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Com relação a suas dimensões fundamentais, todos  
os períodos históricos se revelam como manifestações  

de uma só existência ou episódios de um só drama [...].  
Por estar no mundo, estamos condenados ao sentido;  
e não podemos fazer nada, não podemos dizer nada  

que não tome um nome na história. 

[...] a consciência é contemporânea de todos os tempos.  
[...] o tempo tem necessidade de uma síntese.  

O problema consiste, agora, em explicitar este tempo  
em estado nascente [...] que não é um objeto  

do nosso saber, mas uma dimensão do nosso ser. 

MERLEAU-PONTY
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APRESENTAÇÃO

Mesclar ciência, história, educação e cultura em centros de ciên-
cias e museus interativos implica vida e paixão. Tantas histórias pes-
soais e institucionais envolvidas! E o tempo que passa e a tudo trans-
forma. Conexões que se desvelam. Compreensões que transcendem 
o espaço físico imenso do Brasil e nos aproximam uns aos outros... 
Ao ler estas páginas, sem necessidade de se ater a uma sequência 
determinada de capítulos, você vai se surpreender.

Que privilégio poder organizar este livro em que tantos autores 
estão presentes! Muitos deles são protagonistas do que revelam. To-
dos expressam e despertam admiração por grandes figuras humanas 
que construíram as bases da nossa cultura científica e tecnológica, 
em interação com outros. É muito bom poder compartilhar tudo isso, 
amplamente, graças ao apoio da Capes (Central de Aperfeiçoa mento 
de Pessoal de Ensino Superior), entidade do governo brasileiro volta-
da à formação de recursos humanos. 

O livro foi produzido no contexto do projeto interinstitucional 
“Ciência, história, educação e cultura: dos centros de treinamento 
para professores de ciências aos atuais centros e museus interativos” 
(BORGES; SILVA; DIAS, 2009), elaborado em coerência com o Edi-
tal n. 07/2008 CAPES/MINC, do Programa Pró-Cultura. Foi apoiado 
também pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul 
(FAPERGS), mediante concessão de uma Bolsa de Iniciação Científi-
ca (BIC), e pelo CNPq, por meio de recursos concedidos ao projeto 
“Evolução histórica da divulgação científica na educação permanen-
te de professores de ciências: dos centros de treinamento aos centros 
e museus interativos”, estreitamente relacionado e complementar ao 
projeto interinstitucional referido. 

A cultura científica e tecnológica de um país vincula-se à popula-
rização das ciências e à alfabetização científica. As artes plásticas, a po-
esia, a música, a literatura, o cinema, o teatro e tantas outras formas de 
manifestação cultural integram-se, muitas vezes, a novas tecnologias e 
a conhecimentos científicos diversificados, em várias áreas do conhe-
cimento. Por outro lado, o conhecimento científico pode ser veiculado 
de diferentes modos, como no teatro, na literatura, em mídias digitais 
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e no processamento de imagens. Tende a ser superada a fragmentação 
do saber. Mas os posicionamentos diante de problemas relacionados 
aos processos de ensino e aprendizagem e aos conteúdos curriculares 
relacionam-se às ideias, à cultura e às atitudes dos professores e essas 
variam no decorrer do tempo, tanto individualmente como nos grupos, 
sendo poderosa a influência dos consensos estabelecidos.

Foi assim no Brasil, desde meados do século XX, quando sucessi-
vos governos buscaram ampliar e renovar a educação científica, em 
diversos níveis, inclusive no âmbito do ensino primário e secundário, 
como no caso da criação, em 1965, de seis centros de ciências em di-
versas regiões do país. Ao longo do tempo, eles se modificaram. Alguns 
estão extintos, outros permanecem. Os de São Paulo, do Rio Grande do 
Sul e da Bahia não mais existem. Há atualmente apenas três, localiza-
dos em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Ao elaborar o projeto, sabíamos que ao menos dois desses cen-
tros haviam sido pesquisados em nível de pós-graduação, o CECIRS1 
e o CECIBA2, mas havia também duas pesquisas sobre o CECIGUA/
CECIERJ3, cada qual sobre uma das fases desse centro. No contexto 
do projeto, há pesquisas em desenvolvimento sobre o CECINE4 e o 
CECIMIG5. Sobre o CECISP6 não foi encontrada uma pesquisa especí-
fica, mas foram organizadas informações contidas sobre esse centro 
em pesquisas sobre outros temas. Os seis centros de ciências criados 
em 1965 estão contemplados no livro, e também alguns museus de 
ciências. O livro está dividido em três partes: 

Parte I: Os centros de ciências e o contexto da sua criação e de-
senvolvimento no país. Contém os capítulos de 1 a 5, com textos mais 
amplos sobre os centros de ciências e o IBECC.

1  CECIRS: Centro de Ciências do Rio Grande do Sul, na origem denominado Centro de Treinamento para 
Professores de Ciências do Rio Grande do Sul.
2  CECIBA: Centro de Ensino de Ciências da Bahia.
3  CECIGUA: Centro de Treinamento para Professores de Ciências da Guanabara – depois CECIERJ: Centro 
de Ciências do Rio de Janeiro, quando se constituiu o estado do Rio de Janeiro onde antes era a Guana-
bara. Atualmente, esse Centro constitui a Fundação CECIERJ/CEDERJ.
4  CECINE: Centro de Ensino de Ciências do Nordeste.
5  CECIMIG: Centro de Ciências de Minas Gerais, na origem denominado Centro de Treinamento para 
Professores de Ciências de Minas Gerais.
6  CECISP: Centro de Ciências de São Paulo, na origem denominado Centro de Treinamento para Profes-
sores de Ciências de São Paulo.
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Parte II: Os seis centros de ciências criados no Brasil em 1965. 
Apresenta, nos capítulos 6 a 12, textos específicos sobre cada um dos 
centros de ciências.

Parte III: Alguns museus de ciências. Apresenta os capítulos 13 a 
17, contendo pesquisas sobre mediação e a história e desenvolvimen-
to de alguns museus de ciências no país.

No capítulo 1, “Cultura e educação científica e tecnológica em 
centros de ciências no Brasil”, Regina Borges, Ascendino Silva e An-
dré Mattedi Dias abordam a pesquisa que coordenam no âmbito do 
Programa Pró-Cultura. Argumentam quanto à importância da re-
construção histórica dos seis centros de ciências criados no Brasil 
em 1965 e buscam resgatar o patrimônio cultural representado por 
eles, considerando a marcante contribuição da cultura científica e 
tecnológica ao desenvolvimento de um país e o modo como essa cul-
tura se manifesta, junto a outras áreas do conhecimento, em centros 
e museus interativos de ciências.

No capítulo 2, Regina Borges analisa “Concepções sobre a natu-
reza das ciências nos centros de ciências e em projetos curriculares 
importados”, veiculadas nos capítulos introdutórios aos projetos tra-
duzidos pelas equipes do IBECC e dos centros de ciências. Quais eram 
esses projetos? Quem os desenvolveu e financiou? Por quê? Quanto a 
concepções sobre a natureza das ciências, veiculam ideias empiristas 
e indutivistas então predominantes, subjacentes às inovações preten-
didas no ensino e assumidas com entusiasmo pelas equipes que pro-
moviam cursos de treinamento para professores. Na época, não eram 
consideradas as ideias prévias dos alunos, nem havia contextualiza-
ção do processo educacional junto às comunidades envolvidas.

No capítulo 3, “Divulgação científica na educação permanente 
de professores em centros e museus de ciências no Brasil”, Regina 
Borges resume resultados do projeto “Evolução histórica da divulga-
ção científica na educação permanente de professores de ciências”, 
vinculado ao Edital Universal MCT/CNPq 14/2009. A pesquisa, com-
plementar à que foi apresentada no capítulo 1, voltou-se a repensar 
processos de ensino e aprendizagem, formação de professores nas 
licenciaturas e educação continuada de professores em exercício, de 
modo integrado à divulgação científica e à popularização das ciên-
cias em centros de ciências e museus.
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No capítulo 4, Antonio Abrantes e Nara Azevedo apresentam as 
“Raízes dos centros de ciências (CECIs): o IBECC e a institucionaliza-
ção da ciência no Brasil”, focalizando o Instituto Brasileiro de Educa-
ção, Ciência e Cultura (IBECC) como Comissão Nacional da Unesco no 
Brasil, criado logo após o fim da Segunda Guerra com o objetivo de 
atuar em projetos de educação, ciência e cultura. O IBECC precedeu 
os centros de ciências e com eles se relacionou diretamente. Assim, o 
capítulo analisa o desenvolvimento do IBECC, especialmente em São 
Paulo, onde cientistas e educadores se engajaram em uma experiência 
inovadora em termos de divulgação científica e ensino de ciências.

No capítulo 5, Ronaldo Mancuso aborda “A importância dos 
centros de ciências no contexto da educação científica no Brasil”.
Esse autor teve a própria vida pessoal e profissional entrelaçada com 
o trabalho no CECIRS por 30 anos, desde a sua criação até o seu fe-
chamento. Ele focaliza a formação continuada dos professores em 
cada estado onde os centros estavam localizados, popularização da 
ciência, orientação e desenvolvimento de atividades extraclasse, in-
clusão social de alunos e professores por meio de atividades realiza-
das nas escolas e outras ações desenvolvidas mediante intenso inter-
câmbio de experiências entre os diversos centros de ciências no país.

No capítulo 6, Beatriz Coelho Silva apresenta o primeiro dos 
centros de ciências em uma “Breve história do CECINE: como a ver-
dade científica virou dúvida e experimentação”. Com base em docu-
mentos e em entrevistas com protagonistas dessa história, produziu 
um texto dialógico em que o CECINE aparece como a experiência-
piloto dos centros de ciências. Criado um semestre antes dos demais, 
abrangia oito estados do nordeste: Pernambuco, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe (a Bahia per-
tencia à região leste). E segue a história até a época atual, quando 
Ascendino Silva assumiu a coordenação da CECINE (já então Coorde-
nadoria do Ensino de Ciências do Nordeste) e promoveu sua reforma 
e a reabertura em 2008.

No capítulo 7, Inês Freire e André Mattedi Dias contam a histó-
ria da “Educação matemática no CECIBA: propostas e atividades para 
renovação do ensino no âmbito escolar (1965-1969)”. O Centro de 
Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA) funcionou nas dependências 
da Escola Politécnica da UFBA de 1965 a 1969, quando sua estrutura 
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foi incorporada à Faculdade de Educação da UFBA, constituindo o 
Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores de Ci-
ências Experimentais e Matemática (PROTAP, 1969-1974). Nesse con-
texto, os autores analisam historicamente a produção, implantação 
e desenvolvimento de propostas e atividades pela equipe da Seção 
Científica de Matemática (SCM) do CECIBA.

No capítulo 8, “O Centro de Ciências de São Paulo – CECISP”, Gra-
ziela Costa, Ana Imhoff e Regina Borges organizam informações sobre 
o CECISP contidas em pesquisas que não tinham por objetivo estudar 
esse Centro, que mudou de nome ao longo do tempo, mas manteve a 
mesma sigla. Nas referências ao CECISP é evidenciada sua integra-
ção com o IBECC, desde a origem em 1965, e depois também com a 
FUNBEC, criada em 1966 por iniciativa do IBECC. As três instituições 
funcionavam no mesmo prédio da Universidade de São Paulo (USP). 
O estudo realizado estabelece algumas relações na expectativa de que 
novas pesquisas possam lançar mais luz sobre a história do CECISP.

No capítulo 9, “Currículo de ciências: investigando ações e retóricas 
do CECIGUA nos anos de 1960/70”, Daniela Valla e Márcia Serra Ferreira 
buscam compreender as retóricas e as ações do Centro de Treinamento 
para Professores de Ciências do Estado da Guanabara (CECIGUA), nos 
anos de 1960/70. Utilizando entre as fontes de estudo entrevistas com o 
professor Ayrton Gonçalves da Silva, fundador e primeiro presidente, 
focalizam a criação do CECIGUA, suas ações iniciais e algumas visões 
norteadoras sobre ciência e educação, no contexto do movimento de 
renovação do ensino de ciências que ocorreu no período.

No capítulo 10, “Acompanhando a trajetória do CECIERJ”, Deise 
Miranda Vianna e Oneida Enne focalizam momentos em que estive-
ram presentes na instituição como protagonistas dessa história, pois 
lá estudaram, ensinaram, coordenaram e dirigiram, em diferentes 
épocas, desde sua criação até os dias atuais. Destacam três aspectos: 
Formação Continuada de Professores, Divulgação Científica e Praça 
da Ciência Itinerante. Registram percepções epistemológicas e peda-
gógicas que nortearam ações apresentadas em conjunto com inova-
ções metodológicas, com o objetivo da melhoria da sala de aula dos 
professores que as acompanhavam. 

No capítulo 11, “O Centro de Ensino de Ciências e Matemática de 
Minas Gerais – CECIMIG”, Silvania do Nascimento e Ricardo Miranda 
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apresentam uma avaliação inicial de documentos do CECIMIG sob a 
guarda do Centro de Pesquisa, Documentação e Memória da Faculda-
de de Educação da UFMG (CEPDOC). Os 120 documentos analisados, 
datados de 1965 a 1987, geram a expectativa de uma nova fase de tra-
tamento de informações contidas no acervo, pois a análise documen-
tal pode desnudar alguns obstáculos superados pelas equipes envolvi-
das na constituição dessa história, tendo o sujeito professor no centro 
da produção de saberes docentes.

No capítulo 12, Regina Borges, Ronaldo Mancuso, Valderez Lima 
e Vicente Hillebrand contam “A história do Centro de Ciências do Rio 
Grande do Sul (CECIRS)”, desde a criação do Centro de Treinamento 
para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul, em 1965, e comen-
tam suas diferentes fases. Em 1999, após uma trajetória de 34 anos 
com muitas realizações e transformações, começou bruscamente a 
ser desativado, de modo dissimulado, com negativa oficial da inten-
ção de extinguir o Centro. Retomando o texto, o grupo compartilha o 
impacto daquele corte, que se impôs apesar da mobilização intensa 
do grupo tentando revertê-lo.

No capítulo 13, “A produção do discurso de monitores em mu-
seus e centros de ciências”, Carla Caffagni e Martha Marandino des-
tacam o papel educacional dessas instituições e diferentes formas 
de nelas atuar, focalizando em especial a presença de monitores 
no desenvolvimento de atividades educativas, na mediação com o 
público. Apresentam uma pesquisa envolvendo certos aspectos do 
discurso do monitor, identificando alguns fatores que influenciam 
a construção desse discurso na Estação Ciência, em São Paulo. 

No capítulo 14, “Promoção da saúde, popularização da ciência 
e mediação no Museu da Vida”, Diego Bevilaqua condensa informa-
ções sobre esse museu de ciências da Casa de Oswaldo Cruz, sua re-
lação com o campo da saúde e com a instituição a que pertence: a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde. 
Tece considerações sobre as especificidades do trabalho educativo 
desenvolvido, destacando a mediação humana e o Programa de For-
mação de Monitores, com foco no contexto socioambiental, na criti-
cidade e na construção da cidadania.

No capítulo 15, “Um museu voltado para o mar”, Lauro Barcellos e 
Guy Barcellos apresentam a história do Museu Oceanográfico fundado 
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em 1953, que teve início a partir da organização de uma coleção de con-
chas marinhas pelo professor Eliézer Rios e está vinculado à Universi-
dade Federal do Rio Grande (FURG) desde 1975. Atualmente, o Museu 
Oceanográfico Professor Eliézer de Carvalho Rios e o Instituto de Oce-
anografia trabalham em colaboração com suas equipes de cientistas, 
técnicos, professores, estudantes, funcionários e voluntários, o que tem 
garantido progresso nas pesquisas e nas atividades socioambientais.

No capítulo 16, Guy Barcellos e Regina Borges apresentam, em 
“Museu de ciências construído por alunos de Ensino Fundamental: 
alfabetização científica e tecnológica na escola”, uma pesquisa que 
se deu no contexto da construção de um museu escolar, o Museu da 
Natureza (MN), realizada por alunos do Ensino Fundamental e me-
diada pelo autor. Ele vivenciou um processo semelhante enquanto 
aluno, quando tinha 14 anos e foi diretor do primeiro MN, em Rio 
Grande/RS. O novo MN foi construído ao longo do ano de 2010, bus-
cando entender contribuições da construção participativa do museu 
à alfabetização científica e tecnológica dos alunos participantes. 

No capítulo 17, Jeter Bertoletti apresenta “Museu de Ciências 
e Tecnologia da PUCRS: Projetos Especiais – 1967-2007”, em que se 
mesclam as histórias do museu e da sua própria vida, como criador 
e diretor durante 40 anos. Ele buscou e acompanhou o crescimento e 
transformações, detalhadas e ilustradas com fotografias do seu acer-
vo pessoal, e refere como grandioso o apoio da PUCRS para a concre-
tização do museu por meio de ações dos magníficos reitores  Ir. José 
Otão,  Ir. Norberto Francisco Rauch e Ir. Joaquim Clotet, pelos quais a 
universidade permitiu que o Rio Grande do Sul tivesse o maior mu-
seu da América Latina.

Por fim, na conclusão do livro, incluímos breves considerações 
sobre “O livro no contexto do Programa Pró-Cultura”, agradecendo a 
todos os autores.

