângulo formado18 

entre um corpo celeste, estrelas e planetas, e o horizonte. Observo alguns astrolábios 

distribuídos pela sala, como no toten, Figura 27, que representa um navegador europeu 

manuseando esse instrumento.  

                                                           
18 Esse ângulo é designado de altura do astro. 

Figura 26 - Painel da sala “Estrelas, Mares e Terras”. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Figura 27– Toten representando um navegante europeu manuseando o astrolábio. Fonte: arquivo 
da pesquisa. 

Imaginar as dificuldades enfrentadas em alto mar pelos desbravadores europeus 

que se lançavam nessa grande odisséia me faz lembrar de um livro que li ainda na época 

da graduação chamado “Os Botões de Napoleão: As 17 moléculas que mudaram a 

história”. 

Esse livro propõe um debate de como fatos históricos como a Revolução Insdustrial 

e a Segunda Grande Guerra, por exemplo, foram influenciados de maneira decisiva 

pelas propriedades químicas de algumas substâncias.  As grandes naveções que tinham 

como principais objetivos a descoberta de novos territórios, novas rotas marítimas e o 

fomento do comércio de especiarias, também fazem parte desse livro. 

As navegações européias enfrentaram muitos problemas de ordem sanitária durante 

as suas longas viagens, como o apodrecimento de mantimentos e o surgimento de 

algumas doenças, dentre elas, destacamos o escorbuto, que é causado  pela falta extrema 

de Vitamina C (Ácido Ascórbico) na alimentação. 
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Durante as grandes navegações as tripulações sofreram muitas baixas ligadas ao 

agravamento dos sintomas dessa doença como as hemorragias na gengiva e na pele. 

Posteriormente, ao se descobrir a causa da doença frutas como o limão e a laranja 

passaram a fazer parte da dieta dos marinheiros. 

Acredito que esse ponto da exposição possibilite o desenvolvimento de atividades 

onde a química e a história se entrelacem, tendo os problemas associados ao escorbuto e 

o seu combate com o uso das propriedaddes químicas da Vitamina C (Ácido 

Ascórbico), como plano de fundo dessa dinâmica. Rapidamente encerro o meu 

devaneio, pois ainda tenho outros ambientes para visitar.  

  Sigo em frente e acesso a sala “A “exata” medida da América”, seus painéis 

possuem como cor de fundo o amarelo e, apesar de apresentarem uma rica parte gráfica, 

possuem textos mais densos, quando comparados aos da sala anteriormente visitada. 

Talvez por isso, sua iluminação seja extremamente convidativa a leitura. 

Percebo no centro da sala uma redoma de vidro que guarda no seu interior um 

objeto dourado, Figura 28, me aproximo na busca por informações, trata-se de um 

instrumento astronômico, que faz parte do acervo do MAST, chamado Quarto de 

Círculo, desenvolvido no final do século XVII. Equipamentos como esse foram 

utilizados na determinação das coordenadas geográficas das colônias portuguesas e 

espanholas. 

Figura 28 - Quarto de Círculo. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Os textos dos painéis destacam que o conhecimento das coordenadas 

geográficas, latitude e longitude, não só era de vital importância para a navegação pelos 

oceanos como, também, influenciava  questões econômicas e políticas dos séculos XV e 

XVI como a determinação da posse e consequente direito de exploração das terras 

descobertas em função das grandes navegações. Um dos maiores exemplos dessa 

relação é o Tratado de Tordesilhas, acordo assinado em 1494 pelos reinos de Portugal e 

de Castela, atual Espanha, e que dava a Portugal a posse das terras localizadas a leste de 

uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do Arquipélago de Cabo Verde 

na África, e a Espanha a posse das terras localizadas a oeste dessa linha.   

A determinação da localização dessa linha imaginária, também chamada de 

meridiano, que tem relação direta com o que hoje entendemos por longitude, 

representava um desafio para os navegantes e naturalistas da época19 que, com seus 

instrumentos e conhecimentos, só eram capazes de determinar com exatidão a latitude, 

que era calculada tendo como referência o Sol. 

Ao virar a esquerda encontro a sala, “A circulação do conhecimento”. Seus 

painéis apresentam fundo preto com textos escritos em letras brancas, Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29– Painel da sala: “A circulação do conhecimento”. Fonte: arquivo da pesquisa. 

                                                           
19 Somente em 1713, John Harrison, desenvolveu uma técnica capaz de determinar a longitude com 
precisão. 
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Mais uma vez, um objeto dourado guardado por uma redoma de vidro chama a 

minha atenção, trata-se do Altazimute Prismático, Figura 30, instrumento que também 

era utilizado para se calcular a altura dos astros. O texto de apresentação do objeto 

destaca que o exemplar em exposição foi premiado com a medalha de prata na 

Exposição Universal de Paris em 188920, projetado por Emmanuel Liais, à época, 

diretor do Imperial Observatório Nacional, e fabricado no Rio de Janeiro por José Maria 

dos Reis e José Hermida Pazo, ele se constitui em um símbolo do conhecimento e das 

pesquisas desenvolvidas em solo brasileiro pelos pesquisadores do Imperial 

Observatório Nacional. 

 

Figura 30 - Altazimute Prismático. Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

As Exposições Universais ocorreram a partir da metade do Século XIX e 

serviram como momento de divulgação dos resultados da ciência praticada nas 

instituições científicas, faculdades e universidades de todo o mundo. Esses eventos 

tinham como um dos seus principais objetivos, propagar a ideia de que o bem estar 

social seria alcançado por meio do progresso e da pesquisa científica. Essa época 

também ficou marcada pelo surgimento de jornais e revistas voltados a chamada 

                                                           
20 Mais informações em:http://site.mast.br/informast_mensal/2016/dezembro/observando_o_mast.pdf 
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“vulgarização de ciência” e que buscavam, portanto, traduzir ao chamado “público 

leigo” o conhecimento cientifico.  

A troca de informações científicas entre os diversos países do mundo foi 

tornando-se cada vez mais intensa, porém essa comunicação era prejudicada pela falta 

de padronização de unidades, de dados obtidos e de procedimentos experimentais, prova 

disso era a inexistência de um meridiano, aceito internacionalmente como referencial da 

latitude zero. Cada país acabava adotando o seu próprio meridiano21, o que dificultava, 

entre outras coisas, a interpretação de mapas náuticos e terrestres, a comunicação via 

telégrafo e o estabelecimento da hora universal. 

Somente em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano Zero, da qual o 

Imperial Observatório Nacional participou sendo representado na figura de seu diretor 

Luiz Cruls22, foi estabelecido que o meridiano que passa pelo observatório de 

Greenwich, na Inglaterra, seria atribuída a longitude zero, estabelecendo-se assim, um 

padrão internacional. 

Textos de diferentes painéis destacam a importância das diferentes funções 

exercidas pelos observatórios ao redor do mundo, atuando, principalmente, nas 

observações e registros de fenômenos astronômicos, nas medições meteorológicas, na 

manutenção da hora mundial e em trabalhos geodésicos23. O papel exercido pelo 

Imperial Observatório do Rio de Janeiro que desde a sua fundação em 1827 atuou na 

formação de profissionais que desempenharam papel fundamental na determinação das 

fronteiras e no mapeamento do Brasil, também faz parte desse contexto.  

Viro novamente a esquerda para acessar a sala “Definição de Fronteiras no 

Brasil”. O colorido verde e amarelo dos painéis cria uma atmosfera de alegria em todo o 

ambiente, Figura 31. Vários objetos astronômicos se distribuem pela sala, seriam todos 

eles, assim como o Altazimute Prismático, frutos das pesquisas desenvolvidas no 

Imperial Observatório do Rio de Janeiro? Inicio a leitura dos painéis na busca por essa 

resposta. 

                                                           
21 Geralmente, esse meridiano encontrava-se próximo ao observatório local. 
22 Engenheiro militar belga que chegou ao Brasil em 1874 e, tornou-se diretor do Imperial Observatório 
em 1881. 
23  Estudo do campo gravitacional da Terra. 
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Figura 31– Painel e instrumentos em exibição da sala: “Definição de Fronteiras no Brasil”. 
Fonte: arquivo da pesquisa. 

Após mais de três séculos da chegada dos portugueses ao Novo Mundo, o 

território brasileiro ainda não estava completamente mapeado, por isso, por ordem do 

Imperador Dom Pedro II, foram organizadas uma série de expedições ao interior do 

Brasil que buscavam, entre outras coisas, solucionar esse problema.  

Profissionais de diferentes áreas, como militares e engenheiros, participaram 

dessas expedições. Os astrônomos do Imperial Observatório do Rio de Janeiro 

contribuíram registrando e fornecendo dados astronômicos essenciais para a confecção 

dos diferentes tipos de mapas e na determinação de posições geográficas estratégicas 

como, por exemplo, a localização exata da nascente e do curso de um rio. 

Alguns instrumentos que foram utilizados nessa empreitada, como  o sextante, a 

luneta e o círculo meridiano e que hoje encontram-se sobre a guarda do MAST, podem 

ser contemplados nessa sala. 

Olhando para frente observo um ambiente repleto de banquinhos, trata-se da 

“Sala de Vídeo” onde se encerra a exposição, sento em frete ao televisor e assisto, 

atentamente, ao vídeo que apresenta uma série de fotos dos vários ambientes da 

exposição e propõe uma reflexão sobre o papel que a ciência desempenhou no processo 

que levou a demarcação das fronteiras do nosso país. 
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Figura 32 – Sala de Vídeo. Fonte: arquivo da pesquisa. 

 Levanto-me e retorno ao balcão da recepção do Museu, busco novamente, junto 

a mediadora do Museu informações que auxiliem a minha visita. 

4.1.2.3 Hora do almoço 

Já passa do horário do almoço e, por isso, indago a mediadora sobre algum local 

nas redondezas onde eu possa me alimentar para depois dar continuidade a minha visita. 

Sou informado sobre a existência de um restaurante dentro do campus do museu. 

Seguindo o caminho indicado por ela, saio do prédio sede do MAST, viro a 

direita e subo um lance de escadas. Acesso uma grande área ao ar livre repleta de 

árvores e de pequenas edificações e observo um grande galpão. Acredito que esses 

sejam os outros espaços ocupados pelas exposições, mas a minha curiosidade é 

sufocada pela minha fome, atravesso toda a esplanada e prossigo até o restaurante. 

O pequeno restaurante oferece cardápio variado a um preço acessível. Entro na 

fila e rapidamente me sirvo, aproveito o almoço para fazer um balanço do que ainda 

falta a ser visitado, tendo como base as informações fornecidas pela mediadora. Ainda 

restam três exposições: Faz Tempo, Espaço Espectroscopia e Observações do Recife 

Holandês. 

Almoço rapidamente, não tenho tempo a perder. O prédio sede já foi totalmente 

explorado, restam agora os espaços expositivos espalhados pelo campus. 
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4.1.2.4 Espaço espectroscopia  

 Retorno pelo mesmo caminho que me levou ao restaurante e encontro um guarda 

do museu que faz ronda no local, ele me indica a localização das três exposições que 

ainda restam ser visitadas. Por estar mais próximo do pavilhão da luneta equatorial de 

32 cm24, Figura 33, decido começar por esse espaço a segunda etapa da minha visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro na edificação e acesso uma pequena sala, subo o lance de escadas que se 

localiza no fundo desse ambiente na expectativa de encontrar a exposição, porém uma 

corrente impede que eu continue o meu percurso, me debruço sobre ela na tentativa de 

ver o interior do local interditado e apesar da ausência quase que total de luz, observo 

uma grande luneta que ocupa o centro da sala e nada mais. Definitivamente, aquele não 

é o espaço espectroscopia. 

Desço as escadas para retornar a sala de entrada do pavilhão. Onde estaria o 

espaço espectroscopia? Examino com mais atenção todo o ambiente e encontro uma 

porta, quase que camuflada sob o lance de escadas, que dá acesso ao interior da 

edificação. Agora sim encontrei o que procurava. 

A sala ocupada pelo espaço espectroscopia além de ser abafada, pois o pavilhão 

da luneta 32 não conta com sistema de refrigeração, apresenta iluminação restrita. Os 

                                                           
24 Os mediadores e guardas do MAST, geralmente, se referem a essa edificação como, simplesmente, o 
pavilhão da luneta 32. 

Figura 33 - Pavilhão da Luneta 32. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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móveis da exposição, que são estantes de madeira com tampos de vidro, apesar de bem 

conservados, são nitidamente antigos, dando um aspecto austero a todo o ambiente. 

Vários espectroscópicos, Figura 34, guardados nas estantes citadas 

anteriormente, se distribuem por toda a sala, a parte gráfica da exposição é simples, 

prevalecendo, quase que absolutamente, o preto e branco nos poucos painéis presentes 

na sala. 

A exposição apresenta a espectroscopia como sendo um dos métodos de análise 

que mais possibilitou o avanço do conhecimento astronômico no último século, pois foi 

através dela que se descobriu a composição química dos astros, sua temperatura, sua 

massa, sua velocidade de deslocamento e também foi possível calcular a idade das 

estrelas.  

Aspectos ligados ao funcionamento dos primeiros espectroscópicos, como a 

forma que os feixes de luz são separados e se propagam dentro desses aparelhos, 

também fazem parte da exposição. 