Os organizadores





PARTE I

OS CENTROS DE CIÊNCIAS E O CONTEXTO DA 
SUA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO PAÍS





CULTURA E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM 
CENTROS DE CIÊNCIAS NO BRASIL7

  Regina Maria Rabello Borges 
Ascendino Flávio Dias e Silva

André Luís Mattedi Dias 

Este capítulo apresenta a pesquisa ligada ao projeto enviado 
em atenção ao Edital n. 07/2008 CAPES/MINC, Programa Pró-Cultura: 
“Ciência, história, educação e cultura: dos centros de treinamento de 
professores de ciências aos atuais centros e museus interativos”. A 
pesquisa focaliza a reconstrução histórica dos seis centros de ciên-
cias criados no Brasil em meados do século passado, visando resga-
tar o patrimônio cultural representado por eles na história da edu-
cação brasileira, considerando a marcante contribuição da cultura 
científica e tecnológica ao desenvolvimento de um país, e o modo 
como essa cultura se manifesta, integradamente a outras áreas do 
conhecimento, em centros e museus interativos de ciências.

O objetivo geral da pesquisa foi analisar historicamente a tra-
jetória dos seis centros de ciências criados em 1965, no Brasil, como 
instituições em que ocorreram processos de difusão e apropriação 
de culturas científicas que engendraram a produção de uma nova 
cultura científica escolar. Isso se estende às ações desenvolvidas nos 
seus sucedâneos atuais, incluindo museus interativos, em relação 
à popularização das ciências e à cultura científica e tecnológica no 
Brasil, buscando, entretanto, preservar e destacar a identidade da 
cultura brasileira, sem esquecer suas raízes históricas.

Os autores tiveram intenso envolvimento em relação a três des-
ses centros – seja em forma de ações, coordenações, pesquisas pró-
prias ou orientação de pesquisas em nível de pós-graduação stric-
to sensu já realizadas ou em realização (BORGES, 1997, 1999, 2005; 
DIAS, 2001, 2008; FREIRE, 2009). Portanto, a partir de interações que 

7  Adaptação e atualização de artigo que consta nos Anais do VII ENPEC (BORGES; SILVA; DIAS, 2009).



iniciaram no ano de 2008, consideram fundamental reconstruir, no 
seu conjunto, a história desses centros, estabelecendo inter-relações 
na retrospectiva histórica de sua criação, desenvolvimento, transfor-
mação e/ou extinção, nos respectivos contextos socioculturais, em 
diferentes níveis: regional, nacional e internacional.

A importância da cultura científica e tecnológica no desenvol-
vimento da cidadania e da inclusão social, na sociedade brasileira 
contemporânea, relaciona-se ao papel exercido por centros de ciên-
cias e museus interativos na educação permanente de professores 
e junto à população em geral. Isso é coerente com a pluralidade de 
meios de acesso ao conhecimento científico e tecnológico e com a in-
tegração de diversas áreas de conhecimento, sobretudo nos espaços 
dos modernos museus de ciências e nos processos de mediação que 
eles implicam, de modo adequado ao processo de globalização e ao 
multiculturalismo, predominantes na atualidade. 

A popularização das ciências é imprescindível como um rele-
vante fator cultural na sociedade contemporânea, em todo o mundo, 
o que é intensificado pelo processo de globalização. Como Zanetic 
(1989) defende desde a sua tese de doutoramento, a “Física também 
é cultura” e está sujeita a determinantes socioculturais. O mesmo é 
válido para todas as ciências. A importância da cultura científica e 
tecnológica para as transformações pelas quais passaram as socieda-
des contemporâneas ocidentais ao longo do século XX, notadamente 
durante as guerras mundiais e no período posterior conhecido como 
Guerra Fria, é bem reconhecida pela historiografia (HOBSBAWN, 
1995; EDGERTON, 2006). 

Nesse contexto, um dos objetivos específicos da pesquisa foi 
reconstruir a história dos seis centros de ciências referidos, com 
base na busca de documentos e em entrevistas com pessoas que de-
les tenham participado, e também de contatos com outros pesqui-
sadores, com ênfase no papel que os centros desempenharam na 
popularização das ciências e no desenvolvimento da cultura cientí-
fica e tecnológica no Brasil.

No contexto desse projeto, foram buscadas alternativas à con-
tinuidade das pesquisas ligadas ao tema, além de orientações de 
pesquisas individuais em cursos de mestrado e doutorado. Assim, 
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pesquisas diferenciadas integraram-se na pesquisa mais abrangente 
apresentada neste capítulo.

Subsídios iniciais sobre o tema

Inicialmente foi considerada a vasta historiografia que aborda 
o problema da circulação, apropriação e institucionalização da cul-
tura científica de raízes europeias (conhecimentos, técnicas, valores, 
equipamentos, textos, produtos, dentre outros aspectos) nas diversas 
sociedades atingidas pelo expansionismo colonialista e imperialista, 
desde os primórdios do capitalismo, notadamente nos séculos XVIII 
e XIX (PETITJEAN, JAMI, MOULIN, 1992; VESSURI, 1994). Todavia, é 
bem mais modesta a historiografia sobre a mesma temática, mas de-
limitada à segunda metade do século XX, quando a produção e a cir-
culação das ciências assumiram novas formas institucionais.

A história integrada dos centros de ciências no país permite si-
tuar a iniciativa institucional para a sua criação no âmbito das polí-
ticas educacionais e culturais, sintonizadas com o processo de urba-
nização e de industrialização que marcaram a inclusão do Brasil na 
reestruturação global do bloco capitalista, no período da Guerra Fria, 
como também analisar as formas locais de apropriação (CHARTIER, 
1990; DE CERTEAU, 1998) das diversas culturas científicas – matemá-
tica, física, química, biologia, geociências – que engendraram a pro-
dução de uma nova cultura escolar (JULIA, 2001; FARIA FILHO et al., 
2004; FRAGO, 2007, 1995), respaldada por programas de formação 
e atualização de professores, pela produção de materiais didáticos 
– em outras palavras, pela indústria cultural do livro didático, que 
assumiu novos e extraordinários padrões (MUNAKATA, 1997).

Contextualização da criação dos centros em 1965

Desde a década de 1970, os estudos sociais e históricos sobre 
as ciências ganharam uma direção nova, sofrendo também, de certa 
forma, uma “virada cultural” (PESTRE, 1996; PICKERING, 1992) com a 
realização dos estudos etnográficos sobre os laboratórios científicos, 
as pesquisas historiográficas sobre a internacionalização da cultura 
científica associada aos processos de colonização do expansionismo 
capitalista moderno e, enfim, os estudos feministas e pós-coloniais 
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sobre a circulação e apropriação das culturas científicas nos diversos 
espaços políticos e sociais nacionais e transnacionais (HESS, 1995; 
HARDING, 1998).

No Brasil, no período da Guerra Fria, sucessivos governos em-
preenderam diversas iniciativas de ampliação e renovação da edu-
cação científica, seja no âmbito universitário, como no caso da Co-
missão Supervisora do Plano de Institutos (COSUPI), que financiou a 
criação de institutos científicos em muitas universidades brasileiras 
no final da década de 1950 (DIAS, 2001, 2008) , seja no âmbito do 
ensino primário e secundário, como no caso da criação, em 1965, de 
seis centros de ensino de ciências no país.

Algumas publicações permitem nos reportarmos àquela época. 
Uma delas é o Boletim do CECIRS, que, em 1967, e um breve histórico 
do Centro de Treinamento para Professores de Ciências do Rio Gran-
de do Sul (CECIRS) e de outros cinco centros equivalentes, cada um 
abrangendo uma determinada região do país, visando “melhorar o 
nível do ensino das ciências experimentais, através de treinamento 
de professores de ciências e do atendimento permanente às escolas 
e professores de nível médio” (HENNIG, 1967a, p. 2). Para atender a 
esse objetivo, houve uma ênfase na tradução de projetos importados 
(sobretudo dos Estados Unidos e da Inglaterra), “em convênio com 
os centros de treinamento de Recife, Bahia, Guanabara, Minas Gerais 
e São Paulo” (HENNIG, 1967a, p. 4). O que unia os centros, inicial-
mente, era esse compromisso de traduzir os projetos curriculares e 
preparar professores para implementá-los (BORGES, 2005). O desejo 
de atualizar e dinamizar a educação científica escolar correspondia 
a “uma visão do conteúdo científico, como um todo dinâmico e em 
constante progresso” (MONTE, 1968, p. 2).

Os projetos de currículo correspondiam a uma expectativa de 
renovação que foi sendo colocada em prática, em um envolvimen-
to gradual e constante, conforme relatam Monte e Santos (1969, p. 
5): A partir de um “trabalho de estágio”, em que “adaptam-se novos 
projetos curriculares, elaboram-se cursos, testam-se técnicas de en-
sino”, um grupo de jovens professores (futuros técnicos do Centro) 
é capacitado a “divulgar, através dos cursos, o que há de novo em 
matéria de ensino.” Assim, na área da biologia, em 1969, já havia o 
“Projeto Biological Science Curriculum Study (BSCS), em suas versões 
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azul e verde; na de ciências, o Projeto Introductory Physical Science 
(IPS), o Nuffield e o de geociências; na física, o PSSC; e na química, o 
CHEM Study.” Nesse período, havia também “uma série de trabalhos 
de conteúdo prático e metodológico”, já elaborados, testados e em 
fase final para publicação.

Os centros não se restringiam à capacitação de professores, en-
tão chamada de treinamento (MENEZES, 2009). Houve neles intensa 
atividade de produção de material didático e, ainda, algo que poderia 
ser considerado como pesquisa em ensino (elaboração de projetos, 
produção de materiais didáticos, livros didáticos em forma de apos-
tilas que eram experimentadas, testadas, ajustadas e publicadas).

Mais adiante, foram criados alguns projetos curriculares nacio-
nais, com enfoque multidisciplinar (CECISP, 1977; CECIRS, s/d, 1977). 
Porém, tais projetos não tiveram repercussão significativa, pois as 
aulas permaneceram predominantemente expositivas na maioria 
das escolas (KRASILCHIK, 2004).

Comparação entre as histórias dos primórdios  
dos centros de ciências

Os centros de ciências focalizados na pesquisa são mais conhe-
cidos pelas siglas que os designavam: CECINE, CECIRS, CECIBA, CE-
CISP, CECIMIG e CECIGUA/CECIERJ. Tais siglas correspondem aos no-
mes desses órgãos, alguns dos quais se mantiveram e outros foram 
alterados, sendo as siglas modificadas ou não. Mudanças nos nomes 
desses órgãos, em geral, aconteceram devido a trocas dos órgãos pú-
blicos responsáveis por eles. Conforme publicações do CECIRS, nos 
anos 1960, e o testemunho de pessoas que nele trabalharam naquela 
época, as denominações iniciais dos centros foram, respectivamen-
te, Centro de Treinamento de Professores de Ciências: do Nordeste, 
do Rio Grande do Sul, da Bahia, de São Paulo, de Minas Gerais e da 
Guanabara – esse último (CECIGUA) tornando se o Centro de Ciên-
cias do Rio de Janeiro (CECIERJ), em 1975, com extinção do estado 
da Guanabara.

Entretanto, havia divergências entre dados de pesquisas na 
identificação e análise de subsídios e documentos sobre dois dos 
centros de ciências, localizados em Recife e na Bahia. Conforme 
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documentação encontrada no Centro de Memória da Faculdade de 
Educação da UFBA, diferentemente do que consta na produção tex-
tual do antigo CECIRS, o CECINE foi denominado Centro de Ensino 
de Ciências do Nordeste desde o início, assim como o CECIBA não foi 
chamado de Centro de Treinamento de Professores de Ciências da 
Bahia, e sim de Centro de Ensino de Ciências da Bahia.

Com o tempo, os seis centros foram se transformando ou sendo 
extintos. Os de São Paulo, do Rio Grande do Sul e da Bahia não mais 
existem. Atualmente há apenas três, localizados em Pernambuco, no 
Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Ao menos três desses centros fo-
ram objeto de pesquisas em nível de pós-graduação: CECIRS (BOR-
GES, 1997; MANCUSO, 1993; VIÊRA, 2010), CECIBA (FREIRE, 2009) e 
CECIGUA (VALLA, 2011). 

CECIRS – Centro de Ciências do Rio Grande do Sul

Tem sido feita uma releitura de diferentes fases da história do 
Centro de Ciências do Rio Grande do Sul, com as concepções e ações 
correspondentes, situadas historicamente nos diversos contextos so-
cioculturais, ao longo de 30 anos (BORGES, 1997). Essa pesquisa foi 
retomada dois anos depois (BORGES, 1999), quando o CECIRS estava 
ameaçado de extinção, o que aconteceu de fato, embora não oficial-
mente, apesar de todos os esforços empreendidos para reverter o 
processo (MANCUSO; BORGES, 1999). Por outro lado, diferentes en-
foques foram considerados nas dissertações de Mancuso (1993), fo-
calizando o Programa Estadual de Feiras de Ciências no Rio Grande 
do Sul; Viêra (2010), relacionando a história do CECIRS com a vida 
de um professor que nele trabalhou; e em outra ainda em desenvol-
vimento, já qualificada (BALESTRIN, 2012), abordando a educação 
matemática no CECIRS.

Uma síntese sobre a história do CECIRS pode ilustrar alguns 
processos de mudança (BORGES, 1997). Em outubro de 1979, o CE-
CIRS passou a denominar-se PROCIRS (Programa de Treinamento 
para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul), a partir de um 
convênio assinado pela Fundação para o Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (FDRH) com o MEC. Houve então mudanças significa-
tivas quanto às concepções e ao trabalho realizado, talvez devido ao 
envolvimento em projetos financiados pelo Ministério da Educação 
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e Cultura (MEC), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (PADCT), dentro do Subprograma Educação 
para a Ciência (SPEC). Entre esses projetos, o mais marcante para o 
PROCIRS foi o ACOMECIM (Ação Conjunta para a Melhoria do Ensino 
em Ciências e Matemática), com sua rede interinstitucional. Uma das 
principais características dessa rede foi a “descentralização das de-
cisões sobre os modelos pedagógicos”, a partir do “envolvimento dos 
professores dos diversos níveis de ensino com o processo decisório”, 
superando a ideia de “treinamento” (FASOLO, 1989, p. 15). A partir 
dos anos 1980, os professores passaram a ser cada vez mais envolvi-
dos, pelo PROCIRS, como participantes do processo. Isso se acentuou 
no novo CECIRS, que surgiu em 1988, quando foi criado, na Diretoria 
Pedagógica da Secretaria da Educação, o Centro de Ciências do Rio 
Grande do Sul, mantendo a sigla conhecida no período entre 1965 e 
1979 e procurando, mais do que antes, desenvolver com os professo-
res os currículos de Ciências (MORAES, 1980). Entretanto, o CECIRS, 
que conciliava conflitos e discussões com estabilidade e continuida-
de, transformando-se ao longo do tempo, foi desativado em 1999.

CECIBA – Centro de Ensino de Ciências da Bahia

Uma dissertação sobre o CECIBA foi realizada no Programa de 
Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA/
UEFS: A modernização do ensino da Matemática: relevância do Centro 
de Ensino de Ciências da Bahia (1965-1970) (FREIRE, 2009). O CECIBA 
(1965-1970) foi transformado no PROTAP (Programa de Treinamento 
e Aperfeiçoamento de Professores), permanecendo até meados dos 
anos 1980. Pesquisas sobre o CECIBA enfatizam atividades científicas 
(de pesquisa e produção de material de ensino) e profissionais (de 
treinamento de professores), ou seja, a produção cultural lá institu-
cionalizada, por conta dos interesses na discussão do problema da 
modernização, considerando a apropriação da matemática moderna 
e a produção de uma nova matemática escolar.

No caso da matemática, o CECIBA constituiu-se no clímax de um 
processo de profissionalização iniciado muito antes, com o curso de 
Matemática da Faculdade de Filosofia da Bahia (1942), já que a equi-
pe da sua seção de Matemática era dirigida por Martha Dantas, pro-
fessora de Didática da Matemática e fundadora do Instituto de Mate-
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mática e Física (1960), Omar Catunda, diretor desse Instituto desde 
1963, e envolvia uma equipe de professoras dessa Faculdade, todas 
participantes de um processo de renovação profissional iniciado em 
1955, quando Martha Dantas organizou o I Congresso Nacional de 
Ensino da Matemática no Curso Secundário.

Mais recentemente, um grupo de pesquisadores brasileiros e 
portugueses (VALENTE, MATOS, 2007; FISCHER et al., 2008; Revista 
diálogo educacional, 2006, 2008), seguindo o exemplo de Belhoste, 
Gispert e Hulin (1996), vem realizando uma investigação histórica 
sobre a apropriação da Matemática Moderna nas escolas do Brasil 
e de Portugal, no âmbito do movimento internacional sustentado 
por autoridades políticas e especialistas científicos, que pregavam 
a necessidade de atualização dos programas de ensino secundário 
da matemática, para atender às demandas da educação científica no 
contexto do desenvolvimento econômico amparado pela produção 
científica e tecnológica no período da Guerra Fria.

No contexto do projeto vinculado ao Programa Pró-Cultura, está 
sendo desenvolvida na Universidade Estadual de Feira de Santana a 
dissertação A modernização do ensino de matemática e os centros de 
treinamento de professores de ciências no Brasil: o trabalho do Scho-
ol Mathematics Study Group (SMSG) na Bahia (PINHEIRO, 2011), por 
Mariana Moraes Lobo Pinheiro, mestranda no Programa de Pós-Gra-
duação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UEFS/UFBA.

CECIGUA/CECIERJ/Fundação CECIERJ-CEDERJ

Quanto ao CECIGUA, o artigo “De CECIGUA a CECIERJ, lembran-
ças de uma fundação” (MENEZES, 2009) apresenta uma entrevista 
do Portal da Educação Pública com a professora Marly Cruz Veiga da 
Silva, que conta a sua história ligada à Fundação CECIERJ. 

Na entrevista, a professora Marly relata que, em 1965 e 1966, 
foram realizados dois estágios para 120 professores, sendo então se-
lecionados os que comporiam a equipe responsável pelos cursos no 
CECIGUA, “[...] então chamados de treinamentos”. Ela considera que 
a alegria por ter sido bem-sucedida mostrou-lhe o caminho de ser 
professora de ciências, evidenciando entusiasmo nesse sentido.
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A entrevista traz outras informações, entre as quais destaca-se 
a seguinte:

De 1965 a 1974, a direção do CECIGUA esteve a cargo da equipe 
fundadora – professores Nelson Santos, Fritz de Lauro e Ayrton 
Gonçalves da Silva. Em 1975, com a extinção do estado da Guana-
bara, o campo de atuação foi ampliado para o atendimento aos 62 
municípios. Nessa ocasião, para a direção do CECIERJ foi escolhi-
do um professor da equipe que tivesse experiência administrativa 
junto à Secretaria de Educação. Fui escolhida e permaneci no cargo 
até 1983.

Dois capítulos deste livro aprofundam conhecimentos sobre 
esse Centro e suas transformações: “Currículo de Ciências: investi-
gando ações e retóricas do CECIGUA nos anos de 1960/70”, de Daniela 
Fabrini Valla e Márcia Serra Ferreira, e “Acompanhando a trajetória 
do CECIERJ”, de Deise Miranda Vianna e Oneida Enne.

A atual Fundação CECIERJ/CEDERJ registra seu início em 1965, 
sendo na origem o Centro de Ciências da Guanabara (CECIGUA). Essa 
fundação integra várias IES e tem cursos para formação de profes-
sores a distância. Promove a mostra Ver Ciência, a Praça da Ciência 
Itinerante, Espaços da Ciência e Jovens Talentos para Ciência, envol-
vendo, portanto, intensas atividades culturais. 

CECINE – Centro de Ensino de Ciências do Nordeste 

O CECINE, localizado em Recife, foi o primeiro dos seis centros 
criados em 1965. Tal como os demais, foi criado com “o objetivo de 
promover a melhoria da qualificação de professores do Ensino Bási-
co, sobretudo da rede pública” (CECINE, 2009) e, atualmente, cons-
titui a CECINE (Coordenadoria do Ensino de Ciências do Nordeste), 
órgão suplementar da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
ligado à Pró-Reitoria de Extensão.

Apesar de haver registros sobre o CECINE em algumas fontes, 
sobretudo na tese de Abrantes (2008) e em pesquisas que focaliza-
ram alguns dos outros centros de ciências, não tinha havido ainda 
uma pesquisa específica sobre sua história antes do projeto vincula-
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do ao Programa Pró-Cultura focalizado neste livro. No projeto inte-
rinstitucional, o professor Ascendino Silva, um dos coordenadores, 
convidou a jornalista científica Beatriz Coelho Silva a fazer parte do 
grupo de pesquisa, com o desafio de investigar a história do CECINE. 
Ela o fez mediante acesso a documentos e realização de entrevistas, 
que trazem dados reveladores e mesmo surpreendentes, como pode 
ser constatado no capítulo de sua autoria: “Breve história do CECI-
NE. Como a verdade científica virou dúvida e experimentação”. Por 
exemplo, ela fez uma ressalva sobre a dinâmica do CECINE. Segundo 
depoimentos dos entrevistados, o órgão teve um caráter experimen-
tal de projeto-piloto, como se fosse o caso de se observar os resulta-
dos para aplicar nos centros de ciências criados em seguida. Trata-se, 
então, de uma leitura instigante, revelando uma pesquisa em proces-
so, com um envolvimento intenso relatado na primeira pessoa e a 
intenção explícita de seguir buscando aprofundamento em algumas 
questões. Os esclarecimentos que traz proporcionam subsídios para 
compreender melhor a história desse centro e dos demais.

CECIMIG – Centro de Ensino de Ciências e Matemática  
de Minas Gerais

O CECIMIG ainda existe e é igualmente bem diferente do cen-
tro inicial, conforme consta em sua página na Internet8: “Criado em 
27 de julho de 1965, vem se modernizando e aprimorando, sempre 
antenado com o mundo.” Na atualidade, constitui o Centro de Ensi-
no de Ciências e Matemática, vinculado à Faculdade de Educação da 
UFMG. Um dos seus destaques é o evento cultural Café Pedagógico, 
divulgado também no site:

[...] uma iniciativa do Centro de Ensino de Ciências e Matemática 
(CECIMIG) e do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), 
ambos da Faculdade de Educação (FaE) da UFMG. O evento é perió-
dico e aberto ao público. Seu objetivo é criar espaços para o diálogo 
entre profissionais de diversos campos e para a participação de 
diversos setores da comunidade.

8  Disponível em: www.cecimig.fae.ufmg.br/ Acesso em: 18 jun. 2009.

32 CULTURA E EDUCAÇÃO – BORGES, R. M. R.; SILVA, A. F. D.; DIAS, A. L. M.

http://www.cecimig.fae.ufmg.br/


No site não há informações disponíveis sobre a história desse 
Centro. Dessa forma, o capítulo de autoria da professora doutora Sil-
vania Sousa do Nascimento – “A experiência do Centro de Ensino de 
Ciências e Matemática (CECIMIG)” – corresponde a uma primeira ava-
liação da documentação sob a guarda do Centro de Pesquisa, Docu-
mentação e Memória da Faculdade de Educação da UFMG (CEPDOC), 
incluindo o acervo arquivístico do CECIMIG. Esse acervo, composto 
de 295 caixas-arquivos, foi alvo de um inventário para identificar e 
descrever os dossiês ou documentos isoladamente. Nesse trabalho 
inicial, houve o estudo de 120 documentos datados de 1965 a 1987, 
trazendo subsídios importantes ao resgate histórico e desafiando a 
novas pesquisas. 

CECISP – Centro de Treinamento de Professores de Ciências  
de São Paulo

Quanto ao CECISP, foi extinto e não deixou traços na Internet, 
ao contrário dos demais, em que há possibilidade de obtenção de da-
dos dessa forma. Inicialmente, teve grande destaque e participação 
junto aos demais centros, como indicam publicações do antigo CE-
CIRS nos anos 1960, anteriormente referidas. Duas teses (ABRANTES, 
2008; GOUVEIA, 1992), embora focadas em outros objetivos, trazem 
importantes informações sobre o CECISP, como é apresentado em 
um dos capítulos deste livro.

Assim, a pesquisa documental e a análise de entrevistas com 
pessoas que vivenciaram ou pesquisaram a criação dos centros e 
suas transformações são essenciais para resgatar uma parte da his-
tória da cultura científica no país. 

Convém reconhecer e contextualizar as concepções assumidas 
pelos seis centros em diversos períodos históricos da cultura brasi-
leira, buscando maior compreensão do momento presente. Isso tem 
exigido um trabalho interinstitucional abrangente e integrado, que 
ultrapassa as possibilidades de ser esgotado no contexto deste proje-
to. Entretanto, as diversas pesquisas registradas em capítulos deste 
livro permitem a ampliação de conhecimentos e constituem um con-
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vite a novas pesquisas, na expectativa de que sejam obtidas progres-
sivamente mais informações e clareza.

A metodologia da pesquisa interinstitucional inerente ao proje-
to é apresentada a seguir.

Metodologia

A pesquisa, em sua fase inicial, foi desenvolvida a partir de 
consultas na Internet e retomada de pesquisas anteriores sobre o 
tema, envolvendo ainda outros materiais para serem submetidos à 
análise documental, incluindo e comparando produções diversas e 
buscando informações em centros e museus de ciências, bibliotecas 
e secretarias de educação. Entre os materiais em análise, há docu-
mentos consultados na tese sobre o CECIRS e também uma vasta do-
cumentação sobre o CECIBA e o PROTAP (Programa de Treinamento 
e Aperfeiçoamento de Professores – sucedâneo do CECIBA na década 
de 1970), no Centro de Memória da Faculdade de Educação da UFBA 
(DIAS, 2001, 2008; FREIRE, 2009), além de outras fontes nos locais 
que sediaram os demais centros. 

A metodologia de análise teve abordagem predominantemente 
qualitativa, sendo articulados elementos históricos, epistemológicos, 
culturais e educacionais em uma perspectiva comparada, histórico-
narrativa. Segundo Clandinin e Connelly (1991, p. 272), essa metodo-
logia permite interpretar e inter-relacionar as informações obtidas 
em diferentes momentos da análise, para que o pesquisador possa 
reconstruir “[...] uma história a partir de uma experiência primária”, 
na qual “interpreta o significado dos acontecimentos, revelando a 
avaliação que está implícita” (GALVÃO, 1996, p. 75).

Antes de submeter o material à análise, serão atendidas reco-
mendações do Comitê de Ética em Pesquisa de uma das instituições 
envolvidas, por meio do encaminhamento de um Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE) específico a este projeto, a ser assi-
nado pelos participantes, sujeitos da pesquisa.

Considerações finais

Na sociedade contemporânea, a inserção na realidade atual é fa-
vorecida em espaços como centros de ciências e museus interativos, 
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devido à problematização do saber e a atividades desafiadoras, pos-
sibilitando a compreensão de que a realidade pode ser transformada. 
Com o dinamismo dos museus interativos atuais, é possível veicular 
conhecimentos de modo integrado e participativo. De modo seme-
lhante, isso ocorre em centros de ciências que se abrem à comunidade 
e oferecem perspectivas diversificadas e criativas de acesso a conheci-
mentos científicos e tecnológicos.

Assim, este artigo corresponde a uma busca de reconstrução 
da trajetória dos seis centros de ciências criados em meados dos 
anos 1960 até os modernos centros de ciências e museus intera-
tivos no Brasil. Há investigações sobre dois desses centros, con-
forme foi referido (BORGES, 1997, 1999, 2005; DIAS, 2001, 2008; 
FREIRE, 2009). Alguns dados não convergiam, mas a pesquisa 
aqui apresentada possibilitou integrá-los, reunindo a história de 
cada um dos demais. Com isso, dialogicamente, podem ser com-
parados novos e antigos conhecimentos e práticas. Isso implica 
reconhecer a influência das correntes epistemológicas, educacio-
nais e socioculturais predominantes em cada período histórico, de 
modo contextualizado, contemplando as diferenças regionais do 
país e influências internacionais, ao reconstruir um percurso que 
se expressa de diversos modos em processos de mudança, como, 
por exemplo, passar da capacitação de professores para aplicar 
projetos curriculares a uma ação docente conjunta para buscar 
a melhoria da educação em ciências e matemática, e da visão de 
neutralidade das ciências à de caminhos múltiplos para acesso ao 
conhecimento científico, sem descartar a influência de conheci-
mentos prévios, crenças, receios, sonhos e expectativas, presentes 
na base de qualquer inovação.

Enfim, a expectativa dos autores é compartilhar a pesquisa 
como um todo, disponibilizando, neste livro, diversos estudos reali-
zados por pesquisadores da área no país, pois iniciativas conjuntas 
assumidas pelos envolvidos poderão contribuir para resgatar laços 
em comum entre a história da educação em ciências em diversas re-
giões do Brasil, de modo interligado aos respectivos contextos cultu-
rais, o que possibilitará novos e enriquecedores intercâmbios e futu-
ras parcerias em outros projetos.
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CONCEPÇÕES SOBRE A NATUREZA DAS CIÊNCIAS  
NOS CENTROS DE CIÊNCIAS E EM PROJETOS 

CURRICULARES IMPORTADOS9

 Regina Maria Rabello Borges 

Ao analisar concepções sobre ciências e educação na trajetória 
do CECIRS (Centro de Ciências do Rio Grande do Sul), na minha tese 
de doutoramento (BORGES, 1997), reconstruí também o processo his-
tórico de criação dos primeiros centros de treinamento para profes-
sores de ciências no Brasil, distribuídos em seis regiões e centradas 
em um estado: CECIRS (Rio Grande do Sul); CECINE (Pernambuco); 
CECIBA (Bahia), CECIGUA (Guanabara), CECIMIG (Minas Gerais); CE-
CISP (São Paulo). Uma das finalidades pelas quais eles foram criados 
era traduzir e introduzir no Brasil projetos curriculares de ciências 
criados nos Estados Unidos e na Inglaterra, via treinamento de pro-
fessores. Os principais foram: BSCS – Biological Science Curriculum 
Study (versões azul e verde); IPS – Introductory Physical Science; 
PSSC – Physical Science Study Committee; CHEM Study – Chemical 
Education Material Study.

No entanto, o objetivo da tese em que esse estudo estava inseri-
do era reconstruir a História do CECIRS. Como fazê-lo? Como saber 
quais as concepções que se mantiveram e quais se modificaram ao 
longo do tempo? Para isso, recorri a textos e conversei com pessoas 
envolvidas, em uma pesquisa cooperativa. Trata-se, então, de uma 
história interpretada (como qualquer história) e reinterpretada sob 
diversas perspectivas. Ao reconstruí-la, procurei relacioná-la a ou-
tros acontecimentos históricos (AZEVEDO, 1963) e a ideias então do-
minantes, partindo dos primórdios dos centros de ciências no Brasil.

9  BORGES, R. M. R. Primórdios dos centros de ciências no Brasil: concepções de ciências em projetos 
curriculares. 10° Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia. Anais do 10° SNHCT, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, 2005.



Inicio com a apresentação do CECIRS (Centro de Treinamento 
de Professores de Ciências do Rio Grande do Sul), do modo como o 
encontrei em textos escritos naquela época, pois os mesmos se refe-
rem a características compartilhadas pelos seis centros. 

O CECIRS foi criado, oficialmente, em 1965, no início do perí-
odo da ditadura militar. Logo começou a desenvolver publicações 
próprias, destinadas aos professores de ciências, química, física, bio-
logia e matemática, conforme explica Monte (1967, p. 1) na apresen-
tação do primeiro Boletim:

Pretende este Boletim, caro Professor, mantê-lo atualizado acerca 
de conteúdos significativos das diversas disciplinas experimentais, 
suas técnicas de ensino, como também informá-lo periodicamente 
das nossas atividades, das oportunidades que se oferecem para o 
aprimoramento didático, de tudo o que se faz e se pretende fazer 
para um ensino melhor.

Essas publicações permitem que nos reportemos àquela época. 
O mesmo Boletim conta um breve histórico do Centro de Treinamento 
para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS) e de ou-
tros cinco centros, cada um abrangendo uma determinada região do 
país, visando “melhorar o nível do ensino das ciências experimentais, 
através de treinamento de professores de ciências e do atendimento 
permanente às escolas e professores de nível médio” (HENNIG, 1967, 
p. 2). Para isso, houve uma ênfase em projetos instrucionais importa-
dos, “[...] em convênio com os centros de treinamento de Recife, Bahia, 
Guanabara, Minas Gerais e São Paulo” (HENNIG, 1967, p. 4).

Este capítulo focaliza justamente a ênfase que houve em pro-
jetos curriculares importados. Os seis centros foram criados no ano 
de 1965, com o compromisso de traduzir tais projetos. O CECIRS ini-
ciou pelo “Projeto BSCS – Bloco de Laboratório – em convênio com o 
IBEEC”, envolvendo-se também com os outros centros na “Tradução 
e adaptação do Projeto BSCS – versão verde” (HENNIG, 1967a, p. 4), 
como é detalhado por Azevedo (1967, p. 23):

O trabalho de adaptação da VERSÃO VERDE I continua sendo re-
alizado pelos centros de treinamento. No plano geral de estágios 
para 1968 já está incluído um estágio de BSCS VERSÃO VERDE 
para continuação dos trabalhos, iniciados em 1967. Em reunião 
de assessores de Biologia prevista para breve, será discutida a 
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continuidade dos trabalhos e a realização do 10 Curso Nacional 
de BSCS VERSÃO VERDE, que talvez seja realizado em julho deste 
ano ou janeiro do próximo, em Barbacena, Minas Gerais, na Esco-
la de Cadetes da Aeronáutica.