Acredito que a abordagem proposta pelo espaço espectroscopia possibilite ao 

professor de química da educação básica responder a uma das perguntas mais 

recorrentes em sala de aula: “Afinal, para que serve a química?”. 

 

Figura 34– Uma das estantes da exposição Espaço Espectroscopia. Fonte: arquivo da pesquisa. 



76 
 

  

 

Demonstrar para os alunos como o conhecimento químico presente na 

espectroscopia possibilitou a descoberta da composição química, da temperatura, da 

massa, da velocidade de deslocamento e da idade de corpos celestes, se configura como 

uma excelente oportunidade de ilustrar algumas das aplicações da química. 

Saio do pavilhão da Luneta 32 e me dirijo para as edificações que guardam a 

exposição Faz Tempo. 

4.1.2.5 Faz Tempo 

 

A mediadora e o guarda do Museu me alertaram que a exposição Faz Tempo 

ocupa dois espaços no campus do MAST, o Pavilhão da Luneta Equatorial Heyde de 21 

cm25 e o pavilhão do Círculo Meridiano Gautier26. 

Começo a explorar a exposição Faz Tempo pelo pavilhão da Luneta 21, pois 

essa edificação é vizinha ao pavilhão da Luneta 32, onde acabo de encerrar a minha 

visita ao espaço espectroscopia.   

4.1.2.5.1 O Pavilhão da Luneta Equatorial Heyde de 21 cm 

 

 A estrutura física, externa e interna, do pavilhão da Luneta 21, Figura 35, é 

muito semelhante ao da Luneta 32. Uma pequena sala logo na sua entrada dá acesso a 

um lance de escadas, que leva à cúpula do pavilhão e a uma porta que permite ingressar 

no interior da edificação.   

 

 

 

 

                                                           
25  Os mediadores e guardas do MAST, geralmente, se referem a essa edificação como, simplesmente, o 
pavilhão da luneta 21. 
26  Os mediadores e guardas do MAST, geralmente, se referem a essa edificação como, simplesmente, o 
pavilhão Gautier. 
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Subo o lance de escadas, dessa vez não há qualquer tipo de interdição. No centro 

da sala, fixa no chão, está a luneta que dá nome ao pavilhão, Figura 36. Ela é menor que 

a luneta do pavilhão 32, mas, mesmo assim, não deixa de ser um instrumento 

magnífico. Olho ao redor e não vejo nada que indique ser ali um dos espaços ocupados 

pela exposição Faz Tempo, todavia, ainda resta outro ambiente do pavilhão a ser 

visitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35– O pavilhão Luneta Equatorial Heyde de 21 cm. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 36 – A Luneta Equatorial Heyde de 21 cm. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Desço as escadas, passo rapidamente pela sala de entrada do pavilhão e me dirijo 

a porta que dá acesso ao interior da edificação, me deparo com um ambiente tomado por 

painéis coloridos que se distribuem pelas paredes e na coluna de sustentação da sala. 

Adesivos colados no chão também fazem parte dos aparatos expositivos. O sistema de 

iluminação da sala permite a leitura dos textos dos painéis sem grandes dificuldades, 

mas a temperatura da sala é muito elevada, não contando com sistema de refrigeração, 

assim como no espaço espectroscopia.   

Nos painéis e adesivos dessa sala, Figura 37, é possível encontrar informações 

sobre o uso de fósseis e meteoritos como marcadores de tempo, a origem do universo, a 

formação do sistema solar, o surgimento da vida na Terra e o funcionamento do relógio 

de Sol, abordando a temática tempo em um perspectiva biológica, astronômica e 

geológica. 

 

A química se faz presente de maneira explícita no painel localizado na coluna de 

sustentação da sala e em um dos adesivos colados no chão da sala. O painel localizado 

na coluna de sustentação da sala apresenta o calendário cósmico proposto pelo 

astrônomo Carl Sagan em 1980. Esse calendário resume os 13,7 bilhões de anos de 

existência do universo nos doze meses de um ano, sendo o dia primeiro de janeiro 

marcado pela ocorrência do Big Bang e, portanto, o início de todas as coisas e o do dia 

Figura 37– Alguns painéis da exposição Faz Tempo. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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31 de dezembro pelo surgimento dos primeiros hominídeos às 20 horas 43 minutos e 55 

segundos e o nascimento de Cristo as 23 horas 59 minutos e 55 segundos, por exemplo. 

O dia 22 de outubro é marcado pelo aumento da concentração do gás oxigênio 

na atmosfera terrestre, Figura 38, fato que, apesar de ter provocado a morte de vários 

organismos que não estavam habituados a presença desse gás, acabou por viabilizar o 

desenvolvimento de seres mais complexos, como os seres humanos. 

 

 

Figura 38– Mês de outubro do calendário cósmico da exposição Faz Tempo. Fonte: arquivo da 
pesquisa. 

Os adesivos do chão da sala também apresenta uma perspectiva histórica de 

evolução do universo, a partir do Big Bang, até os dias atuais, mas diferente do 

calendário cósmico. Um dos adesivos faz referência ao surgimento dos primeiros 

elementos químicos do Universo, Figura 39. 
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Após realizar a leitura de todos os painéis presentes na Luneta 21, me dirijo ao 

outro espaço ocupado pela exposição o Pavilhão do Círculo Meridiano de Gautier27, 

tenho a impressão de que a Faz Tempo, oferecerá muitas outras possibilidades de 

abordagem de assuntos ligados à química. 

Saio do pavilhão Luneta 21 e sigo em frente por alguns metros e rapidamente 

chego ao Pavilhão Gautier. 

 

4.1.2.5.2 Pavilhão do Círculo Meridiano de Gautier 

 

O pavilhão Gautier, Figura 40, é um grande galpão com cobertura de cor 

marrom, suas janelas permitem a entrada de luz e ar, o que torna o ambiente iluminado e 

arejado.  

 

                                                           
27 Os mediadores e guardas do MAST, geralmente, se referem a essa edificação como, simplesmente, o 
pavilhão Gautier. 

Figura 39– Adesivo colado no chão da luneta 21 faz referência a origem dos elementos químicos. Fonte: arquivo da 
pesquisa. 
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Logo na entrada do pavilhão é possível encontrar, mais uma vez, os coloridos 

painéis da exposição Faz Tempo, após subir um pequeno lance de escadas, encontro o 

círculo meridiano de Gautier, Figura 41, que ocupa o centro da edificação.  

 

Painéis se distribuem ao redor desse instrumento, porém alguns deles não se 

relacionam com a temática abordada pela Faz Tempo e contam a história da construção 

do pavilhão e da instalação do Círculo Meridiano de Gautier e do posterior processo de 

Figura 41 – O Pavilhão do Círculo Meridiano de Gautier. Fonte: arquivo da pesquisa. 

Figura 40– O Pavilhão do Círculo Meridiano de Gautier. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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restauração a que esses dois equipamentos foram submetidos durante o início dos anos 

dois mil. 

No pavilhão Gautier o visitante é apresentado a diferentes tipos de relógios, 

como os de pêndulo e de quartzo. O relógio atômico também faz parte dessa 

abordagem, Figura 42, podemos ver o painel que representa esse relógio, além de 

informações escritas, esse painel possui um pequeno monitor que reproduz, 

continuamente, um vídeo.  

 

Figura 42– Painel que apresenta informações sobre o relógio atômico. Fonte: arquivo da 
pesquisa. 

O vídeo destaca que o relógio atômico de Césio é o equipamento de maior precisão 

já desenvolvidos pela humanidade e que seu funcionamento não emite qualquer tipo de 

radiação, não oferecendo, portanto, nenhum tipo de risco à saúde das pessoas28.  

                                                           
28 Destacamos que essa afirmação é feita pelo vídeo entre os instante 2:11 e 2:18, apresentamos a seguir a 
transcrição do trecho referido “Mas o relógio atômico é perigoso? (Nesse instante o símbolo 
internacionalmente associado a radioatividade aparece) Ao contrário do que pensam as pessoas que não 
têm acesso ao conhecimento científico, o relógio atômico não emite radiação e não é nocivo”. 
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A preocupação do vídeo em alertar os visitantes da exposição sobre a não emissão 

de radiação do relógio atômico, me faz refletir sobre a visão negativa que muitas 

pessoas ainda possuem sobre os fenômenos radioativos. Mas será que a radioatividade 

sempre é ruim para o ser humano? E porque as aplicações relacionadas a diferentes 

tratamentos de saúde e a produção de energia normalmente são ignoradas pelo grande 

público? 

Acredito que o vídeo apresentado no painel do relógio atômico possa ser usado 

como ponto de partida para o desenvolvimento de atividades que instiguem os alunos a 

uma mudança de paradigma no que diz respeito aos fenômenos radioativos. 

Após finalizar a minha vista ao pavilhão Gautier, me dirijo a última exposição a 

ser explorada, o Recife Holandês. 

4.1.2.6 Recife holandês. 

 Faço o caminho de volta ao Pavilhão 21, pois a exposição Recife Holandês é 

vizinha a essa edificação. Fico curioso ao avistar ao longe a estrutura de madeira, Figura 

43, afinal o que seria aquilo? 

  

Figura 43 - Exposição Observações do Recife Holandês. Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Esclareço as minhas inquietações através da leitura dos painéis da exposição, 

trata-se da réplica, em tamanho real, de um instrumento astronômico utilizado durante 

os séculos XVI e XVII, chamado quadrante. 

 Os primeiros estudos astronômicos do céu do hemisfério sul foram realizadas 

com um quadrante instalado na cidade do Recife por George Marcgrave, pesquisador 

alemão que, além de se dedicar a astronomia, estudou a fauna e a flora da América.    

 George Marcgrave veio para o Brasil convidado por Mauricio de Nassau, 

comandante das conquistas holandesas em solo brasileiro, durante o Século XVII os 

holandeses dominaram várias cidades do nordeste como Salvador, Olinda e o Recife, o 

princiapal objetivo dessas invasões era quebrar o monopólio português sobre o 

comércio do açucar que era levado do Brasil para a Euroupa. A invasão holandesa 

durou cerca de 30 anos, de 1624 à 1654. 

 Mais uma vez, percebo a oportunidade de explorar a relação entre fatos 

históricos e as propriedaes químicas de uma molécula. A importância econômica que a 

molécula do açúcar, mais especificamente da glicose, exerceu na economia mundial 

durante os séculos XVI e XVII, foi o que  motivou uma série de conflitos no nordeste 

brasileiro. 

 Mas afinal porque o açúcar era um produto tão valorizado? Será que há algum 

tipo de relação com as suas propriedades químicas? Assim como a exposição Olhar o 

Céu, Medir a Terra, percebo na exposição Recefe Holandes uma excelente oportunidade 

de demonstrar que a química está presente em fatos históriocos que influenciaram o 

curso de nosso país. 

O dia foi cansativo, mas recompensador, retorno para casa refletindo sobre as 

possibilidades de ensino de quimica e de outras materias presentes nas exposições do 

MAST. 

4.2 Reflexões sobre a visita 

 As visitas realizadas ao MAST responderam ao objetivo geral dessa pesquisa de 

identificar as potencialidades e possibilidades de abordagem de temas da química nas 

exposições presentes nesse museu. 
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 Tendo em vista o relato apresentado no tópico 5.1, Um professor de química no 

museu, podemos afirmar que todas as sete exposições presentes no MAST, a época da 

realização do trabalho de campo, oferecem potencialidades e possibilidades de 

abordagem de temas da química.   

 Destacamos que, em quatro dessas exposições, a referência ao conhecimento 

químico ocorreu de maneira explícita, já em outras três foi necessário o estabelecimento 

de relações que extrapolaram o que era apresentado em painéis ou em aparatos 

interativos, porém isso só foi possível graças as abordagens propostas pelas exposições, 

que acabaram por fornecer subsídios para que o pensamento do pesquisador fosse além 

do óbvio. 

 Em relação as exposições que apresentam referências objetivas a substâncias  ao 

conhecimento químico, podemos destacar os pontos apresentados a seguir. 

 O Sistema Solar em Escala, que pode ser encontrado na parte externa do museu 

em frete ao prédio sede do MAST e é formado por um conjunto de totens que 

representam os planetas do sistema solar e o sol em uma escala reduzida que obedece a 

proporção de 1/30 bilhões do tamanho e da distância real entre esses corpos 

celestes.Essa exposição apresenta, em todos os seus totens, referências as substâncias 

químicas presentes na composição dos planetas e de suas atmosferas, como por 

exemplo, no toten que representa Vênus, onde o visitante é informado que esse planeta 

apresenta um severo efeito estufa provocado pela grossa camada de dióxido de carbono 

da sua atmosfera. 

 Na exposição Visões da Luz, que ocupa o hall, os corredores e algumas salas do 

subsolo do prédio sede do MAST, e que aborda a temática luz sobre uma perpectiva 

integrada que envolve áreas como a biologia, a mitologia e a astronomia. 

 Foi possivel encontrar painéis que fazem referência a composição química 

inicial das estrelas e das reações nucleares que ocorrem no seu interior, ao surgimento 

dos primeiros elementos químicos e partículas subatômicas a partir do Big Bang. Há 

alguams aplicações da expectroscopia na astronomia e as cores que alguns elementos 

químicos exibem ao serem submetidos ao teste de chamas. 
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 Assuntos ligados a química também se fazem presente em monitores toch screen 

que apresentam animações em flash relacionadas a composição química do sol, as 

linhas expectrais e principais caracteristicas dos elementos químico  hidrogênio e hélio e 

na referência as particulas fundamentais da matéria que estão diretamente envolvidas no 

funcinamento dos aceleradores de partículas. 

 Já a exposição Faz Tempo, que ocupa dois espaços expositivos do museu, a 

Luneta 21 e o Pavilhão Gautier; e explora, pelo olhar da biologia, da história, da 

astronomia e da geologia, a nossa percepção da passagem do tempo, além de exibir, o 

funcionamento de diferentes instrumentos utilizados para registrar esse grandeza. 

 Está presente na Luneta 21, preso na coluna central de sustentação da edificação, 

um painel que representa o calendário cósmico proposto pelo astrônomo e divulgador 

da ciência Carl Sagan, nele o aumento da concentração do gás oxigênio na atmosfera 

terrestre é apontado como um momento relevante das várias transformações sofridas 

pelo nosso planeta ao longo do tempo. Nesssa mesma edificação, adesivos presos ao 

chão propõem uma perpectiva históricas de várias tranformações sofridas pelo universo 

a partir do Big Bang, um desses adesivos destaca que “ A explosão de supernovas mais 

antigas que o Sol espalhou elementos químicos complexos pelo cosmo”. 

 No Pavilhão Gautier, a química se faz presente em um painel que apresenta 

informações escritas e audiovisuais sobre o funcionamento e as aplicações do relógio 

atômico de césio. 

  O Espaço Espectroscopia, que localiza-se na Luneta 32, tem nos avanços 

científicos proporcionados pela espectroscopia a astronomia sua temática central, sendo 

essa uma técnica que tem nos fenômenos químicos um de seus principais pilares de 

funcionamento, essa exposição proporciona ao professor de química, que leva suas 

turmas ao museu, demonstrar uma importante aplicação do conhecimento químico. 

 Já em relação as exposições onde foi necessário um exercício maior de reflexão 

no estabelecimento de uma relação entre aquilo que era apresentado e a química, 

consideramos que A exposição As Estações do Ano: Terra em Movimento, que ocupa 

uma sala do subsolo do prédio sede do museu, e explora assuntos como as estações do 

ano, ciclo da lua e o movimento de rotação e translação da Terra. Possibilita, em um dos 
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seus painéis,  estabelecer uma reflexão sobre o conhecimento científico e as ideias do 

senso comum associadas a diferentes fenômenos naturais observados nas diferentes 

estações do ano, um debate sobre os fenômenos químicos que ocorrem no sol. 

  Na exposição Olhar o Céu e Medir a Terra, que ocupa várias salas do primeiro 

andar do prédio sede do MAST, e relaciona na sua abordagem como as observações 

astronômicas influenciaram uma série de fatos históricos que envolveram: a divisão 

territorial de nosso país; a expansão marítima européia e os diferentes fuso horários 

mundiais. 

 E na exposição Recife Holandes, que encontra-se ao lado da Luneta 21 e 

apresenta a réplica de um instrumento astronômico chamado quadrante, utilizado 

durante os séculos XVI e XVII para medir a distância dos astros em relação a Terra. A 

exposição também explora o trabalho realizado pelo naturalista George Marcgrave na 

cidade do Recife durante a ocupação holandesa.  

 Nos pareceu pertinente demonstar que a química está presente em momentos 

importantes da história humana, como na solução de problemas de ordem sanitária 

enfrentados em alto mar pelas tripulações euroupéias durante as grandes navegações e 

nas disputas pela quebra do monopólio português sobre o comércio do açúcar que era 

produzido no Brasil no século XVI. 
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5.   O QUE NOS FALAM OS ATORES SOCIAIS 
 

 Para compreendermos a lógica por trás da elaboração das exposições museais, 

era importante ter contato com as ideias e concepções das pessoas envolvidas com o 

projeto de sua implementação. Como não era possível acompanhar esse processo no 

momento de execução, pois estamos falando de exposições que já foram montadas, a 

entrevista direta com os envolvidos na concepção das exposições apresentou-se como a 

melhor opção para obtenção das informações necessárias, e assim foi feito. A realização 

das entrevistas buscou atender aos seguintes objetivos: esclarecer a lógica envolvida nos 

processos de escolha de tema; planejamento e execução das exposições desenvolvidas 

pelo MAST; e compreender o papel atribuído à química em cada uma dessas etapas. 

 Optamos pela entrevista do tipo semiestruturada por acreditar, como já foi 

esclarecido na metodologia, que esse formato possibilita um amplo diálogo entre o 

entrevistado e o entrevistador viabilizando, também, o esclarecimento de possíveis 

dúvidas que surjam no decorrer dessa interação assim como o aprofundamento e 

exploração de temas que surjam. O roteiro que serviu como guia das perguntas 

realizadas aos entrevistados pode ser encontrado no Anexo 2 deste trabalho.  

5.1 O processo pré-entrevistas   

 Considerando que as exposições produzidas pelo MAST seriam o tema central 

das entrevistas, se fez necessária a execução de uma série de atividades, que serão aqui 

denominadas de processo pré-entrevista, que tiveram por objetivo coletar o maior 

número possível de informações sobre as últimas exposições produzidas pelo museu.  O 

motivo dessa movimentação se fez necessária para a obtenção de insumos que 

auxiliassem nas perguntas elaboradas e para que a entrevista/conversa pudesse extrair o 

maior número de informações possíveis, buscando evitar complementações posteriores. 

    Esse processo envolveu a realização de 3 visitas ao museu onde pude conhecer 

as exposições abertas à visitação29,também foram realizados, durante os meses de abril 

a maio de 2017, uma série de acessos ao site do MAST30, onde foi possível coletar 

informações de ordem técnica sobre as últimas exposições produzidas pelo museu e 

                                                           
29 A descrição detalhada dessas visitas pode ser encontrada no capítulo x desse trabalho. 
30http://www.mast.br/index.php/pt-br/ 
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identificar os atores sociais envolvidos nos processos de escolha do tema, planejamento 

e execução de algumas dessas exposições31 e, portanto, identificarmos os nossos 

entrevistados. 

 

5.1.1 As visitas ao site do MAST 

  

 No site do museu foi possível acessar informações sobre dezesseis exposições, 

essas encontravam-se classificadas em quarto grupos: exposições permanentes, 

exposições temporárias, exposições itinerantes e exposições virtuais. Nove dessas 

exposições apresentavam, em um documento chamado de ficha técnica, o nome das 

pessoas responsáveis pelos diversos processos que envolvem a escolha de tema, o 

planejamento e a execução das exposições. No Quadro 5.1 é apresentado o nome de 

cada uma dessas exposições, sua classificação e se era possível acessar a sua ficha 

técnica.   

Quadro 5.1 – Relação de exposições disponíveis no site do MAST. 

  Exposição Classificação Ficha Técnica 

1 Olhar o Céu, Medir a Terra Permanente Disponível 

2 Visões da Luz Permanente Disponível 

3 Observações do Recife Holandês  Temporária Disponível 

4 Faz Tempo Temporária Disponível 
5 As Estações do Ano, a Terra em Movimento Temporária Disponível 

6 
Restauração do Pavilhão do Círculo Meridiano 

Gautier  
Temporária Indisponível 

7 Um Olhar nos Espaços de Dimensão 3  Temporária Disponível 

8 Espaço Espectroscopia Temporária Indisponível 

9 Espaço Acelerador de Partículas Temporária Indisponível 

10 
Passo a Passo, Salto a Salto, Voo a Voo: O 

Cientista Santos Dumont 
Itinerante Indisponível 

11 Leonardo da Vinci: Maravilhas Mecânicas Itinerante Disponível 

12 
A Química na História do Universo, da Terra e 

do Corpo 
Itinerante/ 

Virtual 
Disponível 

13 Céu Ticuna  Itinerante Disponível 
14 A Arte de Leonardo da Vinci Itinerante Indisponível 
15 O Eclipse e o Presidente Itinerante Indisponível 
16 Fotografia, Ciência e Arte  Virtual Disponível 

                                                           
31 O site do MAST foi totalmente reformulado no mês de junho de 2017 e muitas informações coletas 
nessa etapa não se encontram mais disponíveis. 
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 A partir da análise das fichas técnicas foi possível constatar que os atores sociais 

que atuam nas equipes responsáveis pelos processos de escolha do tema, planejamento e 

execução das exposições variam constantemente. Por isso, procuramos por nomes que 

figurassem em, pelo menos, duas dessas equipes e a, partir desse critério, foi possível 

identificar três potenciais entrevistados.  

 O primeiro aparece como um dos responsáveis pelo conteúdo científico da 

exposição Visões da Luz e como um dos curadores da exposição A Química na História 

do Universo, da Terra e do Corpo; o segundo figura como coordenador de educação em 

ciências da exposição Faz Tempo e como coordenador geral e de educação em ciências 

da exposição As Estações do Ano, a Terra em Movimento; já o terceiro, foi coordenador 

e curador da exposição Faz Tempo, coordenador de projeto da exposição Visões da Luz 

e coordenador da exposição Olhar o Céu, Medir a Terra.  

 Feito isso, entramos em contato com cada um deles através de seus endereços 

eletrônicos32 onde apresentamos os objetivos da presente pesquisa e a necessidade da 

realização das entrevistas, todos aceitaram o convite prontamente.  

 As entrevistas foram, mediante a autorização prévia dos entrevistados, gravadas, 

totalizando três horas e quarenta e sete minutos de áudio, posteriormente, transcritas e, 

por fim, analisadas.  

 Na parte inicial da análise das entrevistas, adotaremos a denominação 

Entrevistado 1, Entrevistado 2 e Entrevistado 3, essa nomenclatura segue a ordem de 

apresentação dos potenciais entrevistados. 

 5.2. A análise das entrevistas 

 Utilizamos como referencial para abordar o conteúdo das entrevistas a análise de 

prosa. Segundo Andre (1983) a análise de prosa é uma estratégia de investigação de 

dados qualitativos presentes em documentos, fotos, filmes e, como no caso desse 

trabalho, entrevistas. 

                                                           
32Essa informação encontra-se disponível no site do MAST. 
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 Ao examinar uma entrevista sob a perspectiva da análise de prosa o pesquisador 

não deve desprezar variáveis intencionais, não intencionais, explícitas e implícitas da 

fala dos entrevistados, aspectos não verbais observados durante a realização da 

entrevista também devem ser considerados; o referencial teórico adotado e todo o 

contexto de realização da pesquisa soma-se a essas variáveis e fazem com que surjam,  

naturalmente, e não de maneira pré definida, os tópicos de análise do material 

investigado (ANDRÉ, 1983). 

  Dito isso, as falas dos entrevistados foram reunidas em seis tópicos de analise, 

são eles: 1) quem são os entrevistados?, 2) A produção das exposições33, 3) 

características fundamentais das exposições do MAST, 4) o setor educativo do MAST, 

5) as exposições e a sua relação com o público escolar e 6) qual é o lugar da química 

nas exposições do MAST? Ao invés de apresentarmos a análise de cada entrevista em 

separado, optamos por realizar esta análise por meio dos temas entrelaçando as três 

entrevistas em cada um desses itens, buscando com esse procedimento promover um 

diálogo entre as diferentes respostas fornecidas.  

 

5.2.1 Quem são os entrevistados? 

 

 A primeira pergunta encontrada no roteiro de entrevistas é sobre o perfil dos 

entrevistados e ao responde-la eles apresentaram um breve relato de suas experiências 

acadêmica e profissional, destacando o caminho que os levaram até o MAST. 

 O primeiro entrevistado se formou em química industrial, em 1969, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), porém atuou por pouco tempo na área 

industrial. “[...] tive a experiência com a química industrial, mas eu senti que eu não era 

moldado para aquilo, porque eu não gostava de máquina, de ficar no laboratório sozinho 

noite adentro [...]” (Entrevistado 1). 

 Por essa razão, acabou retornando à UFRJ para fazer a complementação 

pedagógica e poder atuar como professor de química na educação básica. 

Posteriormente, fez o curso de especialização em química nuclear no Instituto Militar de 

Engenharia (IME), mestrado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RJ) e doutorado em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia 

pela UFRJ. 
                                                           
33 Esse ítem se subdivide em quatro tópicos, são eles: a escolha do tema, a classificação das exposições, o 
planejamento e a execução da exposição.  
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 Sua experiência profissional envolve colégios tradicionais como o São Bento e o 

Pedro II, também foi servidor estadual do Rio de Janeiro onde trabalhou como perito 

criminal da Polícia Civil e como professor da Secretaria Estadual de Educação. Atuou, 

também, como professor universitário na faculdade Santa Úrsula ministrando aulas de 

química geral e orgânica para o curso de biologia. Desenvolveu, organizou e 

implementou, nessa mesma faculdade, as matérias eletivas de química ambiental e 

evolutiva. 