O CECIRS compartilhava a orientação pedagógica presente em 
projetos instrucionais norte-americanos, resumida pelo IPS (1972, p. 
1): “[...] fazer o estudante realizar experiências e guiá-lo no raciocí-
nio da sua experimentação”. Tratava-se, na época, de acordo com os 
depoimentos das pessoas envolvidas, de uma reação ao ensino de ci-
ências tradicional, com aulas expositivas e destaque ao produto final 
das atividades científicas. Ou, ainda, a aulas em que se fazia demons-
tração de experimentos para reforçar as teorias expostas. Os projetos 
de currículo correspondiam a uma expectativa de renovação, que foi 
sendo colocada em prática, em um envolvimento gradual e constante, 
conforme relatam Monte e Santos (1969, p. 5): a partir de um “trabalho 
de estágio”, em que “adaptam-se novos projetos curriculares, elabo-
ram-se cursos, testam-se técnicas de ensino”, professores eram capa-
citados a “divulgar, através dos cursos, o que há de novo em matéria 
de ensino.” Na área da Biologia, já havia o “Projeto Biological Science 
Curriculum Study (BSCS), em suas versões azul e verde; na de ciências, 
o Projeto Introductory Physical Science (IPS), o Nuffield e o de geociên-
cias; na física, o PSSC; e na química, o CHEM Study.”

Como eram esses projetos curriculares? Quem os desenvolveu? 
Quem os financiou? Em que concepções sobre a natureza do conhe-
cimento científico estavam fundamentados? É importante procurar 
conhecê-los melhor, pois eles relacionam-se ao início da história e da 
filosofia dos centros de ciência no Brasil.

Biological Sciences Curriculum Study (BSCS): Versão Azul  
e Versão Verde

Em 1959, o American Institute of Biological Sciences (AIBS), 
associação representada então por 85 mil biólogos, instituiu o BSCS 
“como um meio de contribuir para a reestruturação do ensino de 
Biologia nas escolas”, conforme consta no prefácio da “Versão Azul”. 
Para isso, criou uma Comissão Diretora, mantida financeiramente 
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pela National Science Foundation. O material produzido foi organi-
zado em diversas Conferências de Redação e consta de três versões, 
cada uma das quais com livro-texto, guia de laboratório, guia do pro-
fessor e filmes. Foi preparado para estudantes dos cursos secundá-
rios americanos, “independentemente de suas aptidões ou das car-
reiras que pretendem seguir” (BSCS, 1959, p. 7).

O IBEEC de São Paulo integrou-se ao BSCS em 1961, enviando 
dois professores que participaram da segunda Conferência de Reda-
ção dos textos. Após a promulgação da LDB, que permitiu maior li-
berdade no currículo, a versão Azul do BSCS foi integralmente adap-
tada ao Brasil. Em seguida, a versão verde também foi adaptada 
pelos centros de treinamento de professores de ciências.

Referindo-se à “ciência como investigação”, o BSCS (1967, p. 24-
5) define ciência como “um conjunto de informações obtidas a partir 
de fatos [...] enfim, uma atividade que relaciona fatos e hipóteses”. 
Considera que “experiências controladas são essenciais para a veri-
ficação de hipóteses e para a descoberta de novos fatos”, pois o con-
trole experimental é uma “tentativa de conservar todas as condições 
constantes, exceto aquela cuja influência se quer verificar”.

Os centros trabalharam na difusão desse projeto através de di-
versos cursos.

Physical Science Study Committee (PSSC)

O PSSC iniciou na década de 1950 e foi trazido ao Brasil pelo 
IBEEC/Unesco, seção de São Paulo, que também a partir de 1950 aler-
tou sobre a necessidade de cientistas se envolverem na reestrutura-
ção do ensino de ciências. Isaías Raw, introduzindo o texto traduzido, 
justifica a escolha do curso do PSSC: “Fizemo-lo porque nos conven-
cemos de sua excelência, acompanhando cuidadosamente sua evolu-
ção nos Estados Unidos, desde seu início, e realizando alguns testes 
no Brasil”. Promoveu, então, o primeiro curso de PSSC em 1962 no 
Brasil. O programa expandiu-se no país e, a partir de São Paulo, em 
toda a América Latina, financiado pela Fundação Ford e pela Funda-
ção Rockefeller, com colaboração da National Science Foundation.

 No prefácio, James R. Killian Jr., da Educational Services In-
corporated (ESI), informa que o curso foi testado em centenas de 
escolas e milhares de estudantes, tendo boa aceitação de alunos e 
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professores. Resume o programa, que é apresentado em quatro volu-
mes (Parte I, II, III e IV), esclarecendo que “a física deve ser estudada 
como um todo. Tempo, espaço e matéria, em particular, não podem 
ser separados. [...] a física é um assunto em desenvolvimento [...] 
resulta do trabalho de imaginação de homens e mulheres”. A física 
trabalha com modelos. A discussão desses modelos “ilustra repetida-
mente o modo pelo qual se desenvolve, virtualmente, todo o conhe-
cimento científico” (PSSC, 1969, p. 8). Na época da pesquisa (1996), 
fiquei surpresa ao me deparar com essa concepção não empirista 
sobre a natureza do conhecimento científico no PSSC. Mas, apesar 
de apresentar uma concepção não empirista sobre a natureza do co-
nhecimento científico em sua introdução, a proposta em si, no PSSC, 
assemelha-se à dos demais projetos analisados.

Introductory Physical Science (IPS)

O IPS é um curso de introdução à física. Originou-se no progra-
ma de Física do Projeto PSSC, que era destinado a alunos de Ensino 
Médio, pois relatórios de diversos projetos curriculares recomen-
daram proporcionar aos alunos “um conhecimento da Física expe-
rimental e alguma habilidade científica básica” antes de iniciarem 
cursos científicos. Inicialmente, foi financiado pelo ESI (Educational 
Services Incorporated). Depois, sua manutenção ficou a cargo da Na-
tional Science Foundation.

No prefácio da edição brasileira (IPS, 1972), Antonio S. Teixeira 
Júnior e Manoel Jorge Filho contam que, em 1966, receberam bolsas 
para acompanhar o curso do IPS nos Estados Unidos, com viagem 
paga pela OEA. Após seguir o curso, por oito semanas, acertaram na 
sede do ESI a tradução do projeto no Brasil e a realização de um cur-
so em São Paulo, em 1967. Eles agradeceram “a conjugação de esfor-
ços do IBEEC e do CECISP” nas traduções e na seleção e confecção de 
material para laboratório. Agradeceram também aos representantes 
da OEA, do ESI e da National Science Foundation.

Segundo o prefácio da edição americana, o IPS (1972, p. 1) visa 
não só conhecimentos básicos de física, mas também “apresentar al-
gumas ideias sobre os meios pelos quais o conhecimento científico é 
adquirido”, através do método experimental.
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Plínio Fasolo complementa essas informações em uma entrevis-
ta (novembro/1996), pois ele e Ronaldo Mancuso trabalharam com 
o IPS: “O IPS foi introduzido no CECIRS só em 1971-72. Ao contrário 
dos outros projetos, voltados para o segundo grau e as licenciaturas, 
não informava conteúdos. Era dirigido ao final do primeiro grau. Re-
construía investigações conduzidas ou redescobertas – técnica muito 
utilizada na época”.

Chemical Education Material Study (CHEM Study): Química – uma 
ciência experimental

O Projeto CHEM Study (1967, p. IX) foi “preparado em três anos 
por um grupo de professores de escolas secundárias e de universi-
dades, com o apoio financeiro da National Science Foundation” (Es-
tados Unidos). Foi testado em milhares de estudantes, em 46 estados 
norte-americanos.

O CHEM Study (1967), ou CHEMS, também destaca o método ex-
perimental: “Observações e medidas levam ao desenvolvimento de 
princípios unificadores e, a seguir, esses princípios são usados para 
inter-relacionar diversos fenômenos” (p. IX-X). No capítulo 1 (p. 2) 
apresenta, como atividades científicas básicas:

• acumular informações através da observação;

• organizar essa informação e nela procurar uma regularidade;

• perguntar por que existe essa regularidade;

• comunicar as descobertas aos outros.

E complementa:

Então, a atividade científica começa com a observação. A observa-
ção é mais útil quando as condições que a afetam são controladas 
sistematicamente. Uma condição é controlada quando ela é fixa, 
conhecida e pode ser variada deliberadamente se o desejarmos. 
[...] Quando a observação é realizada sob controle cuidadoso, ela 
é dignificada por um nome especial – uma sequência controlada 
de observações é chamada uma EXPERIÊNCIA. TODA A CIÊNCIA É 
CONSTRUÍDA SOBRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS. (CHEM Stu-
dy, 1967, p. 2)
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Acrescenta, em seguida, que observações e busca de regularidades 
permitem sistematizar as informações através do raciocínio indutivo.

A introdução ao projeto, assim como outros trabalhos propostos 
pelo CECIRS no período, destaca o empirismo e a indução. Entretanto, 
Roque Moraes, que trabalhou com o CHEM Study no CECIRS, consi-
derava que, embora os textos introdutórios destacassem o método 
científico empirista-indutivista, as atividades envolviam, geralmente, 
investigações realizadas a partir de problemas e não de observações. 
Ele argumentava que na introdução aparecia o discurso predomi-
nante na época, tanto no Brasil como em outros países.

As citações sobre metodologia que constam nos projetos de 
currículo permitem perceber semelhanças e diferenças entre esse 
discurso e o que predomina hoje. Por outro lado, o que caracteriza 
uma atividade experimental realizada em aula como empirista ou 
construtivista é, sobretudo, a condução do trabalho, conforme a con-
cepção do professor que a orienta. Uma investigação que problema-
tiza o conteúdo e desafia os alunos pode não ser empirista (BORGES, 
1991, 2000, 2007). 

É importante ressaltar também que a partir dos projetos im-
portados foram criados alguns projetos curriculares nacionais, com 
enfoque multidisciplinar. 

Ciência Integrada: um projeto nacional

Ciência Integrada (Projeto MEC – Premen – CECISP), com finan-
ciamento do Plano Setorial de Educação 1972-1974 e coordenação 
de Myriam Krasilchik, destinava-se a alunos do Primeiro Grau. Não 
separava conteúdos específicos de biologia, física, química, geoci-
ências, eles eram integrados nos seguintes capítulos: “A ciência”, “A 
energia”, “Os materiais”, “O homem”, “As populações” e “O futuro”. 
No CECIRS, esse projeto foi trabalhado por Júlio César Boeira. 

O conhecimento científico, de acordo com o projeto de Ciência 
Integrada, parte de problemas, tanto nas ciências sociais como nas ci-
ências naturais: “Apesar de serem diferentes, ambas são classificadas 
como pesquisas científicas”, apresentando “formulação do problema 
– elaboração de hipóteses – coleta de dados – análise de dados – verifi-
cação de hipóteses – solução do problema” (CECISP, 1977, p. 16). Consi-
dera que a ciência utiliza representações da realidade, isto é, modelos, 
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modificando-se. Isso torna “a ciência dinâmica: uma afirmação aceita 
hoje como correta poderá deixar de sê-lo amanhã” (CECISP, 1977, p. 
18). Isso mostra, talvez, influência das ideias de Popper (1985).

PEC – Projeto Ensino de Ciências: outro projeto nacional

O Projeto Ensino de Ciências (PEC), financiado com recursos 
prioritários dos Planos Setoriais de Educação 1972-1974 e 1975-1979, 
foi inteiramente elaborado no CECIRS, abrangendo as oito séries do 
Primeiro Grau (Ensino Fundamental, atualmente). Em oposição ao 
ensino com ênfase na memorização, apresenta os conteúdos orga-
nizados em função das habilidades a desenvolver nos alunos. No 
entanto a concepção sobre a natureza do conhecimento científico 
em destaque no PEC é empirista e indutivista, assemelhando-se à 
dos projetos importados. O manual “Existe PEC” destaca, entre as 
atitudes científicas: “empirismo, parcimônia, manipulação científi-
ca e determinismo probabilístico” (CECIRS, s/d p. 12). E descreve em 
detalhes o significado dos passos do “método científico”, a começar 
pela observação:

Observação casual é a situação em que devem ser observados e 
registrados a maior quantidade possível de fatos, independente-
mente de interpretações, que serão posteriormente analisadas [...] 
O outro tipo pode ser chamado de observação intencional [...] em 
que devem ser observados fatos já de antemão julgados significati-
vos, relacionados a variáveis predeterminadas.

Acrescenta que, tanto na observação causal como na intencio-
nal, é preciso observar e registrar “com fidelidade coisas e fenôme-
nos constatados, e isso sem interferência de interpretações que es-
tejam além dos fatos realmente observados” (p. 16). Mas como pode 
uma observação intencional, em que se escolhe fatos significativos, 
ser isenta de interpretações? O PEC também exige objetividade na 
formulação das hipóteses e sua comprovação experimental, reco-
mendando para “não atribuir a determinados efeitos causas que não 
possam ser comprovadas” (p. 15).
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O CECIRS e os projetos curriculares importados

Os projetos curriculares traduzidos e adaptados ao Brasil, espe-
cialmente os norte-americanos, são coerentes com as ideias sobre a 
natureza do conhecimento científico e as concepções educacionais 
assumidas pelo CECIRS nos anos 1960-70, que estão inseridas em um 
contexto mais amplo, não apenas nacional (ditadura militar), mas 
internacional (Guerra Fria, reação das potências ocidentais ao lan-
çamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética). Todo o 
Cone Sul foi envolvido nos projetos curriculares de ciências criados 
nos Estados Unidos e na Inglaterra. O Boletim n. 2 (CECIRS, 1968, p. 3) 
destaca, entre as “atividades do Centro no 1º semestre”:

Envio de um estagiário a São Paulo para trabalhar, durante cinco 
meses, num projeto de GEOCIÊNCIAS, no Centro de Ciências daque-
la capital, sob o patrocínio da FORD FOUNDATION.

Participação de um assessor científico do CECIRS, Prof. Georg Joa-
chim Hennig, num curso de Ciências em Santiago do Chile, no pe-
ríodo de 19 de maio a 26 de junho (1968), dentro do programa de 
aperfeiçoamento do Ensino de Ciências, da O.E.A.

Nos cursos realizados no CECIRS e nos demais centros, o foco era 
o método científico aplicado aos processos ensino-aprendizagem. Ex-
pandia-se assim a visão do “ensino de ciências através do seu ‘enfoque 
por etapas’, isto é, segundo o desenvolvimento progressivo de proces-
sos (habilidades)”, como Hennig (1968, p. 8) descreve após seu curso 
no Chile sobre o projeto da American Association for the Advancement 
of Science (AAAS), depois denominado Science a Process Approach 
(SAPA). Nos textos publicados no Boletim, havia uma contínua ênfase 
no método científico empirista e indutivista. Segundo Hennig (1969, p. 
6), é “a observação de fatos e fenômenos do meio ambiente [que] con-
duz a ‘problemas’”. A observação “correta”, neutra, imparcial, devia 
ser isenta de interpretações que fossem além dos fatos observados.

As concepções sobre a natureza do conhecimento científico 
podem ser caracterizadas pelo posicionamento diante destas ques-
tões: O que é ciência? Como se desenvolve? Como se caracteriza 
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o conhecimento científico? Que metodologia é utilizada na busca 
desse conhecimento? O que é uma atitude científica? 

As respostas a essas perguntas encontravam-se, então, nos capí-
tulos introdutórios dos projetos de currículo norte-americanos que 
os centros analisados contribuíram para traduzir e adaptar, relacio-
nando-se a tudo o que foi escrito no Boletim do CECIRS naquele pe-
ríodo a esse respeito. Eles marcam o início da história e da filosofia 
desses centros e envolveram todo o Cone Sul. Os que foram traduzi-
dos e adaptados ao Brasil, especialmente os norte-americanos, são 
coerentes com as ideias sobre a natureza do conhecimento científico 
e as concepções educacionais assumidas pelo Centro de Treinamento 
para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS), confor-
me análise de conteúdo realizada a partir de publicações.

Comentários finais

Apesar de todas as críticas subsequentes, ainda persiste a con-
cepção empirista e indutivista sobre a natureza das ciências veicula-
da por esses projetos de currículo naquela época, manifestando-se 
inclusive em algumas propostas que se apresentam como renovado-
ras na educação em ciências. Não é fácil reconhecer tal influência 
enquanto estamos mergulhados dentro de um determinado contex-
to relacionado à formação que tivemos, pois participamos de um 
universo simbólico, pelo qual delimitamos o óbvio e o inconcebível 
(BERGER, LUCKMANN, 1994). 

Nossas concepções estão relacionadas a tudo o que somos, ad-
quirindo estabilidade e permanência em um contexto social em que 
se destacam tanto a razão como a afetividade. Como fica, então, a nos-
sa consciência crítica? É o que nos questionamos ao longo da pesqui-
sa cooperativa realizada no CECIRS (Centro de Ciências do Rio Grande 
do Sul) nos anos 1990, no período que precedeu a sua extinção.

Por outro lado, as diversas atividades experimentais que com-
põem cada um daqueles projetos curriculares poderiam ser trabalha-
das de outro modo. Se as ideias prévias dos alunos sobre o conteúdo a 
desenvolver fossem consideradas, e se houvesse contextualização de 
acordo com as vivências dos participantes e acontecimentos ligados 
à comunidade envolvida, as mesmas atividades poderiam tornar-se 
coerentes com propostas educacionais de orientação construtivista.
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Portanto, é importante superar o preconceito de que atividades 
experimentais sejam necessariamente empiristas, pois isso vai de-
pender das concepções dos professores que as orientam. Se houver 
interação e contextualização, o método experimental utilizado na 
técnica de problemas ou em projetos de investigação pode ser trata-
do de modo construtivista pelo professor, se ele desafiar os alunos a 
planejarem e buscarem soluções, participativamente, tendo consci-
ência da diversidade das concepções envolvidas e da sua impregna-
ção pelo senso comum.