 Devido ao seu amplo conhecimento sobre as teorias de Charles Darwin, um de 

seus professores de doutorado o indicou a uma bolsa no MAST, que a época 

desenvolvia uma série de atividades voltadas para a comemoração dos 150 anos da 

Teoria da Evolução; em um segundo momento, foi convidado pela diretoria do MAST a 

retornar na condição de bolsista do Museu, atuando como coordenador do Cine 

Ciência34, escrevendo e dirigindo uma série de peças teatrais voltadas a temas 

científicos e participando do planejamento, coordenação e execução de exposições.  

 O Entrevistado 2 é licenciado em física, especialista em ensino de física, mestre 

e doutor em educação. Seu envolvimento com o MAST teve início em 1986 quando, 

ainda estudante universitário, se candidatou a uma vaga de estagiário para atuar nas 

atividades promovidas pelo museu voltadas à divulgar a passagem do Cometa Halley35 

pelo Sistema Solar, porém, “[...] o cometa passou, e eu continuei [...]” (Entrevistado 2). 

Posteriormente, atuou em vários projetos dentro da instituição como, por exemplo, o 

Brincando com a Ciência36, participando, também, do processo de planejamento de 

várias exposições, exercendo alguns cargos de gestão como o de coordenador do setor 

de Educação em Ciências do MAST e o de diretor do Departamento de Popularização e 

Divulgação das Ciências e Tecnologia do Ministério de Ciências, Tecnologia e 

Inovação (MCTIC). 

 Para ele museus são instituições que cuidam do tempo, “Muita gente costuma 

dizer que museu cuida do passado, não. Museu cuida do tempo, inclusive, do futuro, né? 

Museus são instituições que têm compromisso com o tempo, então, é claro, o tempo 

passado, presente e futuro.” (Entrevistado 2).  
                                                           
34Atividade que é realizada, esporadicamente, aos sábados e consiste, basicamente, na apresentação de um 
filme que serve de plano de fundo para o desenvolvimento de um debate voltado a assuntos ligados a 
ciência e tecnologia, maiores informações em: http://www.mast.br/index.php/pt-br/conheca-o-museu/2-
uncategorised/556-cine-ciencia.html. 
35Para maiores informações sobre as atividades promovidas pelo MAST em função da passagem do 
Cometa Halley pelo Sistema Solar acesse: https://www.youtube.com/watch?v=644DpRkC8-w. 
36O projeto consiste na produção de experiências científicas com materiais de baixo custo, maiores 
informações em: http://site.mast.br/hotsite_lire/brin_ciencia.html. 
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 O entrevistado ressalta como principal característica do MAST o compromisso 

de divulgar a astronomia a partir da história da ciência. 

“[...] a gente se entende de fato como um museu, então, é, digamos, 
desde a divulgação da astronomia, então, há instituições que fazem a 
divulgação da astronomia, essencialmente, comprometidas com o 
conhecimento científico, a astronomia e o conhecimento científico 
contemporâneo, ao passo que, aqui a gente, evidentemente, que é 
claro, trabalha com o conhecimento científico contemporâneo, mas, a 
partir da história (da ciência) [...]” (Entrevistado 2). 

 Atualmente ele ocupa, novamente, o cargo de coordenador do setor de Educação 

em Ciências do Museu, e permanece atuando na organização de exposições e na 

orientação de pesquisas desenvolvidas no MAST. 

 O Entrevistado 3 é formado em história, mestre em educação e doutor em 

história da ciência. Antes de ser convidado, em 1985, para integrar a equipe que fundou 

o MAST, atuou em museus das mais diferentes temáticas como: artes e tradições, 

história e artes plásticas. 

 Segundo ele os pilares de fundação do MAST foram a valorização da história e 

da ciência e a preservação dos objetos do Observatório Nacional (ON), ele também 

destaca que a criação de um museu voltado para a ciência e tecnologia, como é o caso 

do MAST, acabou sendo uma consequência do momento histórico e político pelo qual o 

Brasil passava.  

“[...] existiram vários fatores que provocaram a criação do museu, é 
vários fatores, desde mudanças políticas, a gente estava saindo 
ditadura, o Brasil estava saindo da ditadura, estava se criando uma 
nova constituição [...] uma preocupação que surge nesse momento é 
de valorizar a história da ciência que se fazia no Brasil, né? O que se 
fez no Brasil, mesmo antes da república? Então esse, esse movimento, 
daquele momento, é o momento que propiciou para a criação dessa 
instituição [...]” (Entrevistado 3). 

 A partir do próximo tópico, os entrevistados passarão a ser identificados 

considerando as suas áreas iniciais de formação, sendo assim, o Entrevistado 1 será 

chamado de químico, o Entrevistado 2 de físico e o Entrevistado 3 de historiador, 

procuramos com isso, tornar a dinâmica de leitura da presente análise o menos 

burocrática possível. 

 

 



94 
 

  

5.2.2 A produção das exposições 

 

 As exposições produzidas pelo MAST são o principal objeto de estudo da 

presente pesquisa e, como não poderia ser diferente, parte considerável das entrevistas 

teve nessa temática seu principal tópico. 

 Tendo em vista o grande número de informações coletadas sobre os processos 

que envolvem a produção de uma exposição, subdividiremos essa parte nos seguintes 

itens: 1) a escolha do tema; 2) a classificação das exposições; 3) o planejamento; e 4) a 

execução da exposição.  

 Os entrevistados destacaram que instituições museais, como é o caso do MAST, 

têm na produção de suas exposições uma das suas principais vocações. “[...] ele (o 

Museu) tem no desenvolvimento de exposições, digamos, a sua principal mídia de 

comunicação com o público e com a sociedade.” (Físico). No mesmo sentido temos a 

seguinte ideia de museu “[...] além de preservar o acervo, de documentar o acervo é de 

apresentar esse acervo, né? As exposições fazem parte, é intrínseco ao ser museu.” 

(Historiador)  

 Ao produzir suas exposições, e não contratar alguém que o faça, mais do que 

cumprir uma missão institucional, o MAST opta pelo caminho financeiro mais 

econômico.   

“[...] esse tem sido o caminho (a produção de exposições) do MAST, 
certamente, porque que é o caminho mais barato [...] e isso tem uma 
grande vantagem, né? Isso faz com que os produtos, né? Digamos 
assim, as exposições, elas não sejam muitos caras [...]” (Físico). 

 Todavia, o Físico considera que essa dinâmica interna e contínua de produção de 

exposições também apresenta desvantagens. 

 

“[...] mas, por outro lado, tem desvantagens porque você acaba num 
processo muito endógeno, né? Então, e a endogenia ela sempre tem 
uma desvantagem, de você, não digamos assim, não incorporar 
mudanças externas, né? Você faz cada vez melhor aquilo que você já 
faz e, por outro lado, você acaba tendo muita dificuldade de incorporar 
novas tecnologias novas tendências [...]” (Físico).  

 

 Quando indagados sobre a lógica envolvida na escolha do tema, planejamento e 

execução das exposições, os entrevistados afirmaram que esses processos sofreram 

muitas alterações nos últimos anos. O Físico destaca que, no início do MAST, a falta de 

integração entre as diferentes áreas do museu, foi uma das principais características das 
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primeiras exposições produzidas “[...] houve um tempo em que as exposições, elas eram 

feitas, eram elaboradas, quase que, unilateralmente pelas diferentes áreas do museu [...]” 

(Físico), já o historiador, salienta que, muitas exposições exibidas pelo museu eram 

fruto de parcerias com outras instituições museais37 “[...] no inicio do museu as 

exposições, muitas exposições, elas vinham de outros lugares, então elas eram 

remontadas aqui [...]” (Historiador).  

 Atualmente, o MAST possui uma comissão interna que tem como principal 

missão gerenciar os processos de escolha de tema, planejamento e execução das 

exposições.  

 

“[...] no ano passado (2016) o MAST instituiu uma comissão 
específica de montagem de exposição, então, do ano passado pra cá, 
qualquer área do museu pode propor uma exposição, não tem nenhum 
problema, mas, essa proposição, esse projeto, vai ser avaliada por uma 
comissão, que se não estou enganado é a COPEX, comissão de 
exposição [...]” (Físico).  

 

 Destacamos que os entrevistados foram unânimes ao afirmar que o museu não 

apresenta um protocolo que direcione os processos de escolha de tema, planejamento e 

execução das exposições, segundo o físico: “[...] existem diversos caminhos [...]”, para 

o historiador, “Tem várias formas [...]”, porém, a partir das respostas fornecidas, foi 

possível identificar alguns procedimentos que acabaram por se tornar o caminho 

seguido pelo MAST nos últimos anos. 

 

5.2.2.1 A escolha do tema  

 

 O primeiro procedimento no desenvolvimento de uma exposição é a escolha do  

tema. O historiador destacou como principais fontes de inspiração o acervo, o 

conhecimento e as pesquisas desenvolvidas nos diferentes setores do museu. 

  

 “[...] tá relacionada ao acervo da instituição e a produção de 
conhecimento que se faz dentro da instituição [...] a temática ela surge 
ou pelo pessoal, por exemplo, da própria museologia que, define um 
tema para exposição naquele ano, ou pelo pessoal do departamento de 
história da ciência, que também, dentro das suas pesquisas, é que 
solicita também fazer uma exposição [...]” (Historiador). 
 

                                                           
37 Até hoje o MAST recebe exposições de outras instituições. 
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 Ele também apontou que, eventos de ordem internacional, pesquisadores 

externos, instituições de pesquisa e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTI)38, podem influenciar na escolha de determinado tema. 

 

“[...] temas que são alinhados com a instituição, e que são, é, 
provocados, por exemplo, por eventos de ordem internacional, a 
UNESCO, todo ano estabelece um ano de, é, uma determinada, é, área 
de conhecimento, então tem a física, tem a astronomia [...] pessoas 
que oferecem temáticas, ás vezes, até de fora da instituição, mas, que 
tem algum tipo de link com a instituição [...] uma demanda do próprio 
Ministério pra que reforçando que esses eventos aconteçam, ou outras 
instituições que junto com o museu, se juntam, pra, pra, pra promover 
esses eventos também.” (Historiador). 

 

 Segundo o físico, a maneira como ocorre a escolha de determinada temática 

varia em função do tipo de exposição. Ele esclarece que o MAST produz três tipos de 

exposições: de longa duração, de curta duração e itinerantes, e que o site do museu, até 

pouco tempo atrás, apresentava uma classificação com nomenclatura desatualizada39, e 

que, atualmente, as exposições chamadas de permanentes são denominadas de 

exposições de longa duração, enquanto que, as exposições  temporárias são 

denominadas de exposições de curta duração. 

“[...] até a algum tempo atrás, essas exposições eram chamadas de 
exposições permanentes, mas, na verdade, o permanente aí não seria 
permanente pra sempre, né? Hoje se usa o termo exposição de longa 
duração [...]” (Físico).  

 

 O físico continua com sua resposta destacando que a direção do museu acaba 

tendo maior protagonismo na escolha do tema das exposições de longa duração. “[...] a 

direção do MAST diz, que é dado o momento de a gente reformular a exposição de 

longa duração da instituição [...]” (Físico).  

 Já as exposições de curta duração e itinerantes podem surgir de algum projeto de 

pesquisa desenvolvido pelos pesquisadores do museu.  

“[...] aqui na coordenação de educação em ciência, a gente sempre tem 
o compromisso que os projetos de pesquisa eles, digamos assim, 
tenham uma dupla dimensão, uma dimensão de pesquisa e uma 
dimensão na área de divulgação da ciência, e a dimensão na área de 
divulgação da ciência, muitas vezes, ela gerar, ela pode gerar, um 
produto que é uma exposição [...]” (Físico).  

 

                                                           
38 O MAST é vinculado diretamente a esse ministério. 
39 Nomenclatura adotada no ítem 5.1.1 As visitas ao site do MAST, desta pesquisa.  
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 Inclusive, ele cita a exposição Faz Tempo40, como exemplo de um projeto de 

pesquisa que acabou por gerar uma exposição. Ele esclarece que a origem desse projeto 

de pesquisa teve inspiração em uma das principais funções do ON. 

 
“[...] a questão do tempo ela é fundamental para essa instituição, é, só 
pra você ter uma ideia, uma das missões do, do, do Observatório 
Nacional, quando foi criado em 1827, foi, era gerar o tempo, então, o 
tempo aqui, ele foi gerado, ele foi determinado, por metodologia 
astronômica, né? Depois com o relógio de quartzo, e depois com o 
relógio atômico, isso aqui no bairro de São Cristovão, nesse campos 
[...] então, a questão do tempo pra nos é uma questão muito sensível, 
então, um projeto de pesquisa sobre percepção do tempo que depois 
gere, gere, esse projeto já gerou jogos sobre o tempo, então, levá-lo 
para uma exposição foi um movimento natural [...]” (Físico).  

 

 A análise dos resultados da pesquisa acabou se constituindo como base para o 

desenvolvimento da exposição. 

“[...] se tratava de uma pesquisa sobre percepção de tempo, né? Junto 
a estudantes, junto a população em geral, é, e em algum momento a 
gente viu, olha, a partir desse dos resultados, dessa pesquisa, pode ser 
muito interessante, é que, a gente utilize esses subsídio, pra explorar a 
própria percepção do tempo, então, é isso que aquela exposição é, ela 
é um produto de um projeto de pesquisa sob a percepção do tempo 
[...]” (Físico). 