A análise apresentada neste capítulo, que corresponde a uma 
atualização do artigo que consta nos anais do 10° Seminário Nacio-
nal de História da Ciência e da Tecnologia (BORGES, 2005), foi reali-
zada com base nos capítulos introdutórios desses projetos curricula-
res, que refletem as ideias empiristas e indutivistas predominantes 
naquele período. Entretanto, ao menos algumas das atividades ne-
les contidas poderiam ser interpretadas e trabalhadas em coerência 
com outras concepções sobre a natureza do conhecimento científi-
co. Poderiam também ser adequadas a diferentes propostas educa-
cionais e adaptadas a contextos diversos, quando retiradas da pro-
posta original e utilizadas pelos professores como sugestões, entre 
outros subsídios. 

Enfim, o tempo e a historicidade permitem rever e reinterpre-
tar acontecimentos, encadeando-os para compreender melhor a rea-
lidade atual e prognosticando o que está por vir. 
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO PERMANENTE  
DE PROFESSORES EM CENTROS E MUSEUS DE CIÊNCIAS 

NO BRASIL

 Regina Maria Rabello Borges 

Este texto apresenta uma síntese do relatório enviado ao CNPq 
sobre atividades realizadas na vigência do projeto de pesquisa “Evo-
lução histórica da divulgação científica na educação permanente de 
professores de ciências: dos centros de treinamento aos centros e 
museus interativos”, encaminhado em resposta ao Edital MCT/CNPq 
14/2009 – Universal – Processo: 482104/2009-0 (BORGES, 2009). O re-
latório (BORGES, 2012) focalizou a pesquisa desenvolvida a partir 
deste problema: Como os centros de treinamento de professores de 
ciências se transformaram ao longo do tempo e qual o papel desses 
centros e de seus sucedâneos, hoje existentes, para a divulgação cien-
tífica, no contexto da formação inicial e continuada de professores? 

Em coerência com essa questão, o objetivo geral da pesquisa 
foi avaliar mudanças dos centros de ciências ao longo do tempo e 
seu papel junto aos professores em relação à divulgação científica. 
Os objetivos específicos voltaram-se à identificação e ao reconheci-
mento dos seis centros de ciências criados em 1965, em Recife (CECI-
NE), Bahia (CECIBA), Guanabara (CECIGUA, depois CECIERJ), Minas 
Gerais (CECIMIG), Porto Alegre (CECIRS) e São Paulo (CECISP), bem 
como de outros centros e museus de ciências a eles relacionados, 
direta ou indiretamente, com ênfase no papel que desempenharam 
na formação permanente de professores de ciências em termos de 
divulgação científica. 

Trata-se, portanto, de um projeto que pode ser considerado como 
um subprojeto dentro do projeto maior do qual deriva este livro, ou 
seja, o que se vincula ao Programa Pró-Cultura (CAPES/MinC). Ambos 
levaram em consideração a historicidade, desde o desenvolvimento 
da educação no Brasil (AZEVEDO, 1963; VEIGA, 1978; KRASILCHIK, 



2004) até investigações relacionadas ao ensino de ciências e matemá-
tica e a determinantes socioculturais (ZANETIC, 1989; PESTRE, 1996).

Constava entre os objetivos específicos aprofundar, em especial, 
a história do CECIRS, retomando sua história, além de resgatar a his-
tória dos outros cinco centros criados no mesmo período. Isso foi vi-
ável a partir da análise documental e de contatos estabelecidos com 
diversos pesquisadores do país, buscando relacionar a história desses 
centros entre si, tendo em vista o papel desempenhado por eles na 
divulgação científica e na educação permanente de professores de ci-
ências. Outros estudos realizados no grupo de pesquisa CNPq/PUCRS 
Relações entre a natureza das ciências e a educação em ciências têm 
focalizado a popularização da ciência, a divulgação científica e a edu-
cação em ciências e matemática em diversos níveis de ensino. 

A criação dos centros de ciências no país correspondeu ao desejo 
de atualizar e dinamizar a educação científica escolar, envolvendo ini-
ciativas governamentais no âmbito do ensino primário e secundário. 
É possível constatar a expectativa de renovação em algumas publica-
ções daquela época, como o Boletim do CECIRS (HENNIG, 1967; MON-
TE, 1967, 1968; SANTOS, 1969). Era destacada a capacitação de profes-
sores, então chamadas de treinamento (MENEZES, 2009), incluindo a 
produção de materiais didáticos e a tradução de projetos instrucionais 
importados, em convênios entre os seis centros de ciências. 

Houve, na época, uma divulgação científica com ênfase na tra-
dução de projetos instrucionais, em convênios entre os seis centros 
de ciências. Esses projetos visavam à renovação do ensino, com en-
volvimento gradual e constante dos professores (MONTE, SANTOS, 
1969): em Biologia, o Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) – 
versão azul e versão verde; em física, o Physical Science Study Com-
mittee (PSSC, 1969); em química, o Chemical Education Material Stu-
dy, traduzido como Química – uma ciência experimental e conhecido 
como CHEM Study (1967) ou CHEMS; em ciências, o Introductory 
Physical Science (IPS, 1972), uma introdução à física originada no 
programa de física do projeto PSSC. O trabalho de tradução e adapta-
ção iniciou na década de 1950, pelo IBEEC, Seção de São Paulo, tendo 
continuidade durante os anos 1960-70 nos centros de ciências, que 
tinham a responsabilidade de difundir os projetos mediante cursos 
de treinamento de professores de ciências. Após isso, foram criados 
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projetos curriculares nacionais, com enfoque multidisciplinar: Ciên-
cia Integrada, no CECISP (1977), e PEC – Projeto Ensino de Ciências, 
no CECIRS (s/d, 1977).

Um detalhamento sobre esses projetos corresponde a um dos 
capítulos, e o desenvolvimento histórico de cada centro é apresen-
tado ao longo do livro, com a essencial contribuição de diversos pes-
quisadores. Antes disso, foram realizadas pesquisas sobre alguns 
dos centros: Borges (1997), Mancuso e Borges (1999), Viera (2011) e 
Balestrin (2012), sobre o CECIRS; Freire (2009), sobre o CECIBA; Valla 
(2011) e Enne (2010) sobre o CECIGUA e o CECIERJ, respectivamente. 
O CECISP, embora não tenha sido alvo de uma pesquisa específica, 
teve sua história parcialmente contada em duas teses, uma delas vol-
tada ao IBECC, Seção de São Paulo (ABRANTES, 2010), e outra sobre 
cursos de ciências para professores em São Paulo, no período entre 
1960 e 1970 (GOUVEIA, 1992). Ambas contribuíram para resgatar 
parcialmente a história do CECISP apresentada em outro capítulo, à 
espera de novas pesquisas.

Quanto aos museus de ciências, diversas pesquisas realizadas 
no grupo CNPq/PUCRS Relações entre a natureza das ciências e a edu-
cação em ciências focalizaram o Museu de Ciências e Tecnologia da 
PUCRS (MCT/PUCRS), considerando suas contribuições para a popu-
larização da ciência, a divulgação científica, a educação em ciências 
e matemática em diversos níveis de ensino e a educação permanente 
de professores de ciências, integrando teoria e prática de modo desa-
fiador e lúdico (BORGES et al., 2001b, 2002, 2003, 2004, 2006a, 2006b, 
2007; BORGES, MANCUSO, LIMA, 2008). A retomada de tais estudos 
foi importante no contexto deste trabalho, tendo em vista que os po-
sicionamentos diante de problemas relacionados aos processos de 
ensino e aprendizagem e aos conteúdos curriculares relacionam-se 
às ideias, à cultura e às atitudes dos professores (GIORDAN, VECCHI, 
1996). Sem dúvida, isso vale também para a preparação docente no 
contexto da divulgação científica em centros e museus de ciências.

A seguir é apresentada a metodologia da pesquisa, intercalando 
as metas previstas no projeto e o que foi efetivamente realizado ao 
longo de sua vigência. Após, seguem os resultados da análise, as in-
terpretações e as conclusões.
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Metodologia e estratégias de ação

A metodologia envolveu, sobretudo, o estudo de documentos, 
manuais e livros dos quais foram obtidas cópias. Cada leitura reme-
tia a novas leituras e questionamentos. Todo esse trabalho foi prepa-
ratório ao início da fase de análise propriamente dita.

Conforme previsto no projeto, foram retomados e sistematiza-
dos subsídios de estudos anteriores realizados na PUCRS que envol-
viam centros de ciências, museus interativos, educação em ciências, 
divulgação científica e formação de professores. Simultaneamente, 
foi sendo realizada a contextualização da pesquisa histórica. Essa 
contextualização histórica foi aprofundada especialmente por Glau-
ce Agnes Balestrin, mestranda com ingresso no PPGEDUCEM em 
2011, e consta na sua proposta de dissertação, qualificada em janeiro 
de 2012: Educação Matemática no Centro de Ciências do Rio Grande 
do Sul: um estudo das concepções educacionais de um professor que se 
dedicou a esse Centro (BALESTRIN, 2012).

Houve duas outras metas importantes: estabelecer contatos 
com pessoas reconhecidas como capazes de contribuir ao resga-
te histórico dos antigos centros de ciências e realizar trabalhos em 
parceria para a reconstrução da história dos centros de ciências e 
órgãos similares no país. A intensificação de contatos nesse sentido 
com diversos professores/pesquisadores, contatados por e-mail, foi 
gratificante. Houve resposta positiva aos convites realizados para 
colaboração na divulgação de pesquisas sobre centros e museus de 
ciências, resultando em capítulos organizados neste livro.

Quanto à meta de analisar trabalhos em realização no Polo Edu-
cacional do MCT/PUCRS e resgate de suas origens históricas no NAE-
CIM (Núcleo de Apoio ao Ensino de Ciências e Matemática), criado a 
partir do projeto CAPES/PADCT/SPEC “Ação conjunta para a melhoria 
do ensino de ciências e matemática” (ACOMECIM), que envolveu onze 
instituições de Ensino Superior e o CECIRS, houve algumas adapta-
ções. A realização dessa meta concentrou-se no resgate histórico do 
que foi realizado em âmbito do MCT/PUCRS em 40 anos (1967-2007), 
com a contribuição de Jeter Jorge Bertoletti, criador e diretor do Mu-
seu ao longo desse período, que reuniu diversas publicações organi-
zadas por ele e por Roque Moraes, além de outras produzidas por 
grupos de pesquisa na PUCRS. Essa produção está sendo direcionada 
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ao livro Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS: coletânea de textos 
publicados. Considerando que as contribuições do Museu de Ciências 
e Tecnologia da PUCRS à educação científica e tecnológica e à popu-
larização das ciências são relevantes e reconhecidas no país e que 
muitos textos publicados são atualmente de difícil acesso, a coletânea 
será disponibilizada a educadores e pesquisadores no país. 

Quanto à análise dos dados, foi gradual e envolveu uma Análise 
Textual Discursiva de subsídios encontrados na análise documental. 
A Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003) é uma metodologia de 
pesquisa em que os textos devem ser lidos diversas vezes, permitin-
do uma visão do todo, a ser desconstruído e reconstruído na discri-
minação de unidades textuais, reunidas depois em categorias. Após a 
categorização, é desenvolvida a interpretação dos dados e dos resul-
tados da análise, com base no referencial teórico adotado.

Discussão e resultados

Os resultados da análise foram norteados pela organização pré-
via de quatro categorias, estabelecidas e desenvolvidas a partir das 
unidades de significado identificadas nas leituras:

1. Cursos de treinamento para trabalhar com projetos de 
investigação científica e capacitação para utilizar meto-
dologias com ênfase na experimentação, buscando supe-
rar a visão tradicional de ensino de ciências com ênfase 
na memorização de conteúdos.

Desde o início, os centros compartilharam essa missão. Não 
apenas a preparação para a vivência de projetos então inovadores, 
mas diversos cursos realizados ao longo da sua existência, que se-
guem sendo realizados nos centros de ciências ainda existentes e em 
seus sucedâneos atuais.

2. Incentivo e apoio à realização de feiras de ciências, com 
formação docente teórica e prática direcionada a isso, as-
sessoramento a professores e a gestores educacionais e or-
ganização de eventos que reuniam trabalhos selecionados 
em feiras de abrangência mais restrita em outros de am-
plitude cada vez maior (escolas – municípios – regiões – es-
tados – país), com a avaliação dos trabalhos apresentados 
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sendo organizada também pelos técnicos dos centros. Uma 
dissertação de mestrado realizada na UFSC por Mancuso 
(1992) focaliza especialmente esse tema. 

3. 3) Apoio, incentivo e orientação a clubes de ciências que 
canalizavam vocações científicas. Trata-se de importan-
te ação, realizada em especial por grupos vinculados ao 
CECIRS, ao CECISP e ao CECIMIG, tendo hoje destaque es-
pecialmente no CECIMIG e no grupo de pesquisa CNPq/
PUCRS ao qual se vincula este projeto. 

4. 4) Organização de exposições científicas localizadas ou 
itinerantes, bem como incentivo a exposições realizadas 
em outros locais, em sintonia com centros e museus de 
ciências. Foi uma ação relevante no CECIRS e continua 
sendo no CECIERJ, mas atualmente é enfatizada, em es-
pecial, nos museus de ciências. Quanto à formação de 
professores envolvendo a divulgação científica no con-
texto da educação em ciências, foram retomados os sub-
sídios construídos em outros projetos (BORGES, 2006a, 
2006b, 2007), tendo em vista o contexto atual.

Foi interessante constatar como a maioria dos centros apresenta-
va coesão nessas ações, a partir de reuniões que realizavam e de obje-
tivos em comum, desde a sua criação. Atualmente, subsistem apenas 
três (CECIMIG, CECINE e Fundação CECIERJ-CEDERJ) ainda atuantes, 
mas as marcas que todos eles deixaram continuam vivas e de certo 
modo parecem estar sendo renovadas, talvez porque esta e outras pes-
quisas estejam levando a contatos e gerando produção conjunta de 
artigos e capítulos de livros, desde já subsidiando a outras em nível 
de pós-graduação e viabilizando intercâmbios enriquecedores, com 
subsídio a novas pesquisas e busca de parcerias em outros projetos. 

Considerações finais

Foi muito interessante retomar estudos realizados no grupo de 
pesquisa CNPq/PUCRS “Relações entre a natureza das ciências e a 
educação em ciências” sobre popularização da ciência, divulgação 
científica e educação em ciências e matemática em diversos níveis 
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de ensino, pois a pesquisa focalizada neste relatório direcionou-se 
à compreensão do desenvolvimento histórico da educação em ciên-
cias no Brasil, norteada pelo objetivo geral de avaliar mudanças que 
ocorreram nos centros de treinamento de professores de ciências ao 
longo do tempo e o papel desses centros e de seus sucedâneos atuais 
– outros centros e museus de ciências – em relação à divulgação cien-
tífica, no contexto da formação inicial e continuada de professores.

Nos estudos realizados, houve identificação e reconhecimento 
dos seis centros de ciências criados em 1965, com ênfase no papel que 
desempenharam em termos de divulgação científica na formação per-
manente de professores de ciências. Constava entre os objetivos especí-
ficos do projeto aprofundar, em especial, a história do CECIRS, retomar 
a sua história e resgatar a história dos outros cinco centros criados no 
mesmo ano. Nesse sentido, foi realizada uma ampla busca de subsídios 
e sua análise documental. Foram também estabelecidos contatos com 
diversos pesquisadores do país, buscando conhecer pesquisas já reali-
zadas envolvendo os centros de ciências, a fim de poder relacionar a 
história desses centros entre si, tendo em vista o papel desempenhado 
por eles na divulgação científica e na educação permanente de profes-
sores de ciências. Esses subsídios foram objeto de análise documental, 
e a metodologia de análise envolveu a Análise Textual Discursiva. 

Como resultados, destacaram-se as ações dos centros de ciências 
envolvendo: 1) cursos de treinamento para trabalhar com projetos 
de investigação científica e capacitação para utilizar metodologias 
com ênfase na experimentação, buscando superar a visão tradicio-
nal de ensino de ciências com ênfase na memorização de conteúdos; 
2) incentivo e apoio à realização de feiras de ciências, com forma-
ção docente teórica e prática direcionada a isso, assessoramento a 
professores e a gestores educacionais e organização de eventos que 
reuniam trabalhos selecionados em feiras de abrangência mais res-
trita em outros de amplitude cada vez maior (escolas – municípios – 
regiões – estados – país), com a avaliação dos trabalhos apresentados 
sendo organizada também pelos técnicos dos centros; 3) apoio, in-
centivo e orientação a clubes de ciências que canalizavam vocações 
científicas; 4) organização de exposições científicas localizadas ou 
itinerantes, bem como incentivo a exposições realizadas em outros 
locais, em sintonia com centros e museus de ciências.
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Conforme previsto no projeto, o museu de ciências focalizado 
com maior ênfase foi o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 
(MCT/PUCRS), sendo que artigos publicados sobre esse museu estão 
sendo organizados em outro livro.