 

 Outra possibilidade é a submissão de projetos de pesquisas a agências de 

fomento. “[...] um pesquisador, usando da independência que um pesquisador têm, 

submete um projeto a um edital de financiamento de uma agência de fomento e 

consegue os recursos e monta uma exposição [...]” (Físico).  

 O historiador também apontou essa possibilidade. “[...] às vezes, acontece de 

você participar de algum edital, eu já participei de um edital, em que uma das, é, podia 

ser uma exposição [...]” (Historiador).  

 Em relação à produção de exposições itinerantes, o físico comenta que essa 

modalidade de exposição já teve um maior protagonismo no MAST. “[...] o MAST já 

teve, digamos, um programa mais estruturado de exposições itinerantes, hoje a gente 

diminuiu, mas a gente está retornando isso novamente [...] ” (Físico). 

 

 

 

                                                           
40 Essa exposição faz parte da análise proposta por esse trabalho. 
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5.2.2.2 A classificação das exposições 

 

 A classificação das exposições em longa duração, curta duração e itinerante era 

um assunto que, a princípio, não fazia parte do roteiro das entrevistas, porém, a partir 

das respostas fornecidas pelos entrevistados, a abordagem dessa temática tornou-se 

indispensável, pois como foi apresentado no item anterior, ela influencia de maneira 

direta os processos de escolha de tema das exposições.  

 Introduzo o assunto apresentando aos entrevistados algumas informações obtidas 

no processo de pré-entrevista41. Segundo o site do MAST, a exposição Espaço 

Espectroscopia foi inaugurada no ano de 1998 e a exposição As Estações do Ano, a 

Terra em Movimento no ano de 2000 estando, portanto, em exibição no campus do 

museu há , 19 anos e 17 anos, respectivamente, porém o site do museu classifica essas 

exposições como temporárias (curta duração).  

 Meu questionamento busca compreender quais os parâmetros utilizados para se 

classificar as exposições, pois o tempo de permanência no campus do museu, levando 

em consideração as observações feitas anteriormente, parece não ser um fator 

determinante.  

 A essa questão o físico respondeu que as exposições de longa duração, quando 

comparadas com as de curta duração e itinerante, são frutos de um trabalho de pesquisa 

mais elaborado, envolvem um número maior de profissionais do museu, apresentam um 

orçamento generoso, utilizam diversas mídias de comunicação e devem ficar em 

exibição no museu durante anos e, além disso, devem “[...] funcionar como cartão de 

visita da instituição [...] é onde se tenta mostrar o que a instituição é [...]” (Físico). 

  As observações do historiador corroboram a fala do físico.  

“[...] a permanente ela tem outro caráter, mais assim, institucional pra 
mostrar a cara da instituição, né? Então assim, Olhar o Céu, Medir a 
Terra, a preocupação é de amostrar o acervo da instituição, mostrar o 
conhecimento que é produzido, na, na instituição, então, todos aqueles 
módulos ali, tem uma produção, é, da área da historia da ciência que 
foi produzida na instituição, entendeu? Então, é um reflexo disso, né? 
É, é um reflexo da instituição, é, não é que as outras não sejam 
também, porque é a temática da instituição, mas assim, a preocupação 
é da permanente é uma preocupação assim institucional no sentido de 
mostrar que instituição é essa? De que, de que ela trata? [...]” 
(Historiador).  

 

                                                           
41 Para maiores esclarecimentos consulte o ítem 1.1.1 As visitas ao site do MAST  
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 Já as exposições de curta duração deveriam, a princípio, ter um menor tempo de 

permanência no campus do museu quando comparadas com as exposições de longa 

duração, “[...] a ideia da temporária é que você mude de tema, né? Que você não 

mantenha, que você tenha sempre algo novo no museu [...] a temática tem que ser 

periódica [...]” (Historiador). 

  Além disso, elas podem apresentar como tema central assuntos que não tenham 

relação direta com as temáticas tradicionalmente abordadas pelo MAST, o físico aponta 

como exemplo a exposição Imprimindo 3D42 que trata sobre as aplicações de objetos 

gerados a partir da impressão 3D.  

“[...] a nossa atual, é, exposição de curta duração montada é uma 
exposição sobre a impressão 3D, né? Ela não, necessariamente, tem 
haver com, por exemplo, os instrumentos científicos que fazem parte 
do MAST.” (Físico). 
  

 Em relação as exposições que são classificadas como temporárias, mas que 

permanecem por anos em exibição no campus do MAST, o físico e o historiador 

acabam justificando esse comportamento de maneira diversa. O historiador aponta a 

falta de pessoal e questões de ordem financeira como fatores que dificultam a renovação 

das exposições de curta duração do museu.  

 

“[...] o que acontece é que as exposições acabam virando permanente, 
às vezes, por falta de recursos, porque, não é, fica caro montar uma 
exposição [...]o setor técnico, esse serviço técnico, ele toma conta de 
toda parte de arquitetura do campus, da, é, de preservação do 
patrimônio edificado, então, é, são muitas frentes e a exposição, é, é 
uma delas, então, é sempre a gente que tenta fazer de tudo, é, e com 
uma equipe bastante, bastante reduzida, né? E no final, às vezes, a 
exposição acaba passando do tempo que ela, que ela, que ela, tá, tá 
prevista pra ficar, né?” (Historiador).  

 

 Já o físico ressalta que “O que é permanente ou temporário tem que ser 

relativizado em função da sua importância [...]” (Físico). No que diz respeito a 

exposição As estações do Ano, a Terra em Movimento ele esclarece.  

“[...] vê como essa questão é interessante, e também nessa linha de 
área de áreas expositivas que não recebem, exatamente, o carimbo de, 
digamos assim, de exposição de longa duração, mas, acabam tendo 
uma vida muito longa, por exemplo, a exposição da sala das estações 
do ano, né? Que é uma área que não tem nenhum equipamento, 
nenhum instrumento cientifico de valor histórico, mas, ela, ela, é, é 
uma área muito importante na nossa relação com as escolas, né? 
Muitas escolas vem aqui visitar o MAST porque vê uma relevância 
muito forte, né? Nessa sala, no sentido dela ajudar, as escolas fazer 

                                                           
42 Essa exposição não encontra-se aberta a visitação no mês de fevereiro de 2017, época da realização 
da primeira parte dessa pesquisa. 
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com que, tanto os professores, quanto os alunos, entendam o tema que 
é muito difícil de ser entendido no plano na pagina dos livros né?” 
(Físico).  

 

 Porém, não é só a relação com o público escolar que pode influenciar o tempo de 

permanência de uma exposição, “[...] independente, assim do carimbo que a exposição 

possa receber, essa existe, digamos assim, um tempo de vida das exposições que é 

também pautado por uma relação temática dentro do MAST [...]” (Físico).  

 Por explorar uma temática de fundamental importância para as pesquisas 

astronômicas, a exposição Espaço Espectroscopia acaba por permanecer por anos em 

exibição no museu.   

“[...] lá na exposição da espectroscopia nos temos aparelhos 
científicos de valor histórico sendo utilizado, né? Em caráter muito 
permanente pra área, né? E ela foca um tipo, digamos assim, um tipo 
de instrumentação, uma questão na área de, na área da, da, da, da 
física, né? Na, na, na área de astronomia que é crucial, né?A partir do 
momento que a gente passou a utilizar outros instrumentos científicos 
pra além do olho humano, né? E particularmente na espectroscopia a 
astronomia ela deu um salto qualitativo no entendimento do universo, 
assim, sem precedente, então, por exemplo, esse espaço ele ele tem 
uma lógica própria e a questão da espectroscopia ela é tão relevante 
que é, é, é, eu não consigo antevê uma, uma independência, seja lá 
qual for o tema da próxima exposição de longa duração do MAST, 
um, um desmonte dessa área [...]” (Físico). 

 

 Outra característica comum das exposições As Estações do Ano, a Terra em 

Movimento e Espaço Espectroscopia, é que as duas já sofreram reformulações ao longo 

dos anos.  

“[...] ela chegou no MAST (exposição As estações do Ano, a Terra em 
Movimento) de fato com o status de uma exposição de curta duração, 
mas, ela já foi montada acho que é, a primeira versão dela é da data de 
1995 [...] uma reformulação, mediante um projeto submetido no edital 
da divulgação do CNPQ de 2006, a gente conseguiu recursos para 
torná-la tal como ela é hoje [...]” (Físico).  
 
“Ela (exposição Espaço Espectroscopia) integra uma, uma, uma 
versão, de uma outra exposição, entende?” (Físico).  
 
“[...] foi remontada (exposição Espaço Espectroscopia), foi 
reformulada [...]” (Historiador).  

 

 Também questiono os entrevistados sobre a falta de informações sobre o Sistema 

Solar em Escala no site do MAST, nenhum dos entrevistados soube explicar o motivo 

dessa ausência, mas o físico destacou que essa exposição ocupa papel de destaque no 

cotidiano do Museu, principalmente no que diz respeito às visitas escolares.  
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“Mas, aí de nós, aí de nós, aí de nós, se a museológia, se nós, é, 
subtrairmos do MAST, essa, essa, essa, essa, digamos assim, esse 
dispositivo (Sistema Solar em Escala), muitas escolas vem ao MAST, 
porque, nós temos um modelo em escala de diâmetro e distância do 
sistema solar, não tenho notícias de outra representação de escala aqui 
no grande Rio, né? Se houver, são lugares que copiaram 
explicitamente, porque, a gente disponibiliza o projeto pra outras 
instituições fazerem [...]” (Físico). 

 

5.2.2.3 O planejamento  

 

 Feita a escolha do tema, o próximo passo é planejar a exposição e, para isso, 

forma-se uma equipe com representantes das diversas áreas do museu.  

 

“[...] e aí se monta uma comissão com membros das diferentes 
coordenações, que elaboram um pré-projeto, se submete esse pré-
projeto a casa, esse pré-projeto é modificado através de críticas e se 
monta uma nova comissão e essa comissão se encarrega de montar 
essa exposição [...]” (Físico).  

 

“[...] é inicialmente, pra montar uma exposição, para pensar uma 
exposição, a gente faz uma espécie de Brainstorming43 sobre a 
exposição e dali, a gente vai tirando o tema, vai tirando aspecto que, a 
gente considera que são importantes, que estejam presente na 
exposição [...]” (Historiador). 

 

  O físico reforça o caráter coletivo do processo de planejamento de uma 

exposição. “[...] eu desconheço um profissional que possa dar conta de todas as questões 

que estão envolvidas em uma exposição [...]” (Físico).  

 Também é manifesta a necessidade de se agregar a essa equipe já formada, 

outros profissionais, até mesmo de fora do museu, que possuam como área de estudos 

temas que serão abordados nas exposições, “[...] se eventualmente a gente não tiver um 

especialista naquela área a gente procura [...]” (Físico). 

 
“[...] depois a gente também chama pessoas que são especialistas 
naquelas áreas que a gente considera, é, que a gente, em principio, 
selecionou como aspectos importantes para serem apresentados na 
exposição.” (Historiador).  

   

 A reunião de profissionais com diversas áreas de formação tem como principal 

objetivo fazer com que o tema central da exposição seja explorado sobre diversas 

                                                           
43 Termo em inglês de pode ser traduzido como “Tempestade de ideias”. 
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perspectivas, “[...] a gente tenta fazer com que a exposição seja o menos disciplinar 

possível [...]” (Físico).  

 Inclusive, ele dá como exemplo a exposição Olhar o Céu, Medir a Terra, que 

concilia em sua abordagem conhecimento científico, histórico, astronômico e 

antropológico.  

“[...], por exemplo, a nossa atual, é, exposição de longa duração, ela 
tenta relacionar a ciência, né? Com a construção do território 
brasileiro, né? Então, se você for analisar como isso aconteceu, você 
vê que as expedições científicas tem um papel fundamental,e aí, 
quando você vai ver, você tá falando de história, você ta falando de 
astronomia, é, antropologia, porque essas expedições interagiam com 
comunidades indígenas que, não necessariamente, eram tão amistosas, 
você ta falando do exército, você ta falando da, enfim, daqui a pouco 
você se da conta que você ta falando, nada mais e nada menos, tal qual 
como as coisas realmente são, e nenhuma disciplina da conta da 
realidade [...]” (Físico).  

 

 O historiador explica como os diversos membros da equipe atuaram na 

elaboração da exposição Visões da Luz.  

 

“[...] então, toda aquela parte de astronomia foi feita pelo pessoal de 
astronomia, certo? Então, a gente depois que, a gente faz o guión44, 
né? Que a gente faz, ô, ô guia da exposição, ou seja, os temas 
escolhidos, os que vão ser abordados, a gente passa esses temas para 
ô, ô profissional, pra o pesquisador, pra o especialista daquela área, 
certo? E eles então vão escrever os textos vão selecionar conteúdos, 
né? Então funciona mais ou menos assim, né? Então a gente teve 
nessa exposição, a gente teve pessoal da área, de, de astronomia fez a 
parte ligada a luz, universo as estrelas, né? Na segunda, depois tem, 
você tem quatro nichos, então, tem um nicho sobre a vida a gente 
tinha um biólogo, na, na equipe, às vezes, tem mais de um biólogo, na 
ocasião foi ele que a gente, que fez toda a parte daquele conteúdo, 
depois luz e arte que teve um pessoal de arte que fez o conteúdo 
daquela exposição, tinha o pessoal de arquitetura e tinha um artista 
plástico, depois, tinha uma parte de mitologia, né? E aí tem uma, uma, 
uma pessoa da historia da ciência do departamento da historia e da 
ciência que a gente chamou para fazer o conteúdo daquela, né? E aí, 
vai por aí [...]” (Historiador).  

 

 O químico destaca a importância da equipe para o processo de planejamento da 

exposição, “[...] acho que o problema é a equipe, tens uma boa equipe tens um troço 

bacana [...] o que faz uma boa exposição é a equipe coesa [...]” (Químico).  

 Porém, a necessidade de agregar profissionais com diferentes áreas de formação 

em torno de um único tema acaba, muitas vezes, sendo um processo complexo devido 

                                                           
44 Termo que pode ser traduzido como guia. 
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ao surgimento de discordâncias no que tange a forma de abordagem dos assuntos na 

exposição.  

 

“[...] porque quando você junta profissionais vindo de diferentes áreas, 
e cada área com uma cultura específica e de, digamos assim, de 
funcionamento, fazer com esses profissionais, é, passem a se entender, 
às vezes, é um processo demorado [...] você pode ter um grupo de 
pessoas que aprenderam a trabalhar em conjunto e cedendo um ao 
outro, às vezes, você encontra um cientista que ele não abre mão de 
uma de uma sutileza conceitual que, o educador e o divulgador, sabe 
que aquilo, embora seja muito importante pelo ponto de vista da 
estrutura interna do conhecimento envolvido, aquilo pode não ter um 
peso tão relevante na divulgação [...]” (Físico).  

 

 Mais do que um trabalho intelectual e coletivo, o processo de planejamento de 

uma exposição é um exercício constante de negociação entre os envolvidos, “[...] um 

trabalho (planejamento da exposição) que, não tem jeito, ele precisa ser frutos de 

negociação [...]” (Físico).  

 O físico esclarece que, muitos profissionais, principalmente os que têm as áreas 

“duras” da ciência como seu campo de trabalho, apresentam dificuldades em 

compreender como o conhecimento deve ser apresentado nos aparatos expositivos.  

 
“[...] é muito comum, dele (pesquisador da área “dura” da ciência) 
participar de exposições entendendo que a exposição vai gerar, vai ter 
como produto uma simplificação daquela ciência, né? Ou então vai, 
simplesmente, traduzir aquela, aquele conhecimento em uma nova 
linguagem e o educador (de museu) sabe que não é bem isso, na 
verdade, na verdade, a exposição, a exposição e o conhecimento que é 
colocado lá ele é, na verdade, é um conhecimento simplesmente 
transposto, ele é recriado [...]” (Físico). 

 

5.2.2.4 A execução da exposição  

 

 Após a realização das etapas de escolha de tema e planejamento a exposição é 

montada fisicamente e, para isso, o MAST dispõe de uma equipe técnica, “[...] Isso é 

com o pessoal da parte técnica, é um pessoal muito bom [...]” (Químico),  “[...] a gente 

produz as exposições, então hoje nós temos uma, dentro da área de museologia, um 

setor é que produz exposições [...]” (Físico).   

 

“[...] um setor técnico de montagem de exposição, né? Esse setor, é, é, 
que vai fazer é, ele que vai colocar em pé essa exposição, né? Porque 
é um setor que, conta com: arquiteto, design, artista plástico,enfim, 
pessoas da área que são imprescindíveis para uma montagem de 
exposição [...]” (Historiador). 
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5.2.3 Características fundamentais das exposições do MAST  

 

 Após os esclarecimentos relativos aos processos de escolha de tema, 

planejamento e execução das exposições, os entrevistados foram indagados sobre quais 

são as características fundamentais das exposições produzidas no MAST.  

 Eles apontaram oito pontos como traços marcantes das exposições, são eles:  

 

1)A utilização da história da ciência, “[...] eu destacaria, um, o compromisso 

com a história (da ciência), de fato, nós nos entendemos como uma instituição 

que tenha na divulgação da história da ciência, assim, uma pegada muito forte, 

né?” (Físico).  

Porém, ele esclarece que essa abordagem não deve ser isolada do tempo 

presente, pelo contrário, a relação passado presente sempre é desejada. 

 
“[...] aproximações com o presente, né? É, porque como a gente trata 
de muitas coisas que tão ligadas, também, a historia da ciência a gente, 
também, tenta fazer essa aproximação com o presente, né?” (Físico).  

 

2) O caráter da interdisciplinaridade é destacado, “[...] a questão de 

interdisciplinaridade é uma coisa, é um aspecto que, eu acredito, bem presente 

em todas elas, né? [...]” (Historiador).   

“[...] o caráter interdisciplinar, então, é, a gente não se vê mais, assim, 
hoje, com uma exposição, é, de química, e física, de biologia, né? 
Então o que a gente tem são exposições temáticas, e esses temas se 
comunicam com as disciplinas que tiver que se comunicar [...]” 
(Físico).  

 

3) A presença dos instrumentos científicos que pertenceram ao ON e que, 

atualmente, estão sobre a guarda do MAST.   

 

“[...] a questão da valorização dos instrumentos científicos do acervo 
do MAST, então, é, se você for comparar, particularmente, essa 
questão ao longo do tempo, houve um período em que, os 
instrumentos científicos do MAST, eles não eram integrados à 
exposição, né? E hoje, a gente está muito preocupado com isso, né? 
Até porque nós temos um acervo incrível, né? Então, é, a gente quer 
incorporar esse acervo, com que esses instrumentos ajudem  a conta 
essa história da relação entre ciência e sociedade, né? Entre ciência, é, 
ou seja, usar o instrumento para aproximar a ciência do público, 
mesmo sendo um instrumento desconhecido, instrumento que não seja 
mais utilizado na ciência contemporânea[...]” (Físico).  
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4) A apresentação da ciência e do conhecimento científico como resultado de um 

trabalho coletivo e não como resultado do trabalho de uma única pessoa, “[...] 

demonstrar a ciência como uma coisa, como uma produção, uma produção 

coletiva, né? [...]” (Historiador).  

5) A valorização do conhecimento científico produzido, para além da Europa, 

evitando assim, reforçar uma concepção única do conhecimento.  

“[...] tentar mostrar que, outros povos também já, pensaram no 
astrolábio, por exemplo, aliás, foram eles, os árabes, que pensaram no 
astrolábio, não foram os europeus, né? [...]” (Historiador).  

 

6) A interatividade, “[...] outra característica que, a gente sempre vê, assim, 

como muito desejável o caráter interativo [...]” (Físico).  

Em relação a interatividade, o físico esclareceu que ela não deve se resumir a 

aspectos motores, mas também, deve envolver aspectos cognitivos do visitante.  

 

“[...] não limitando aí o caráter interativo ao manuseio, né? 
Evidentemente, pode até incluir, então, hoje a gente vê que a questão 
da interatividade ela continua muito desejado, mas, ela é muito 
diversa, já houve um período, em que a interatividade se limitava a 
questão do pegar, do montar, isso é muito importante sim, mas, não 
apenas, porque? Afinal de contas, o que a gente que é um engajamento 
intelectual do visitante [...]” (Físico). 

 

7) A utilização de recursos audiovisuais, “[...] isso também são elementos que 

são agregados, né? Para dar, para criar um ambiente favorável de imersão, né?” 

(Historiador).  

8) A execução de atividades paralelas e que ajudem a divulgar a exposição, “[...] 

o desenvolvimento paralelo de atividades educativas que fortaleçam a exposição 

[...]” (Físico). 

 

5.2.4 O setor educativo do MAST  

 

 O setor educativo do museu, que existe desde a sua fundação em 1985, também 

foi um assunto presente nas entrevistas. Segundo os entrevistados o setor educativo , 

apesar de contar com um número reduzido de pessoas apresenta profissionais de 

diversas áreas do conhecimento.  
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“[...] o setor de educação, por sua vez, ele conta com pessoas de 
diferentes áreas de conhecimento, então, a gente conta com a área que 
essas pessoas são especialistas também, então, a gente conta com 
físico, a gente conta com, com, a gente na época contava com um 
químico, a gente, a gente conta com educadores, a gente conta com 
biólogo, a gente conta com astrônomos [...]” (Historiador).  

 

 “[...] minha formação inicial é de física, temos pesquisadores na área 
de astronomia [...] temos historiadores, biólogos, estatísticos [...]” 
(Físico).  

 

 O físico também destaca a presença constante de bolsistas que auxiliam as 

diversas pesquisas e atividades desenvolvidas pelo setor educativo do MAST.  

 

“[...] nós somos poucos, né? Então, com o tempo a gente foi criando 
um modelo que é o seguinte, nós somos poucos pesquisadores, é, 
escrevemos projetos de pesquisas, esses projetos de pesquisas 
preveem a contratação de bolsistas [...]” (Físico).  

 

 A área de formação e o nível acadêmico dos bolsistas também é variada.  

 

“[...] e esses bolsistas variam desde o aluno de graduação, na condição 
de pibipique, até um pesquisador já com já com doutorado, então é, aí 
essa multi, essa, essa, essa formação variada ela permanece, talvez ela 
até se intensifica, a gente tem é,  bolsitas que vão de desde estudantes 
da área de letras, história, química, física, astronomia, estatística, 
engenharia [...]” (Físico). 

 

 O físico destaca a importância de se ter uma equipe composta por profissionais 

de diferentes áreas de formação.  

 

“[...] essa riqueza de formação é fundamental, é, né? É fundamental, é, 
por quê? Porque aí você consegue tratar qualquer problema o mais 
próximo do que de fato ele é, né ? Aí você tem o olhar do historiador, 
do físico, do químico, do pedagogo [...]” (Físico).  

 

5.2.5 As exposições e a sua relação com o público escolar  

 

 A relação existente entre as exposições e o público escolar também foi um 

assunto debatido durante as entrevistas. O MAST sendo uma instituição museal e de 

educação não formal tem objetivos muitos diversos de uma instituição formal de 

educação, como é o caso da escola, porém os entrevistados reconhecem a importância 

das visitações escolares no cotidiano do museu.  
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“[...] a gente no museu, a gente tem uma preocupação de toda a parte, 
toda a questão da educação, é, é, é voltada para uma educação ampla, 
a gente foge dessa expectativa do ensino, embora a gente tenha 
relação com a escola, né? A gente tem um público é, é, é que vem ao 
museu pra complementar o seu currículo, o seu currículo vamos assim 
dizer, mas a nossa preocupação, isso, isso é do lado da escola, mas, 
agora do lado do museu é de você ampliar horizontes de 
conhecimento, a gente claro que, a gente toca em todos esses temas 
que são temas que estão na escola também, mas, a nossa, a nossa 
perspectiva não é de ensino, né? Não é do ensino, é a perspectiva do 
professor é de ensino, a gente tenta se articular com o professor, assim 
como o professor tenta se articular com o museu, mas cada um com o 
seu papel é, é, é, educativo, né?” (Historiador).  

 

“[...] no Brasil, o público escolar é parcela muito importante do 
público de visitação, então, as instituições no Brasil, no caso de museu 
de ciências, por exemplo, embora eles sejam desenhados para se 
comunicar como a sociedade como um todo, eles acabam, quase como 
uma estratégia de sobrevivência, estabelecendo um vínculo forte com 
as escolas, né?” (Físico). 

 

 A preocupação do museu com o público escolar pode se manifestar, inclusive, 

durante os processos de escolha de tema, planejamento e execução das exposições, “É 

possível sim, claro, você conceber uma exposição com uma, uma missão muito explícita 

de se comunicar com o currículo escolar [...]” (Físico).  

 O físico dá como exemplo a exposição As Estações do Ano, a Terra em 

Movimento como uma exposição que em muitos de seus aspectos estabelece um diálogo 

direto com o currículo escolar, “[...] com toda certeza, a sala das estações do ano, ela já 

foi concebida, desde os seus primeiros planejamentos, no sentido de ser uma exposição 

que olha para escola, né? [...]” (Físico).  

 Porém, mesmo que uma exposição não seja concebida com essa preocupação o 

museu desenvolve continuamente estratégia, como as visitas guiadas, onde a mediação 

humana acaba se encarregando de direcionar o olhar do público escolar para os aspectos 

que mais lhe interessem.  

 

“[...] nas exposições, digamos assim, de temática mais aberta essas 
exposições elas, elas existe hoje aqui no MAST, a gente tem uma 
estratégia que é desenvolver o que a gente chama de trilhas 
educativas, né? Então, nessas trilhas qual é a ideia? É olhar para 
aquilo que o MAST disponibiliza, por exemplo, em termos de 
visitação, e construir um circuito, é, baseado na mediação, mediação 
essa, mediação essa humana, né? A gente tem um programa contínuo 
de formação de mediadores aonde essa questão das trilhas educativas 
ela, talvez, seja a base, onde esse mediador ele consegue levar o grupo 
de visitantes para, para diferentes exposições e extrair dalí elementos 
que compõem discurso que é de interesse da escola [...]” (Físico).  
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“[...] então, a gente tem, então, as exposições que já nasce olhando 
para a escola e exposições que não tem uma ligação tão direta assim 
com o currículo, mas que, essa, essa ligação é construída dentro desse, 
desse programa que a gente chama de trilhas educativas [...]” 
(Historiador). 