Quanto ao estudo sobre os centros de ciências, foi interessan-
te constatar como a maioria deles apresentava intensa similaridade 
e coesão nas ações desenvolvidas. Isso era viabilizado a partir de 
reuniões e de objetivos em comum, desde a sua criação, que envol-
veu um projeto nacional com financiamento externo. Atualmente, 
subsistem apenas três desses centros (CECIMIG, CECINE e Fundação 
CECIERJ-CEDERJ), mas as marcas que todos eles deixaram ainda são 
bem vivas e estão sendo renovadas. Pesquisas como esta e outra à 
qual se relaciona, interinstitucional (PUCRS, UFPE/CECINE e UFBA) 
e apoiada pelo Programa Pró-Cultura (CAPES MinC), contribuem à 
reflexão e ao resgate pretendido quanto à história de uma parte im-
portante da educação no país. 

Estão sendo evidenciados, desse modo, laços em comum entre a 
história da educação em ciências em diversas regiões do Brasil, com 
ênfase na divulgação científica no contexto da educação permanente 
de professores de ciências (especialmente em química, física, biolo-
gia, matemática e geociências). É importante compartilhar os resul-
tados dessas pesquisas, viabilizando intercâmbios enriquecedores.

Ao finalizar, prevalece a convicção de que o fim deste projeto 
é um novo começo, com a consciência de que não é um trabalho a 
realizar superficialmente, com uma categorização simplificada das 
ideias apresentadas. É importante aprofundar os estudos. Esta pes-
quisa deverá ter continuidade, como reflexo e consequência de uma 
reflexão crítica e da avaliação dos participantes sobre os resultados 
até agora obtidos nesta pesquisa e em outra mais abrangente, a ela 
relacionada, vinculada ao Programa Pró-cultura (CAPES/MinC).

Assim, ao elaborar a conclusão desta pesquisa, está presente 
o contínuo repensar dos processos de ensino e aprendizagem, for-
mação de professores nas licenciaturas e educação continuada de 
professores em exercício nas escolas e nas universidades, de modo 
integrado à divulgação científica e à popularização das ciências. 
Agradecemos mais uma vez ao CNPq pelo apoio recebido, que viabi-
lizou este estudo e também desdobramentos futuros.
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RAÍZES DOS CENTROS DE CIÊNCIAS (CECIS): O IBECC E 
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA NO BRASIL10

Antonio Carlos Souza de Abrantes
Nara Azevedo

O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), 
como Comissão Nacional da Unesco no Brasil, foi criado logo após o 
fim da Segunda Guerra com o objetivo de atuar em projetos de edu-
cação, ciência e cultura. O capítulo analisa o desenvolvimento desse 
projeto, em particular em São Paulo, onde cientistas e educadores se 
engajaram em uma experiência inovadora em termos de divulgação 
científica e ensino de ciências, por meio de feiras, concursos, produ-
ção de material didático e kits de experimentação.

Nas últimas três décadas, a historiografia brasileira das ciências 
conferiu destaque às configurações tradicionais que definiram a ciên-
cia moderna como uma instituição social – centros de pesquisa, asso-
ciações e periódicos científicos, universidades – e que se implantaram 
e desenvolveram desde o final do século XIX, sobretudo sob o impulso 
da ação estatal. Esse inventário relevante, contudo, ainda não explo-
rou devidamente outras formas institucionais, tais como as atividades 
de popularização e educação em ciências (clubes e feiras de ciências; 
livros didáticos e paradidáticos; laboratórios escolares; exposições 
museológicas; colunas de jornais, programas de rádio, entre outras), 
que, principalmente a partir da segunda metade do século XX, contri-
buíram para a ampliação da base social das ciências no país. 

Esse é o caso do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cul-
tura (IBECC), criado no Rio de Janeiro, em 1946, como uma Comis-
são Nacional da Unesco. O IBECC se transformou em uma experi-
ência institucional inovadora em termos de divulgação científica e 

10  Este capítulo foi originalmente publicado em ABRANTES, Antônio Carlos Souza de; AZEVEDO, Nara. O 
Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e a institucionalização da ciência no Brasil, 1946-1966. 
Bol. Mus. Para. Empilio Goeldi. Ciênc. Humanas, Belém, v. 5, n. 2, ago. 2010. Disponível em: http://www.scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1981-81222010000200016&Ing=en&nrm=iso. Acesso em: 1 nov. 2011.
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do ensino de ciências ao estender suas atividades para São Paulo, 
em 1950, concentrando iniciativas individuais de professores e de 
cientistas até então esparsas (KRASILCHIK, 2000, p. 91). Ali, com 
sede inicial nas dependências da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP), passou a realizar projetos de divulgação 
científica e de educação em ciências, acompanhados da elaboração 
de material didático, manufaturados inicialmente em um galpão no 
campus universitário, e com o apoio do governo federal e de secre-
tarias estaduais de educação, bem como de agências internacionais, 
como a Fundação Ford e a Fundação Rockfeller. 

As principais lideranças do IBECC buscaram um enraizamento 
social para a ciência, acreditando que o desenvolvimento nacional 
dependia não apenas de ações para a ampliação da cultura científi-
ca da população, mas de uma efetiva mudança no currículo escolar, 
de modo a incorporar o estudo das ciências aos diferentes níveis do 
sistema de ensino. Apesar de inovadoras, tais ideias, contudo, não 
constituíam propriamente uma novidade. Embora a oportunidade 
de sua institucionalização, representada pelo IBECC, em São Paulo, 
tenha surgido com o projeto nacional-desenvolvimentista do pós-
guerra, a partir do qual se modificou a percepção pública sobre o 
valor social da ciência e da tecnologia como fatores de desenvolvi-
mento econômico e social, essas ideias guardam continuidade com o 
ideário cultivado desde a década de 1920 por diversos segmentos da 
intelectualidade, notadamente educadores e cientistas. 

Sob tais condições, a proposta da Unesco, baseada em precei-
tos universalistas da ciência, se viabilizaria ao assumir os significa-
dos a ela imputados pelos saberes e práticas locais. Trata-se, assim, 
de uma experiência reveladora das formas pelas quais se processa 
o intercâmbio internacional de práticas científicas e de seus valo-
res sociais. Em torno desse argumento, o texto se desenvolve abor-
dando brevemente na primeira seção o movimento que nos anos 
1920 e 1930 congregou educadores e cientistas em torno da ideia de 
reforma da educação, em particular do Ensino Superior, com foco 
na criação de uma universidade que não fosse um mero aglomera-
do das faculdades profissionais então existentes. A segunda seção 
apresenta, em linhas gerais, o propósito da Unesco de disseminação 
da ciência, da educação e da cultura como meios para promover o 
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desenvolvimento nas regiões subdesenvolvidas e a paz mundial. Os 
tópicos seguintes tratam da criação do IBECC no Rio de Janeiro e de 
sua implantação em São Paulo, onde a proposta da Unesco assumiu 
um formato singular, não previsto originalmente. 

A elaboração deste trabalho se baseou em entrevistas realizadas 
com os fundadores e membros do IBECC e da Fundação Brasileira 
de Ensino de Ciências (FUNBEC), que disponibilizaram parte de seus 
acervos pessoais. Os arquivos pessoais de Carlos Chagas Filho e de 
Paulo Carneiro, sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, tam-
bém foram consultados. A pesquisa documental se estendeu ainda às 
atas das reuniões do IBECC/Rio de Janeiro (sob a guarda do Arquivo 
do Itamaraty), acrescida ao levantamento de diferentes periódicos no 
período 1947-1970, destacando-se o Boletim do IBECC, Revista do Ita-
maraty, Correio da Unesco, bem como publicações da Unesco (1949-
1966) que se encontram na biblioteca da ONU em Genebra. 

Educação, ciência e nação: o movimento pela reforma da educação 
durante os anos 1920 e 1930

As transformações sociais ocorridas após a Primeira Guerra 
Mundial deram origem a um movimento político-social pela reforma 
da educação no país, baseado na crença segundo a qual a multipli-
cação das instituições escolares poderia incorporar amplas camadas 
da população ao desenvolvimento nacional e, por conseguinte, abrir 
o caminho para a formação de um novo homem brasileiro. Se na 
década de 1910 a saúde emergiu como o “problema vital”11, nos anos 
seguintes a escolarização foi percebida como a chave para a resolu-
ção dos problemas da nacionalidade. O “entusiasmo pela educação 
e o otimismo pedagógico” caracterizaram a década de 1920, difun-
dindo-se a ideologia de que a escolarização constituía o motor do 
progresso histórico brasileiro. Tratava-se de reestruturar os padrões 
de educação e cultura existentes, a começar com o combate ao anal-
fabetismo, que vigorava em cerca de 80% da população, como indi-
cava o recenseamento de 1920, além de repensar o papel do ensino 

11  Título de livro de Monteiro Lobato, editado em 1918, reunindo artigos publicados no jornal O Estado 
de São Paulo, em que reitera as opiniões do movimento sanitarista a respeito das causas do atraso social 
e econômico brasileiros, que residiriam na doença (endemias rurais) e não na raça. 
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secundário, em que era necessário ressaltar a formação científica, 
concebida como o meio mais eficaz de contribuir para o progresso 
cultural e econômico do país (NAGLE, 1974, p. 101-24). 

Se a cruzada a favor da escolarização se disseminou por meio 
de diversas iniciativas, como a publicação de revistas, boletins, 
sociedades e ligas, a institucionalização deste ideário se efetivou 
com a Associação Brasileira de Educação (ABE), criada em 1924 
no Rio de Janeiro, na Escola Politécnica, por um grupo de enge-
nheiros, médicos, advogados, políticos e professores liderados pelo 
educador Heitor Lyra da Silva. Contando com o apoio de outras 
entidades, notadamente a Academia Brasileira de Letras (ABL) e 
a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a ABE realizou cursos, 
palestras, inquéritos e principalmente conferências nacionais.12 
Além de promover a articulação política e os debates entre os edu-
cadores profissionais, as conferências elaboraram propostas que 
foram incorporadas, ainda durante a década de 1920, a políticas 
públicas colocadas em prática em alguns dos mais importantes es-
tados da federação – São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia – e no 
Distrito Federal.

Enquanto as escolas primária e secundária constituíram o pri-
meiro alvo do escolanovismo, ao final da Primeira República, a im-
plantação da universidade completou a agenda de debates, que se 
estendeu pela década de 1930, e contou com a participação ativa dos 
cientistas que pertenciam à Academia Brasileira de Ciências (ABC)13, 
criada em 1916 como uma reação ao positivismo dominante, sobretu-
do na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, opondo a esse pensamento 
o ideal de “ciência pura”, sem vínculos imediatos com a aplicação, o 

12  Durante a década de 1920 foram realizadas três conferências: a primeira em Curitiba (1927); a se-
gunda, em Belo Horizonte, um ano depois, e a terceira em São Paulo (1929). Em 1931, ocorreu a quarta 
conferência no Rio de Janeiro, da qual resultaria a redação, em 1932, do “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova”, que expressava a cisão do movimento reformador em face de divergências incontorná-
veis entre católicos e liberais, estes últimos defensores do ensino laico, obrigatório, público, gratuito e 
de coeducação dos sexos (NAGLE, 1974, p. 124; XAVIER, 2004; PAIM, 1982, p. 61). 
13  O primeiro presidente da ABC foi Henrique Morize, reeleito por sucessivos mandatos até a sua morte 
em 1930. A primeira diretoria era constituída por dois vice-presidentes, J. C. da Costa Sena e Juliano Mo-
reira; um secretário-geral, Alfredo Logfren; 1º e 2º secretários, respectivamente, Edgard Roquette Pinto 
e Manuel Amoroso Costa (substituído, em 1923, por Miguel Osório de Almeida); e o tesoureiro Alberto 
Paes Leme (PAIM, 1982, p. 30). 
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qual deveria nortear o Ensino Superior e as instituições científicas 
(PAIM, 1982, p. 30).14 

Essa bandeira encontrou receptividade entre os reformistas da 
educação que, apesar da heterogeneidade de posições e concepções 
políticas e pedagógicas15, proclamavam a necessidade de superação 
do modelo de Ensino Superior, baseado em escolas profissionais, 
identificadas como “meras transmissoras de conhecimentos supos-
tamente prontos” e comprometidas com a aplicação imediata. Para 
acompanhar a sociedade democrática moderna, na qual a ciência 
desempenhava papel central, era necessário implantar uma univer-
sidade capaz de abrigar a pesquisa científica “pura e desinteressa-
da”, a qual levaria ao progresso da nação, ao enriquecimento do sa-
ber e à renovação da cultura brasileira (CUNHA, 1980, p. 231-2). 

Em 1927, a ABE realizou um inquérito sobre a universidade, 
por meio de sua Seção de Ensino Técnico e Superior, visando esta-
belecer um consenso entre educadores e cientistas sobre as ques-
tões relacionadas ao melhor formato e à sua função social.16 A “elite 
acadêmica” se pronunciou não apenas nesse momento, mas também 
nas conferências nacionais de educação da ABE e no Congresso de 
Ensino Superior realizado no Rio de Janeiro em 1927, comemorativo 
ao centenário dos cursos jurídicos no país. Em todas essas oportu-
nidades, o tema do desenvolvimento da pesquisa teórica e experi-
mental ocupava lugar de destaque nas discussões a respeito do tipo 
de formação a ser dada pela universidade. A crítica central dirigia-
se ao caráter meramente utilitário do Ensino Superior, proclaman-
do que ao lado da formação de alunos para todas as profissões era 

14  A própria organização da Academia em seções de ciências matemáticas, físico-químicas e biológicas 
denota o espectro de disciplinas a que se referia a expressão “ciência pura”. 
15  A partir da instauração do governo Getúlio Vargas, em 1930, delinearam-se duas correntes de opinião: 
a liberal (elitista e igualitária) e a autoritária. A primeira representada pelos signatários do “Manifesto 
dos pioneiros da educação nova”, grupo heterogêneo e com declaradas divergências, e a segunda pelos 
adeptos do pensamento político autoritário e membros da Igreja católica e intelectuais a ela vinculados 
(CUNHA, 1980, p. 203, 228-80; MENDONÇA, 2004, p. 253).
16  O inquérito recebeu o apoio de O Jornal e do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, e de O Estado de 
São Paulo. A comissão responsável pela condução do inquérito era formada por professores, dentre eles 
membros da ABC: Domingos Cunha, Edgard Roquette Pinto, Ferdinando Laboriau, Inácio Azevedo Ama-
ral, Levi Carneiro, Raul Leitão da Cunha e Vicente Licínio Cardoso. Os membros dessa comissão visitaram 
as cidades de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte, e as opiniões dos 33 professores que responderam 
ao questionário, com as teses da comissão organizadora, foram publicados em 1929 no livro intitulado 
O problema universitário brasileiro (PAIM, 1982, p. 47).
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necessário preparar pesquisadores e instituir a pesquisa científica. 
Conforme Manuel Amoroso Costa (que apresenta na I CNE, em 1927, 
o trabalho intitulado As universidades e a pesquisa científica), não se 
tratava de rejeitar o ensino técnico, mas de alterar a “opinião vulgar” 
de que o valor social da ciência residia apenas em “suas aplicações, 
pela maior soma de comodidades que nos proporciona” (COSTA apud 
PAIM, 1982, p. 52). Em sua visão, o prestígio de um país media-se por 
suas contribuições ao desenvolvimento do conhecimento científico, 
o que no Brasil ainda era raro. Consoante essas posições, Costa tam-
bém descreve como a universidade deveria funcionar para cumprir 
seu papel: criação de faculdades de ciências, destinadas ao ensino de 
ciências e à formação de pesquisadores em todos os ramos do conhe-
cimento; tempo e salário compatíveis com as exigências da atividade 
de pesquisa (mais tarde essa reivindicação seria chamada de tempo 
integral); recursos materiais necessários à infraestrutura de pesqui-
sa (laboratórios, biblioteca, periódicos para divulgação do trabalho 
etc.) (PAIM, 1982, p. 52). 

Esses elementos formariam daí em diante um enunciado único, 
repetido como um mantra décadas à frente, e sintetizado na expres-
são “ciência pura e desinteressada”, com a qual se definia (simbólica 
e praticamente) os termos da profissionalização da pesquisa almeja-
dos por aqueles professores e cientistas. 

A oportunidade para materializar a ideia de que a universidade 
seria o instrumento privilegiado para impulsionar a pesquisa cien-
tífica apareceu com as primeiras universidades nos anos 1930, nas 
quais foram organizadas as faculdades de Filosofia, Ciências e Le-
tras, concebidas para desempenhar o papel de núcleo científico pri-
mordial da vida universitária. Nelas foram criados departamentos 
específicos para o ensino de ciências, os quais se propunham a for-
mar professores para o ensino secundário, preparar novas gerações 
de cientistas e promover a pesquisa científica teórica ou experimen-
tal (ciência pura e desinteressada). 

Em que pesem as avaliações sobre os sucessos e as críticas di-
rigidas a esses estabelecimentos a partir de meados dos anos 1950, 
deve-se notar que elas alteraram o padrão de organização social das 
ciências vigente até a década de 1930, baseada, por um lado, em insti-
tuições públicas isoladas, nas quais praticava-se a pesquisa científica, 
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e por outro, em um modelo de Ensino Superior no qual o ensino de 
ciências cumpria um papel auxiliar na formação profissional de mé-
dicos, engenheiros, advogados, veterinários e farmacêuticos. Propon-
do-se a romper com esse padrão, as faculdades de Filosofia criaram 
departamentos específicos para o ensino de ciências, nos quais for-
maram-se professores para o ensino secundário, abriram-se postos 
de trabalho na carreira docente para os próprios formandos, prepa-
raram-se novas gerações de cientistas (que se dirigiram também para 
as instituições de pesquisa existentes, promovendo a renovação de 
seus quadros no pós-guerra) e promoveram a ciência experimental. 

Se nas propostas de reforma da educação e do Ensino Superior se 
explicita o propósito de tornar a pesquisa científica uma profissão va-
lorizada e, portanto, legitimada socialmente, outra frente de ação con-
fluía para o mesmo propósito: a divulgação científica. Liderada por 
educadores e cientistas até os anos 1950, essa atividade era entendida 
como uma forma de disseminar para um público amplo os valores da 
cultura científica em conexão com as situações da vida cotidiana (ES-
TEVES, 2006, p. 88). Dentre as primeiras iniciativas constavam: a Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923 por Edgard Roquette 
Pinto; a Revista Nacional de Educação, publicada pelo Museu Nacional 
entre 1932 e 1934; e Chácaras e Quintais, revista publicada a partir de 
1932 por José Reis e destinada aos pequenos agricultores. Para esse 
biólogo, pesquisador do Instituto Biológico de São Paulo e reconhecido 
como o fundador do campo da divulgação científica no país, a trans-
missão do conhecimento deveria ser acompanhada do despertar do 
aluno para a aventura da ciência, assim como a divulgação científica 
tinha como função fomentar o ensino e ampliar a função da escola, 
“despertando vocações e o interesse do público pela ciência”, estimu-
lando o “amadorismo científico” (REIS, 1964, p. 352). 

Se a implantação do regime ditatorial, em 1937, arrefeceu a mobi-
lização política de educadores e cientistas, seus ideais permaneceram 
vivos, reaparecendo na cena pública após a Segunda Guerra Mundial, 
quando, com a adesão de uma nova geração, se reorganizaram em tor-
no de antigas e novas entidades, tais como: a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), criada em 1948; o Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq), fundado em 1951; a Campanha Nacional de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (atual CAPES), estabelecida em 
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1951 e coordenada por Anísio Teixeira; o Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais (CBPE), criado em 1956 por esse educador, então diretor 
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). A partir de posi-
ções que ocupavam nessas entidades e agências governamentais, bem 
como na universidade e em instituições científicas, esses grupos mobi-
lizaram-se para implementar políticas de fomento à pesquisa científica, 
à formação de pesquisadores e de quadros especializados requeridos 
pelos empreendimentos públicos e privados, relacionados ao projeto de 
desenvolvimento nacional, cujo alvo era o desenvolvimento industrial 
conduzido pela ação do Estado.17 Tais circunstâncias contribuíram para 
a calorosa recepção da proposta da Unesco de criar no Brasil uma co-
missão nacional com o propósito de promover a ciência, a cultura e a 
educação para o desenvolvimento econômico e social. Assim, o IBECC, 
que se instituiu enquanto tal, representou a confluência de diretrizes 
daquele organismo internacional, definidas desde sua constituição em 
1945, com os interesses de educadores e cientistas locais. 

O novo papel da ciência no pós-guerra e a criação da Unesco

A Segunda Guerra Mundial mal havia acabado quando foi cria-
da a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco, na sigla em inglês) ao final de uma Conferência 
das Nações Unidas, que ocorreu entre 1º e 16 de novembro de 1945, 
em Londres, para criar uma organização educacional e cultural. A 
ideia surgiu em 1942 em meio à Conferência de Ministros da Educa-
ção (CAME, na sigla em inglês) de governos aliados que já debatiam 
formas de reconstruir seus sistemas de educação quando a paz fosse 
restaurada. Três anos depois, a proposta se materializou na Unesco, 
criada como uma organização que deveria encarnar uma genuína 
cultura de paz. Na visão dos representantes dos 37 países presentes 
à Conferência, a nova entidade deveria estabelecer a solidariedade 

17  De acordo com a ideologia nacional-desenvolvimentista então vigente, a superação do estrangulamento 
do processo de industrialização brasileiro deveria ser realizada pela ação planejada do Estado, pensamento 
que se traduziu de forma mais consistente no Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, o qual 
visava à implantação de uma estrutura industrial integrada, baseada em uma política de “substituição de 
importações” como forma de alavancar o desenvolvimento nacional (LESSA, 1982, p. 32).
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moral e intelectual na humanidade, prevenindo assim um novo con-
flito mundial (VALDERRAMA, 1995, p. 21).18 

Esse propósito seria alcançado pelas seguintes linhas de ação, 
como determina o primeiro artigo de sua Constituição: (i) colaborar 
no trabalho de avanço, conhecimento e entendimento mútuo entre os 
povos e promover o livre fluxo de ideias; (ii) elevar os níveis de quali-
dade da educação entre os povos, tornando-a um elemento acessível 
a todos; e (iii) manter, aumentar e difundir o conhecimento por meio 
de diversas ações, como promover o intercâmbio de pesquisadores e 
de publicações, e auxiliar na manutenção de monumentos históricos 
e acervos bibliográficos como parte da cultura de cada nação. Para 
assegurar o intercâmbio científico, cultural e educacional entre os 
povos, diferentes iniciativas deveriam ser desencadeadas: estabele-
cimento de uma ampla rede de escritórios de cooperação científica; 
apoio financeiro a associações científicas e a pesquisadores; coorde-
nação do trabalho de divulgação e circulação de informações cientí-
ficas; informação ao público de todos os países sobre as implicações 
internacionais das descobertas científicas; e a criação de novas for-
mas de cooperação científica internacional, como laboratórios cien-
tíficos (MAIO, 2005, p. 117).19 

Os princípios humanista e internacionalista, que presidiam as 
propostas da nova entidade, apresentavam sintonia com a crescente 
mobilização no pós-guerra para conter a autonomia dos governos 
nacionais em relação à ciência, percebida como um bem público, 
acessível a todos, independente de raça, religião, classe ou localiza-
ção geográfica. Tratava-se, assim, de “desnacionalizar” a ciência de 
modo a transcender as políticas nacionais, promovendo um espírito 
internacionalista, mediante a disseminação da ciência, da cultura e 

18  O biólogo britânico Julian Huxley foi escolhido como primeiro diretor da Unesco, cuja constituição 
foi assinada em 16 de novembro de 1945 e firmada em 4 de novembro de 1946 após a ratificação de 
20 países: Austrália, Brasil, Canadá, China, Tchecoslováquia, Dinamarca, República Dominicana, Egito, 
França, Grécia, Índia, Líbano, México, Nova Zelândia, Noruega, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, 
Reino Unido e Estados Unidos. 
19  Na primeira sessão da Conferência Geral da Unesco, realizada em Paris, em 19 de novembro de 1946, 
com a participação de representantes de trinta governos, foram aprovados cinco grandes projetos a serem 
iniciados no ano seguinte: reconstrução das atividades educativas, científicas e culturais dos países mem-
bros da Unesco devastados pela guerra; assistência aos países membros na campanha em favor da educação 
fundamental e contra o analfabetismo; seminários para docentes e intercâmbio de pessoal; divulgação de 
ideias pelos meios de comunicação de massa (rádio, cinema, imprensa); constituição de uma comissão para 
preparação das bases do Instituto Internacional Hileia Amazônica (IIHA) a ser implantado no Brasil.
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da educação, com as quais seriam superados o racismo, a ignorância 
e o nacionalismo xenófobo (CRAWFORD; SHINN; SORLIN, 1993, p. 1; 
ELZINGA, 2004, p. 90, 104). 

Consoante tais princípios, o diretor Julian Huxley considerava que 
a Unesco cumpria um papel singular na história da humanidade ao ins-
titucionalizar, em escala internacional, conhecimento e verdade como 
valores universais. Em sua opinião, a nova entidade deveria unificar 
as tradições e a cultura em um fundo comum de experiências e ideais: 

A UNESCO deve dedicar atenção especial ao nivelamento de recur-
sos educacionais, científicos e culturais em todos os setores onde 
eles estiverem em nível abaixo da média, sejam esses setores regi-
ões geográficas ou camadas pobres da população. Para empregar 
outra metáfora, a UNESCO deve procurar lançar luz nas zonas es-
curas do mundo. O motivo é claro. Será impossível a humanidade 
adquirir uma visão comum se grandes partes dela são compostas 
por habitantes analfabetos de um mundo mental inteiramente di-
ferente daquele em que um homem educado vive, um mundo de 
superstições e tribalismo, e não de progresso científico e possível 
unidade (HUXLEY, 1976, p. 33).

Esses pressupostos, que embasavam a defesa do universalis-
mo da ciência, eram compartilhados também por Joseph Needham 
– bioquímico, historiador das ciências e primeiro diretor do Departa-
mento de Ciências Naturais da Unesco –, que considerava que quanto 
mais distante um país se situasse dos principais centros científicos, 
maior seria a sua necessidade de cooperação científica. Tal concep-
ção difusionista da ciência – enfeixada no conceito denominado de 
princípio da periferia – legitimaria a estratégia da Unesco de cooptar 
indivíduos que colaborassem para estender as “zonas claras” (países 
desenvolvidos) da ciência para as “zonas escuras” (países subdesen-
volvidos) (ELZINGA, 2004, p. 107).20

A perspectiva de livre disseminação da ciência e cultura, bem 
como a de harmonização e intercâmbio científico e cultural, tornaram-
se cada vez mais difíceis de apresentar resultados concretos em face 

20  Essas ideias foram contestadas pelo fisiologista brasileiro Miguel Osório de Almeida, que as qualificou 
como uma forma de “imperialismo científico” praticado pelos países que só valorizavam o que era realiza-
do dentro de seus próprios limites. Esses países eram tidos como “zonas claras” (MAIO; SÁ, 2000, p. 987). 
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do clima de guerra fria após 1947. A crescente corrida armamentista, 
a criação da OTAN e a bipolarização do mundo configuraram um am-
biente pouco propício aos ideais humanistas manifestados pela Unesco. 
A visão internacionalista da ciência e a concepção do papel da Unes-
co de iluminar as “zonas escuras” perderam peso político em favor de 
uma ação multifacetada, destacando-se o combate ao analfabetismo, o 
incentivo ao intercâmbio de pesquisadores, a promoção da divulgação 
científica – por meio da realização de exposições científicas em vários 
países e atividades extraclasse, tais como feiras, clubes e concursos de 
ciências –, e o ensino de ciências.21 Um ano depois, em outubro de 1956, 
uma conferência realizada pelo Instituto para a Educação da Unesco, 
com sede na cidade alemã de Hamburgo, recomendava a reforma dos 
currículos de ciências para a disseminação de informação a respeito do 
uso pacífico da energia atômica (LAYTON, 1995). Programas de ensino 
de nível secundário e de ciências básicas foram elaborados (como a pu-
blicação do Manual da Unesco para o ensino das ciências), bem como 
realizados programas para a formação de professores (como o Projeto 
de Extensão e Melhoramento do Ensino Básico na América Latina, esta-
belecido em 1957). 

As ações na área de ensino de ciências se expandiram com a 
criação da Divisão de Ensino de Ciências, em 1961, cujo primeiro di-
retor foi o físico mexicano Vinicio Albert Baez. O objetivo era aper-
feiçoar o ensino de ciências ao nível pré-universitário em países em 
desenvolvimento, com foco nas “ciências básicas”. Entre seus proje-
tos, destacaram-se o suporte aos programas de reforma curricular, 
baseados nos modelos norte-americano e inglês, financiados pela 
National Science Foundation (NSF), e o estabelecimento de diversos 
projetos-piloto, incorporando modernas técnicas de ensino e mate-
riais em física, matemática, química e biologia.

Essa ampla perspectiva de ação presidiu a criação do IBECC, em 
1946, como Comissão Nacional da Unesco22 no Brasil para gerenciar 

21  No intuito de cumprir seus objetivos de disseminação da ciência, cultura e educação, a Unesco de-
senvolveu nas décadas de 1950 e 1960 outras atividades bastante amplas, abrangendo: reconstrução de 
bibliotecas e escolas devastadas pela guerra; distribuição de bolsas de estudos e intercâmbio; programa 
de bônus para aquisição de publicações científicas estrangeiras; concessão do prêmio Kalinga de divul-
gação científica, entre outras iniciativas (Unesco, 1966). 
22  As Comissões Nacionais da Unesco constituem organismos de cooperação para coordenar os trabalhos 
de cada estado membro na execução dos programas aprovados pela Assembleia Geral. Instituídas como 
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seus projetos nas áreas de educação, ciência e cultura. Sua implemen-
tação coincidia com a rearticulação dos grupos de intelectuais e cien-
tistas, que na década anterior haviam se mobilizado pela reforma da 
educação e do Ensino Superior. A adesão à nova entidade se fez de ime-
diato, revestindo-a dos ideais e dos interesses de que eram portadores. 

IBECC: a Comissão Nacional da Unesco no Brasil

O IBECC foi criado no Rio de Janeiro, com sede no Palácio do Ita-
maraty, pelo Decreto 9.355 de 13 de junho de 1946, vinculando-se ao 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), cujo titular era João Neves 
da Fontoura. De acordo com seu estatuto (estabelecido pelo Decreto 
9.335, de 13 de junho de 1946), a nova entidade seria administrada 
por uma diretoria23 e por um Conselho Deliberativo. A composição 
de ambas foi determinada pelo presidente da República, Eurico Gas-
par Dutra, que nomeou quarenta membros para o CD, pertencentes 
ao MRE, a segmentos intelectuais, políticos e científicos e a um grupo 
de representantes de 120 instituições, eleito pela Conferência Geral, 
ligado à educação, à ciência e à cultura.24 

agências dos governos locais, vincularam-se, em geral, aos ministérios de relações exteriores ou educação 
(Unesco, 1950, p. 6). 
23  O presidente era o jurista Levi Carneiro; os vices-presidentes, Henrique Aragão (diretor do Instituto 
Oswaldo Cruz), Daniel de Carvalho (banqueiro e deputado na Constituinte de 1946) e Antônio Car-
neiro Leão (professor da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil); secretário-geral 
e subsecretário-geral, respectivamente, Roberto Mendes da Rocha e Renato Almeida (ambos do MRE); 
o primeiro e segundo secretários, respectivamente, Álvaro de Barros Lins (jornalista redator-chefe do 
Correio da Manhã) e Dante Costa (médico higienista da Associação Brasileira de Escritores); o tesoureiro, 
Celso Kelly (Associação dos Artistas Brasileiros e professor da Faculdade Nacional de Filosofia da Univer-
sidade do Brasil).
24  Dentre a lista de instituições, majoritariamente situadas na capital federal, destacam-se: Associação 
dos Artistas Brasileiros (Celso Kelly); Academia Brasileira de Ciências (José Carneiro Felipe); Academia 
Brasileira de Letras (Múcio Leão); Associação Brasileira de Educação (Raul Bittencourt); Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (Cristovam de Castro); Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia 
(Arthur Ramos); Sociedade Brasileira de Economia Política (Eugênio Gudin); Clube de Engenharia (Luís 
Gonçalves); Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (Eduardo Espinola); Fundação Getúlio Vargas (Jorge 
Flores); Instituto de Biofísica (Carlos Chagas Filho); Instituto de Educação (João Batista Pecegueiro do 
Amaral); Biblioteca Nacional (José Rodriguez); Faculdade Nacional de Medicina (Aloísio de Castro); Facul-
dade Nacional de Filosofia (Antonio Carneiro Leão); Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Murilo 
Braga); Instituto Nacional de Tecnologia (Paulo de Sá); Museu Nacional (Heloísa Torres); Observatório Na-
cional (Lelio Gama); União Nacional dos Estudantes (Marcos Coimbra); Instituto Oswaldo Cruz (Henrique 
de Aragão); Departamento Administrativo do Serviço Público (Augusto Rocha).
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As finalidades da nova entidade, de acordo com o estatuto, 
abrangiam: (a) colaborar para o incremento do conhecimento mútuo 
dos povos por meio de órgãos de informação de massas e, para esse 
fim, recomendar os acordos internacionais necessários à promoção 
da livre circulação de ideias; (b) impulsionar a educação popular e a 
expansão da cultura, cooperando com os membros da Organização 
das Nações Unidas para o desenvolvimento das ações educativas; (c) 
manter, aumentar e difundir o saber, velando pela conservação do 
patrimônio universal dos livros, das obras e de outros monumentos 
de interesse histórico ou científico.

Para atingir essas metas, o estatuto também previa um conjunto 
amplo e variado de ações, que foram sustentadas com recursos do 
MRE e da Unesco25: manter correspondência, permuta de informa-
ções e de publicações com a Unesco e seus organismos nacionais; or-
ganizar e manter, ou subvencionar cursos de altos estudos e de difu-
são de educação popular; promover ou subvencionar no estrangeiro 
cursos de estudos sobre o Brasil e a língua nacional; estimular o co-
nhecimento e estudo do Brasil por estrangeiros, bem como o estudo 
de nações amigas pelos brasileiros; editar revistas, boletins e filmes 
de cultura geral ou especializada; coordenar e favorecer a ação dos 
institutos culturais e de instituições ou associações de fins congêne-
res; realizar, periodicamente, concursos nacionais, interamericanos 
ou internacionais para a concessão de prêmios a obras de literatura, 
de ciência, de educação e de arte; promover conferências e acordos 
regionais; instituir e manter o Museu Rio Branco; fomentar o desen-
volvimento das relações culturais do Brasil com as nações amigas.