 

 Os entrevistados também citam algumas atividades itinerantes desenvolvidas 

pelo MAST como, O Planetário Vai à Escola45, que se destinam, quase que 

exclusivamente, ao público escolar, porém eles destacam que esse tipo de iniciativa não 

busca substituir a visitação ao campus do MAST, mas sim, servir como um primeiro 

contato  entre os estudantes e o museu.  

 

“[...] o ideal é que, que, que o publico venha a instituição, né? É 
porque o próprio lugar é o, o, o, é aquela historia uma exposição você 
pode fazer em qual quer lugar, shopping faz toda hora exposição, né? 
Tem muitas exposições que vão ao shoping, nos mesmo já fomos pro 
shopping, mas é, é, é, é, o importante é você também se apropriar da, 
do, do espaço, né? É, desse espaço, então, e, e, e eu acho que o ideal é 
isso, né? Você vir a um museu é, é, é, porque você vê uma exposição, 
mas, você não vem só numa exposição, aí você vem num lugar, você 
vem entra em contato com outras coisas, não é, é que não é só a 
exposição [...]” (Historiador). 

 

“[...] nós temos um conjunto arquitetônico de astronomia centenário 
temos é, é, é cerca de dois mil instrumentos científicos é de valor 
histórico na área de astronomia [...]” (Físico). 

 

  Apesar de destacar a importância das visitas escolar para o MAST, o físico 

alerta para necessidade de se buscar a inserção de toda a sociedade entre o público 

visitante dos museus.  

 

“[...] nós museus de ciência tecnologia, os museus de uma maneira 
geral, a gente tem que, entre aspas, batalhar muito por um aumento da 
visitação espontânea dos museus, né? [...] não estou, de forma 
nenhuma, dizendo que a gente quer diminuir a nossa relação com a 
escola, a gente tem que agir no sentido de diminuir a dependência, 
porque? Porque essas instituições elas precisam dialogar com a 
sociedade como um todo, né ? Então, professor, escola é muito bem-
vinda, o professor, entre aspas, mais bem vindo ainda, mas, 
precisamos também ampliar a nossa visitação de não escolar, né?” 
(Físico). 

 

 Ele aponta como um dos caminhos de superação desse quadro o 

desenvolvimento de estudos que busquem conhecer o público que frequenta e que 

                                                           
45Para maiores informações: http://site.mast.br/hotsite_planetario/planetario_escola.html 
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também não frequenta os museus e comenta algumas iniciativas que já vem sendo 

desenvolvidas nesse sentido.  

 

“[...] as nossa perspectiva pra questão mais específica da, de, de tipos 
de audiências, né? Então, hoje a gente tá muito convencido que as 
exposições, as atividades educativas em geral, elas precisa ter 
incorporado a perspectiva segmento da população, você não pode 
mais fazer uma expositiva que tenha digamos assim como o único 
viés, digamos assim, o caráter geral e universal da ciência, né? você 
tem que ver para quem eu tô fazendo isso? Qual é o grau de 
escolaridade? É qual o interesse que essas pessoas têm sobre ciência e 
tecnologia? É, ou seja, você precisa conhecer o seu público, e aí entra 
novamente a questão da pesquisa, desde o final dos anos 1990 o 
MAST integra o chamado observatório de museus, que hoje é um 
pouco mais específico, é o observatório de museus de ciência e 
tecnologia, e esse observatório tem como objetivo de fazer um 
levantamento do público que visita essas instituições então a gente 
hoje consegue fazer essas  exposições olhando tanto para o público 
que vem pro museu o perfil sócio-demográfico e, também, olhando 
para o público que não está presente, né? A medida que você conhece 
o seu público de visitação espontânea você consegue rastrear quem 
não está lá, e aí, também passar a pensar nesse público [...]” (Físico). 

 

 

5.2.6 Qual o lugar da química no MAST 

 

 A presença de profissionais com formação inicial em química atuando nas 

diferentes áreas do museu, a forma como assuntos ligados a química são abordados nas 

exposições produzidas pelo MAST e a exposição A Química, na História do Corpo e do 

Universo, que teve a química como sua temática central, também foram assuntos 

debatidos com os entrevistados.  

 Nos diversos setores do museu, é possível encontrar servidores que possuem a 

química como área de formação inicial,  “[...] olha na área do museu, sim, nós temos 

pesquisadores que vieram da área de engenharia química, e que hoje, trabalham como 

historiadores da ciência [...]” (Físico), “[...] tem um químico, tem, eu estava me 

esquecendo dele, tem um químico na área de conservação de papel [...]” (Historiador). 

 Já o setor educativo só apresentou profissionais com esse perfil na condição de 

bolsista. 

  

“Sim, sim na condição de bolsista é porque na condição de servidor a, 
a, é difícil a contratação, é muito, ela só acontece por concurso, mas, 
mas é como bolsista já tivemos, ao longo desse período, já diversos 
bolsistas na área de química [...]” (Físico). 
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 Inclusive, como já foi comentado anteriormente nesse trabalho, o único dos 

entrevistados que possui formação na área de química atuou no setor educativo do 

museu na condição de bolsita. O físico acredita que a baixa participação de químicos 

nos setores do museu se deva, entre outras coisas, a uma visão equivocada dos objetivos 

e dos assuntos abordados pelo MAST.  

 

“[...] as pessoas ainda veem às instituições de uma maneira muito 
linear, né? Museu de Astronomia e Ciências Afins, né? Então, é, por 
exemplo, um estudante de química pode não ver, num primeiro 
momento, né? Ele não consegue se ver, imediatamente, nesse tipo de 
instituição. Então a gente tem uma certa dificuldade de preencher 
alguns quadros, por exemplo, naturalmente, somos procurados por 
físicos e astrônomos, naturalmente, o historiador [...]” (Físico). 

 

 No que tange a forma como assuntos ligados a química são abordados nas 

exposições produzidas pelo MAST o historiador esclarece que a química está presente 

nas exposições do museu, mas não como um assunto isolado ou disciplinar, “Então, ela 

(a química) vai aparecer, o que acontece é que ela nunca aparece como, é da química 

aqui, ela não aparece como uma disciplina, né?” (Historiador).  

 Ele comenta que é possível encontrar referências ao conhecimento químico em 

assuntos como a espectroscopia e a origem do universo e das estrelas. 

 

“[...] ela (a química) aparece na, na astronomia, né? Não só na 
espectroscopia, mas, na astronomia ligada a espectroscopia, ela 
aparece também na formação das estrelas, na composição, né? Dos 
astros, ela aparece [...]” (Historiador).  

  

 No ano de 2011 o MAST produziu e exibiu uma exposição chamada A Química 

na História do Universo, da Terra e do Universo, em que a química era a temática 

central. A produção dessa exposição foi uma das atividades desenvolvidas pelo museu 

em função do ano internacional da química, “Ela (a exposição a Química na História do 

Universo e do Corpo) foi feita para o ano Internacional da química, teve o ano 

Internacional da química, né?” (Químico). 

 

  Ela ficou em exibição no museu por um período, aproximado, de três anos. 

  

“[...] foi montada no caráter de exposição de curta duração, e não 
estou enganado, ela teve montada por um período de 2012, acho que 
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ela ficou por três anos montado aqui, e também foi criada a uma 
exposição, uma versão dela itinerante [...]” (Físico). 

 

  Posteriormente, ela foi montada em outros locais, “[...] nós fizemos a exposição 

em Caetité, Caetité é uma cidadezinha do interior da Bahia [...]” (Químico), no mesmo 

sentido. 

 “[...] a exposição da química ela foi pra outros lugares [...] algumas 
exposições que existem no MAST que foram é, é, é, que viraram é, é, 
itinerantes, e a exposição da química foi uma delas [...]” (Historiador).  

  

 Tendo em vista que o químico foi um dos organizadores dessa exposição, 

solicito que ele descreva como ocorreu seu processo de planejamento. 

  

“Nós pesamos da seguinte maneira, como é que eu vou falar sobre 
química de uma maneira atraente com uma pessoa que não seja 
química? Eu falei a história da química é o viés e como a química 
interfere no dia a dia, então, vamos começar com que? Vamos fazer 
uma coisa temporalizada, vamos começar com o Big Bang, aí eu,o Big 
Bang, aí eu falei sobre o que? Na realidade  o projeto interno da, da, 
das estrelas é um projeto físico-químico,a transmutação dos 
elementos, hidrogênio e hélio, hélio em  não sei o que, carbono e 
depois quando a estrela explode e vira uma super nova ela vai se 
conjugar em planetas que dá origem a gente [...]” (Químico).  

 

 Ele também descreveu, de maneira resumida os assuntos abordados na 

exposição.  

  

“[...] uma sala de alquimia, astrofísica [...] aí vai para o universo, 
origem do universo, e tal, aí vai para os ciclos(biogeoquímicos) [...] 
química ambiental, porque, eu tinha feito um trabalho lá atrás, 
puxando para cá, a tabela periódica tal, que que é tabela periódica na 
curva a gente falava da química do corpo, aquelas bombas, não sei o 
que, que se usa, parte de raio x, anabolizante [...]” (Químico). 

 

  Segundo ele a interdisciplinaridade. 

 

 “[...] ciclos biogeoquímicos, é biogeoquímico, envolve a biologia, a 
geologia e a química, não tem sentido você separar aquele ciclo, a 
química explica que o CO2 é solúvel em água, o CO2 sendo solúvel em 
água aí cai para a geologia, vai para a teoria tectônica de placas, então, 
você verifica que para explicar a química da terra, a física da terra, 
tem que usar a biologia, a química, a física e a geologia.” (Químico). 

 

  E a presença de assuntos ligados ao cotidiano das pessoas foram principais 

características da exposição.  
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“[...] os problemas que existem, exatamente, problemas também, antes 
eu já tinha a problemática social quando eu falo os problemas 
ambientais que estão sendo acarretados por esse uso indiscriminado de 
combustível fóssil e tal, e o aquecimento do planeta [...]” (Químico).  
 

 Ele salienta que, mesmo sendo químico, uma de suas maiores preocupações foi 

demonstrar a relação de dependência existente entre as diferentes áreas do 

conhecimento. 

 

“[...] você não pode ser aquele químico só na química, você tem que 
trabalhar com a geologia, com a biologia para ter um espaço 
mostrando o que a química está em tudo.” (Químico). 

 

 Com isso, podemos notar, mais uma vez, a forte influência da interdisciplinaridade nos 

processos que envolvem o planejamento de uma exposição, apesar de se tratar de uma 

exposição sobre a química e em comemoração ao ano internacional dessa ciência, o entrevistado 

foi enfático ao destacar que ela apareceu de forma integrada a biologia, a astronomia, a geologia 

e a história, por exemplo.   

 Destacamos que, o historiador e o físico apresentaram discursos semelhantes a esse, 

quando indagados sobre os vários processos que envolvem o desenvolvimento de uma 

exposição. 

5.3 Reflexões sobre as falas dos atores sociais 

 

 As entrevistas, que a princípio destinavam-se a esclarecer a lógica envolvida nos 

processos de escolha de tema, planejamento e execução das exposições e compreender o 

papel atribuído à química em cada uma dessas etapas, além de cumprirem com a sua 

missão inical, acabaram por revelar outros pontos relacionados ao funcionamento do 

museu, como por exemplo, os critérios utilizados na classificaçãos das exposições e as 

caracteristicas dos profissionais envolvidos no setor educativo dessa instituição. 

 A identificação dos atores sociais envolvidos nos diversos processos de 

produção de uma exposição, foi realizada através da análise das fichas técnicas de 

dezessieis exposições produzidas no MAST e que encontravam-se disponíveis no site 

do museu. 

 Considerando que os profissionais que trabalham no desenvolviemnto das 

exposições variam constantemente, procuramos por nomes que figurassem, em pelo 

menos, duas dessas equipes; através desse critério, chegamos a três nomes, que 

aceitaram prontamente participar da pesquisa. 
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  Dois dos entrevistados são servidores do museu e estão no MAST desde a época 

da sua fundação, enquanto o outro, atuou em dois momentos distintos na instituição, 

sempre na condição de bolsista. 

 Os entrevistados apontaram que a produção de exposições, mais do que uma 

caracteristica fundamental de um museu, é o principal meio de cominucação do MAST 

com a sociedade.  

 O processo que leva a escolha de determinado tema é variado podendo ser 

fomentado, por exemplo, por eventos de ordem internacional, pelos pesquisadores do 

museu em seus diversos setores de atuação e pelos objetos de valor histórico que 

encontram-se sobre a guarda do MAST. 

 Exposição que dialogam com o currículo escolar ou tem na história da ciência e 

na astronomia suas fontes de inspiração, tendem a permanecer em exibição por mais 

tempo no museu.  

 O trabalho de planejamento de uma exposição é, essencialmente, uma 

construção coletiva que envolve a contribuição de profissionais de diversas áreas do 

conhcimento. O MAST possui um setor que se encarregar de montar fisicamente todos 

os aparatos de uma exposição. 

 As caracteristicas fundamentais da exposição do MAST são a abordagem da 

ciência por um viés histórico, o caráter interdisciplinar, a presença dos instrumentos 

científicos sobre a guarda do MAST, a apresentação do conhecimento científico como 

uma construção coletiva, a presença de aparatos interativos, a utilização de recursos 

audiovisuais e a execução de atividades parelalaes que ajudem a divulgar as atividades 

primovidas pelo museu. 

 O setor educativo do museu, apesar de contar com um número pequeno de 

profissionais, conta com uma equipe formada por pessoas de diversas áreas do 

conhecimento, além disso, conta com a atuação de bolsisitas, que também apresentam 

áreas de formação variadas. 

 Em relação ao papel atribuido à química nas diferentes etapas de produção de 

uma exposição, os entrevistados esclareceram que as exposições sempre procuram 

abordar suas temáticas por um viés interdisciplinar e que, portanto, a química se faz 

presente nesses processos. 
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6. PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 A elaboração de um produto educacional se configura como item obrigatório da 

pesquisa de mestrado profissional. Este capítulo se dedica a apresentar os principais 

aspectos envolvidos nos processos que culminaram na elaboração do livreto “A 

Química no Museu de Astronomia e Ciências Afins”.   

 

6.1 A Construção do Guia de Visitação do MAST 

 

 O produto educacional acabou sendo uma consequência natural da principal 

proposta dessa pesquisa, que é analisar as potencialidades e possibilidades de assuntos 

da química nas exposições do MAST. 

  Como pode ser visto no capítulo 4 desse trabalho, o MAST apresenta sete 

exposições abertas a visitação pública e, em todas elas, é possível abordar assuntos 

relacionados a química. 

 Considerando que no Brasil, o professor de educação básica ainda é o principal 

agente promotor das visitas a museus de ciências (CRUZ, 2010), o desenvolvimento de 

um material que buscasse apresentar a esse profissional o MAST e as suas exposições 

nos pareceu uma ação profícua. 

 Nosso principal objetivo é auxiliar o professor no processo de planejamento da 

sua visita ao museu, apresentando, mesmo que de maneira resumida, os assuntos 

tratados nas exposições ele pode, por exemplo, desenvolver com as suas turmas 

atividades pré-visita que busquem dar significado a sua ida ao MAST. 

 O produto educacional consiste em um livreto, sua capa pode ser observada na 

figura 44, de trinta e sete páginas intitulado “A Química no Museu de Astronomia e 

Ciências Afins”, a princípio, optamos pelo formato livreto pela sua facilidade de 

confecção e reprodução, mas posteriormente, o produto também será disponibilizado na 

internet na forma de Ebook, o que facilitará a sua distribuição entre os professores e 

possibilitará o uso dos vários links presentes no material. 
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Figura 44 - Capa do produto educacional “A Química no Museu de Astronomia e Ciências 

Afins”. Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

 O livreto se divide em três capítulos, o primeiro deles apresenta ao leitor, um 

pouco da história do MAST e algumas informações gerais do museu, como o seu 

horário de funcionamento e endereço.  

 O MAST apresenta um total de dezesseis edificações, porém somente quatro 

dessa, o prédio sede do MAST, o pavilhão da luneta equatorial de heyde de 21 cm, o 

lavilhão da luneta equatorial de 32 cm e o pavilhão do circulo meridiano de Gautier, são 

utilizadas como espaços expositivos, contar a história desses locais é assunto do 

segundo capítulo do livreto.  

 Já o último capítulo dedica-se as temáticas centrais das sete exposições, Sistema 

Solar em Escala; Olhar o Céu, Medir a Terra; Visões da Luz; As Estações do Ano: 

Terra em Movimento; Observações do Recife Holandês; Faz Tempo e o Espaço 

Espectroscopia, em exibição no MAST, além disso, para cada uma delas é apresentado 

uma sugestão de abordagem de algum assunto relacionado a química, nossa pretensão 
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não é que o professor acate cegamente as nossas sugestões , mas sim, que ele tenha, no 

mínimo , um ponto de partida para planeja a sua ida ao museu.  

 Esperamos que o produto educacional possa estimular o uso dos espaços não 

formais de educação entre os professores de química e de ciências. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A opção em ter nos museus e centro de ciências o meu campo de pesquisa é um 

fato anterior ao meu ingresso no PROPEC, como mencionado na introdução da 

dissertação onde descrevo os caminhos que me levaram a essa decisão. 

 As primeiras ideias apresentadas na carta de intenção de ingresso do curso foi 

sofrendo amadurecimento que resultou em um melhor delineamento e transformações 

do que realmente pretendia no desenvolvimento do projeto de pesquisa,  juntamente 

com a análise dos primeiros resultados na qualificação. Essa mudança foi fruto de 

processos que ocorreram ao longo do curso de mestrado, sendo todos eles fundamentais 

para a concretização da presente pesquisa.  

 A escolha da metodologia da pesquisa com inspiração etnográfica apresenta, a 

meu ver, uma característica marcante nos caminhos percorridos e resultados alcançados 

por esse trabalho. Todo o Capítulo 4, denominado Visitando o museu, se dedica ao 

relato etnográfico da minha visita às exposições presentes no MAST. 

 Foi a etnografia que me permitiu superar a descrição “fria” das exposições do 

MAST e imergir em um relato que coube aspectos subjetivos e repleto das minhas 

impressões e sensações diante de instrumentos e edificações históricas, espaços 

expositivos, painéis e módulos interativos. Também foi ela que possibilitou “enxergar” 

a química presente em exposições que não faziam referências explícitas a essa matéria, 

como nos casos das exposições Olhar o Céu, Medir a Terra e Observações do Recife 

Holandes. 

 Destaco que, mais do que ter sido um dos instrumentos utilizados na 

concretização do objetivo geral da pesquisa, qual seja de identificar as potencialidades e 

possibilidades de abordagem de temas da química nas exposições presentes no MAST, 

o exercício etnográfico foi a principal fornecedora de subsídios para a elaboração do 

produto educacional da dissertação, que resultou em um guia de visitação ao museu, 

material que tem como principal público-alvo os professores de ciências, em especial, 

os de química. 

 Outro instrumento utilizado na coleta de dados da pesquisa foi a entrevista 

semiestruturada, as falas dos atores sociais se mostraram esclarecedoras na busca pela 

compreensão da lógica envolvida nos processos de escolha de tema, planejamento e 

execução das exposições e na identificação do papel atribuido à química em cada uma 
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dessas etapas, além de terem dado sentido a muitas observações realizadas na pesquisa 

de campo e aos dados coletados no site do museu. 

 Os entrevistados foram unânimes ao afirmarem que o MAST é uma uma 

instituição que se dedica, prioritariamente, à divulgação da ciência, tendo na astronomia 

a sua principal vocação e a história da ciência como uma estretégia de aproximação com 

o público visitante das suas exposições. 

  A presença de recursos audiovisuais, de instrumentos científicos com valor 

histórico, de computadores com animações interativas e a abordagem interdisciplinar 

das temáticas são as caracteriscas fundamentais das exposições produzidas pelo MAST. 

 Ao refletir sobre a forma como muitas dessas caracteristas se fazem presentes 

nos diversos espaços do museu, percebo, claramente, a intencionalidade da promoção de 

aprendizagem do público visitante das exposições. 

 Talvez isso qualifique ainda mais o uso de espaços como o MAST por parte dos 

professores de educação básica. Recai sobre o professor toda a responsabilidade de 

promover uma abordagem interdisciplinar, de utilizar recursos audiovisuais e da 

informática e o museu pode ser um forte aliado ao oferecer ambientes já preparados 

para esse tipo de abordagem, cabendo ao professor conhecer a proposta de cada 

exposição, para que possa assim, planejar a sua visita. 

 Foi possivel constatar a influência exercida pelo público escolar no tempo de 

permenência e na abordagem temática de algumas exposções do museu. Ressalto que, o 

MAST não é uma instituição que se dedica ao estudo formal da ciência, porém como 

um dos entrevistado esclareceu, muitas vezes, a atenção dispensada ao público escolar é 

quase uma tática de sobrevivência do museu na busca por visitantes. 

 Considero importante destacar que, muitos dos resultados apresentados como, 

por exemplo, as sugestões de abordagem de assuntos da química em cada exposição, 

têm relação direta com a minha prática pedagógica e formação e que, portanto, se essa 

mesma pesquisa fosse desenvolvida por outra pessoa, resultados diversos seriam 

obtidos. 

 Pelo exposto, espero que essa dissertação possa servir de inspiração para 

pesquisas futuras que tenham nas possibilidades de ensino presentes em museus e 

centros de ciências seu objeto de estudo e, sobretudo, como incentivo aos professores de 

ciências a explorarem com seus alunos um dia no museu. 
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Apêndice 1 – Roteiro da Entrevista semiestruturada (Organizadores das exposições do 
MAST) 

 

 

1 - Você poderia falar sobre a sua formação acadêmica e experiência profissional. 

2 - Fale sobre o seu envolvimento com o MAST/Casa da Ciência.  

3 - Uma das principais características do MAST/Casa da Ciência é a produção de 
exposições, você poderia explicar como ocorrem os processos de escolha do tema, 
financiamento, planejamento e execução dessas exposições? 

4 - Os profissionais que atuam nessas etapas possuem formação em que áreas? 

5 - O que não pode faltar em uma exposição produzida pelo MAST/Casa da Ciência?  

6 - Como as possibilidades de ensino são exploradas nas exposições produzidas pelo 
MAST/Casa da Ciência?   

7 - Como a interatividade e a interdisciplinaridade são exploradas nas exposições do 
MAST/Casa da Ciência? 

8 - Como assuntos ligados a química são explorados nas exposições produzidas pelo 
museu? 

9 – Existe algum profissional que tenha a química como a sua área de formação no 
MAST? Ele contribui na elaboração das exposições? Em que setores do museu ele atua? 

10 - Como você percebe a presença da química nos Centros e Museus de Ciências? 
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Apêndice 2 – Roteiro da Entrevista semiestruturada (Organizador da exposição sobre a 
Química) 

 

 

1-Você poderia falar sobre a sua formação acadêmica e experiência profissional. 

2-Fale sobre o seu envolvimento com o MAST.  

3 – Uma das principais características do MAST é a produção de exposições, você 
poderia explicar como ocorrem os processos de escolha do tema, financiamento, 
planejamento e execução dessas exposições? 

4 – Os profissionais que atuam nessas etapas possuem formação em que áreas? 

5 – Existe algum profissional que tenha a Química como a sua área de formação no 
MAST? Ele contribui na elaboração das exposições? Em que setores do museu ele atua? 

6- Fale sobre o processo de escolha do tema, planejamento e execução da exposição A 
Química na História do Universo, da Terra e do Corpo. 

7- Na concepção das exposições existe alguma preocupação com o potencial 
educacional do conteúdo exposto? Como as possibilidades de ensino são exploradas nas 
exposições produzidas pelo MAST? Aspectos como interatividades, contextualização e 
interdisciplinaridade fazem parte do planejamento das exposições?    

8 - Como você percebe a presença da química nos Centros e Museus de Ciências? 
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Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O estudante do Curso de Mestrado em Ensino de Ciências, Davi Saldanha Dubrull, do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro (IFRJ- 
Campus Nilópolis) o convida a participar da pesquisa intitulada: “Possibilidades de utilização 
dos equipamentos de divulgação científica pelos professores de química: o MAST como 
exemplo”. O objetivo deste estudo é Identificar as potencialidades e possibilidades de 
abordagem de temas da química nas exposições fixas do Museu de Astronomia e Ciências Afins 
(MAST). 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração por meio de uma entrevista. Para tanto, é 
necessária a autorização do(a) senhor(a), pois a entrevista será gravada em áudio para posterior 
análise de dados. A participação é voluntária e não haverá nenhuma despesa ou gratificação. Os 
resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identificação não será divulgada, 
sendo guardada em sigilo. 

Para qualquer informação o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com o pesquisador 
pelo telefone (21) 981201544. Segue abaixo a autorização para o devido preenchimento, caso 
concorde em participar da pesquisa. 

 
Atenciosamente, Davi Saldanha Dubrull. 
 

Davi Saldanha Dubrull 
IFRJ/campus NILÓPOLIS  - Tel (21) 3236-1302.  
R. Cel. Delio Menezes Porto, 1045 - Centro, Nilópolis - RJ, Cep: 26530-060 
E-mail: davidubrull@yahoo.com.br 
 
CEP Responsável pela pesquisa - CEP IFRJ. 
Rua Pereira de Almeida, 88 – Praça da Bandeira - Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20260-100 
Tel.: (21) 3293-6026 
E-mail.: CEP@ifrj.edu.br 
 
Autorização: 
 
Fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração e 
entendi a explicação. Por isso, concordo em participar na pesquisa intitulada: “Possibilidades de 
utilização dos equipamentos de divulgação científica pelos professores de química: o MAST 
como exemplo”, sabendo que minha identificação não será divulgada e que não receberei 
gratificações e não haverá nenhuma despesa para mim. 
 

Nome:___________________________    Contato:___________ 

Rio de Janeiro, ___/___/_____  Assinatura: __________________________________________ 
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