Para além de planejar a extensão de suas ações em nível na-
cional – com o estabelecimento de comissões estaduais –, foram 
previstas a criação de uma publicação, o Boletim do IBECC, para di-
vulgar eventos e atividades26, bem como uma instância para a sua 

25  O IBECC contou ainda com a doação do Instituto de Resseguros do Brasil, da ordem de CR$ 1,2 mi-
lhão, obtida por João Neves da Fontoura e aplicado em obrigações de guerra ao portador. Depositados 
no Banco do Brasil, esses títulos passaram a pertencer ao IBECC, sendo depositados no Banco do Brasil 
com uma cláusula de inalienabilidade. A renda garantiu os recursos para o Instituto em seus primeiros 
anos (ABRANTES, 2008, p. 67). 
26  A partir de 1956, na gestão de Themístocles Cavalcanti (1956-1964), o Boletim foi substituído pelo 
Correio do IBECC, publicado trimestralmente até 1982, quando foi suspenso, e retomado em 1987 como 
publicação semestral.
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coordenação, as comissões setoriais, que, no primeiro ano, incluíam: 
educação popular (Manuel Lourenço Filho); cuidados infantis, ali-
mentação e segurança social (Dante Costa); meios de difusão cultural 
(Edgard Roquette Pinto); institutos de cooperação intelectual (Ataul-
fo de Paiva); contratação de professores estrangeiros (Celso Fonse-
ca); organização da pesquisa científica (Lelio Gama); recursos para 
a pesquisa científica (Mauricio Joppert); tratados sul-americanos de 
medicina (Aloysio de Castro); anuário jurídico interamericano (Oro-
zimbo Nonato); boletim e permuta de informações bibliográficas (Ál-
varo Americano); importação de livros e revistas e tradução de obras 
estrangeiras (Júlio Nogueira). 

É notável na estrutura organizacional do IBECC, desde a direto-
ria às diversas comissões, o predomínio de educadores e cientistas 
remanescentes do movimento reformista liderado pela ABE e pela 
ABC durante a década de 1930. Essa influência se manifestaria so-
bremaneira no destino da instituição. Apesar das dificuldades relata-
das por seus diretores e membros em diferentes ocasiões quanto aos 
limites operacionais de uma entidade cuja ação dependia da chan-
cela de instâncias decisórias superiores – o MRE e a Unesco –, o pro-
grama de ação do IBECC contemplaria a agenda político-científica 
e profissional daqueles grupos. Esta seria reconfigurada de modo a 
sintonizar-se com o processo de desenvolvimento econômico e social, 
desencadeado no pós-guerra e fundamentado na ideologia desenvol-
vimentista emanada dos trabalhos da Comissão Econômica das Na-
ções Unidas para a América Latina (CEPAL). Nessa perspectiva, ciên-
cia, tecnologia e educação eram definidas como fatores essenciais às 
transformações almejadas para elevar os países latino-americanos a 
patamares socioeconômicos equiparáveis aos dos países desenvolvi-
dos (SCHWARTZMAN, 2001, p. 256).

Tais circunstâncias conferiram visibilidade social e poder po-
lítico a esses grupos para negociar com a Unesco a agenda que lhes 
interessava. Alguns dos projetos propostos na capital federal, entre 
1946 e 1960, evidenciam esse protagonismo: construção de instituto 
para pesquisa em ciências naturais, o Instituto Internacional Hileia 
Amazônica (DOMINGUES, PETITJEAN, 2004; MAIO, 2005); apoio à 
pesquisa matemática, por meio do financiamento ao primeiro peri-
ódico da área editado no Brasil – Summa Brasiliensis Mathematicae; 
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incentivo aos estudos do folclore brasileiro nas escolas, com a cria-
ção da Comissão Nacional de Folclore; iniciativas no campo da edu-
cação popular, mediante publicações, conferências e estudos sobre 
analfabetismo; incentivo à criação de centros para ensino e pesquisa 
em ciências sociais; apoio à pesquisa em física e em zonas áridas 
(ecologia, hidrologia, energia etc.); implementação de políticas públi-
cas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, destacando-se a 
proposição de um conselho nacional de pesquisas (concretizado no 
CNPq em 1951) e de uma sociedade para o progresso da ciência (ma-
terializada na SBPC em 1948) (ABRANTES, 2008, p. 71-114).

O acolhimento desse conjunto diverso de iniciativas somente 
foi possível em vista das finalidades amplas de que se revestiu o 
IBECC no Rio de Janeiro, cujo dinamismo foi dado pelos diferentes 
interesses intelectuais e profissionais que em torno dele se articu-
laram. Em São Paulo, contudo, a Comissão Estadual imprimiu um 
rumo distinto à trajetória da instituição ao delimitar o campo de 
ação à educação em ciências e à divulgação científica direcionada 
ao público jovem, o qual atraiu novos e diferentes agentes do desen-
volvimento econômico e social. 

A Comissão Estadual do IBECC em São Paulo

Em setembro de 1947, um ofício do recém-empossado gover-
nador de São Paulo, Adhemar de Barros, informou ao IBECC a cons-
tituição de um grupo para criar uma comissão estadual, presidida 
pelo sociólogo Antônio Cândido de Melo e Souza e formada por Raul 
Carlos Briquet, José Soares de Melo, Paulo César Antunes, Newton Sil-
veira. Somente três anos depois, em março de 1950, o projeto se efeti-
vou em solenidade ocorrida no salão nobre da Reitoria da USP, a qual 
compareceram Levi Carneiro, presidente do IBECC, e os seguintes 
membros da USP: Miguel Reale (reitor), Raul Briquet (diretor da Fa-
culdade de Medicina) e Jayme Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti 
(diretor do Departamento de Cultura e Ação Social) (BERTERO, 1979). 
A diretoria foi composta majoritariamente pelo quadro de catedráti-
cos da USP: Raul Briquet (ligado ao movimento escolanovista) assu-
miu o cargo de diretor; as vices-diretorias foram ocupadas por Noé 
Azevedo, advogado, catedrático da Faculdade de Direito e presidente 
da OAB/SP; Geraldo de Paula Souza, médico sanitarista do Instituto 
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de Higiene de São Paulo; e Paulo de Menezes Mendes da Rocha, en-
genheiro catedrático da Escola Politécnica. Como secretário-geral foi 
escolhido Jayme Cavalcanti, catedrático da Faculdade de Medicina.

A sede da Comissão Estadual situou-se, em seus primeiros anos, 
no quarto andar da Faculdade de Medicina, embora não houvesse 
vínculo formal entre ambas. Os recursos iniciais eram bem modes-
tos: a faculdade cedia o espaço físico, dois secretários e um total de 
mil dólares para os gastos dos três primeiros anos. Os objetivos pro-
postos alinhavam-se aos da sede carioca: divulgar no Brasil a obra 
da Unesco; fornecer para a Unesco dados e informações sobre as ati-
vidades de educação e cultura executadas no país; realizar ações em 
prol da paz, da educação popular e da cultura. 

Esse conjunto genérico de intenções acabou por se traduzir em 
uma linha de ação principal, direcionada para a divulgação científica 
e a educação em ciências. Essas eram percebidas como instrumentos 
privilegiados para ampliar o público da ciência, de modo a elevar sua 
estima social. As primeiras iniciativas se concentraram no âmbito da 
divulgação científica, influenciada, sobretudo, pelo interesse e envol-
vimento de duas figuras centrais nessa fase: José Reis e Isaías Raw. 

José Reis – reconhecido como o fundador da divulgação científi-
ca no Brasil – concluiu, em 1930, a Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. Antes, se especializou em microbiologia no Curso de Aplica-
ção do Instituto Oswaldo Cruz. Ao se formar, foi trabalhar no Instituto 
Biológico de São Paulo, dedicando-se ao estudo de doenças de aves. 
Durante essa década, começou a traduzir livros e prospectos em lin-
guagem popular e a realizar exposições itinerantes no interior do es-
tado, com o propósito de difundir medidas de controle dessas enfermi-
dades entre os pequenos produtores rurais. A partir de 1947, passou 
a dedicar-se também ao jornalismo científico, atividade iniciada na 
Folha da Manhã (posteriormente denominada de Folha de São Paulo) e 
que realizou até falecer, em 2002.27 Embora não integrasse a diretoria 
do IBECC, Reis participou de sua fundação e com ele colaborou estrei-
tamente no campo da divulgação científica. 

27  Em 1948, José Reis participou da fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
cuja revista, Ciência e Cultura, fundou no ano seguinte, tornando-se seu primeiro editor. Foi condecorado 
com o Prêmio Kalinga de divulgação científica da Unesco, em 1975, e honrado com a criação, em 1978, 
do Prêmio José Reis de Divulgação Científica pelo CNPq (MENDES, 2006).
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Por sua vez, Isaías Raw era um jovem estudante de medicina 
quando começou a participar do Instituto. Isso ocorreu por intermé-
dio do secretário-geral, Jayme Cavalcanti, de quem era aluno na Facul-
dade de Medicina. O interesse pela bioquímica levou Raw, em 1947, a 
procurar Cavalcanti, chefe do Departamento de Química Fisiológica, 
que o estimulou a ministrar aulas na faculdade sobre o uso biomédi-
co de isótopos e ação biológica das radiações, bem como o aproximou 
do IBECC, dado seu interesse pelo ensino de ciências (RAW, 2006).28 
Conforme relata Raw, naquela época ele já considerava necessário 
reformar o ensino, de modo a motivar o interesse pela ciência entre 
os jovens alunos de nível secundário, cabendo ao cientista um papel 
destacado vis-à-vis o de professores e educadores, em vista de sua 
autoridade profissional. Em sua visão, uma boa educação levaria à 
valorização da ciência por parte dos jovens, que seriam habilitados a 
compreender os problemas práticos de sua existência, bem como am-
pliar a compreensão do impacto da tecnologia moderna (RAW, 1970, 
p. 11-4). Para tanto, seria necessário alterar os métodos tradicionais 
de ensino, baseados na simples transmissão do conhecimento. Tra-
tava-se de induzir o indivíduo a pensar e a compreender princípios 
balizadores da metodologia científica. Em suas palavras:

Na verdade, todo o ensino de ciências deve ser realizado de um 
modo totalmente convincente para uma criança, ao invés do mé-
todo usual de se transmitir um dogma. Tome o exemplo da exis-
tência de vermes e micróbios. Por que deveria uma criança aceitar 
a palavra do professor da existência de algo tão pequeno que ela 
não consegue enxergar? Algo que é apresentado para ela da mes-
ma forma que fantasmas são apresentados às pessoas. Será nossa 
sociedade atual científica? [...] Pergunte à maioria dos adultos por 
que eles acreditam em coisas do tipo micróbios, ou mesmo vírus? 
Eles simplesmente aceitam estas coisas do mesmo modo que nos-
sos antepassados aceitavam os miasmas. Se em vez deste método 

28  Uma de suas primeiras iniciativas foi a revista Cultus, criada em 1949 e publicada inicialmente pelo 
Colégio Anglo Latino (RAW, 1970, p. 15, 77). Aberta à contribuição de professores que quisessem publi-
car artigos relativos a experimentos científicos, a revista trazia sugestões de atividades práticas a serem 
desenvolvidas nas escolas (FRACALANZA; MEGID NETO, 2006, p. 131). Em 1950, com o auxílio do De-
partamento de Cultura da USP e o apoio dos geneticistas André Dreyfus e Newton Freire Maia, montou 
uma exposição na Galeria Prestes Maia – que também foi exibida na 2ª Reunião Anual da SBPC, realizada 
naquele ano em Curitiba – comemorativa do cinquentenário das Leis de Mendel, ocorrido um ano antes 
(ABRANTES, 2008, p. 123). 
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eu faço uma criança montar um pequeno microscópio, e deixo que 
ela descubra um verme dentro de um pulmão de um sapo [...] e leve 
o pequeno microscópio para casa, ela convencerá toda sua família 
(RAW, 1970, p. 112).

Embora não mantivesse ligações diretas com o escolanovismo, 
as ideias de Isaías Raw se aproximavam desse pensamento ao valori-
zar a experimentação e o método da redescoberta como instrumen-
tos fundamentais para o aluno entender os mecanismos para a so-
lução de problemas; em vez de decorar textos e equações prontas, o 
“aprender fazendo” constituiria o princípio pedagógico fundamental 
a orientar a educação em ciências. Esses pressupostos, sustentados 
por Raw, presidiram as ações de educação não formal da Comissão 
Estadual paulista, de que ele e Reis foram lideranças destacadas. Em 
1952, o IBECC, com o aval da Unesco, acolheu os planos de renovação 
do ensino de ciências do jovem médico (formado em 1950). Apre-
sentadas por Jaime Cavalcanti, suas propostas receberam um orça-
mento anual de quinhentos dólares, além de contar com o auxílio de 
uma secretária, Maria Julieta Ormastroni, encarregada de organizar 
a programação. Com a colaboração estreita de José Reis, Raw em-
preendeu uma série de atividades: exposições (a primeira, em 1954, 
versou sobre o átomo); clubes de ciências29; programa na TV Tupi aos 
domingos (que começou em 1958 e perdurou por oito anos); concur-
sos científicos (em que se destaca Cientistas do Amanhã 30); e feiras de 
ciências (estabelecidas a partir de 1960). 

29  O primeiro clube foi montado nas dependências do próprio IBECC, entre 1952 e 1954, sob a supervi-
são do professor Leônidas Horta Macedo, indicado pela Secretaria Estadual de Educação. Outros clubes 
se implantaram na capital e no interior do estado. Mais tarde, em 1960, Maria Julieta Ormastroni, com o 
apoio de José Reis, implementou uma seção de ciências na Folhinha, suplemento infantil da Folha de São 
Paulo, que publicava os experimentos realizados por crianças entre 5 e 9 anos (ABRANTES, 2008, p. 130).
30  Essa ideia surgiu em um artigo de Reis na Folha da Noite, em 1948, e se materializou em 1957, quando 
foi lançado no salão nobre da Faculdade de Medicina da USP, com a presença do reitor Gabriel Teixeira 
de Carvalho, Anísio Teixeira, o presidente do IBECC Paulo de Meneses Mendes Rocha, Marcelo Damy de 
Souza Santos, José Reis, entre outros. Este, na ocasião, convidou o IBECC a realizar o concurso dali em 
diante na Reunião Anual da SBPC, o que viria a se concretizar a partir de 1959, graças à atuação de Maria 
Julieta Ormastroni e Raw, que conseguiram financiamento da Companhia Sul América de Seguros e das 
Organizações Novo Mundo – Vemag (ORMASTRONI, 2007). Mais tarde, entre 1968 e 1979, o patrocínio 
foi do Instituto Roberto Simonsen/FIESP, e depois, do CNPq (RAW, 2005, p. 20, 1970, p. 26; REIS, 1968, 
p. 301; ABRANTES, 2008, p. 141-3).

84 RAÍZES DOS CENTROS DE CIÊNCIAS – ABRANTES, A. C. S.; AZEVEDO, N. 



Embora Raw observe que “brincava com educação”, por se tra-
tar de “um hobby” (RAW, 1970, p. 5), as atividades de divulgação cien-
tífica não foram exercidas exclusivamente no âmbito da educação 
não formal, pois tanto os clubes de ciências quanto as feiras de ciên-
cias mobilizavam as escolas e os professores. Essa invasão no campo 
da educação formal valeu-lhe o epíteto de “intruso”, conferido pela 
“burocracia” (RAW, 1970, p. 5). Não obstante, sua atividade de divul-
gador da ciência foi reconhecida pela coletividade científica, como 
evidencia o convite, que recusou, feito, em 1968, pelo cientista Carlos 
Chagas Filho – então representante do Brasil na Unesco – para suce-
der Albert Baez na direção do Departamento de Ensino de Ciências. 

A tendência de entrar na área da educação formal se configu-
rou com a realização de seminários, iniciados em 1954, direcionados 
para o treinamento de professores de todos os níveis de ensino, cuja 
maioria não detinha diplomas de nível superior, ou provinha de es-
colas normais ou não possuía qualquer habilitação para o ensino de 
ciências. Além disso, a Comissão Estadual paulista participou de vá-
rias iniciativas com outras entidades, como, por exemplo, a SBPC, que 
promoveu em São Paulo, em 1956, a realização do Primeiro Congresso 
sobre Ensino de Ciências. Dois anos depois, ambas as instituições or-
ganizaram um simpósio para debater o ensino de ciências experimen-
tais e os problemas da formação de professores secundários na escola 
normal. Nesse simpósio foi fundada a Associação dos Professores de 
Ciências do Brasil, cujo primeiro diretor foi José Reis, tendo como se-
cretários Maria Julieta Ormastroni e Oswaldo Frota-Pessoa. Essa asso-
ciação deveria atuar em estreita colaboração com o IBECC.31

As ações do Instituto, nesse âmbito, se sintonizavam com as re-
soluções da Unesco, visando o aperfeiçoamento do ensino de ciên-
cias. Assim, a entidade, em conjunto com a Unicef, patrocinou um 
curso para que professores de nível primário apresentassem novas 
concepções de ensino de ciências. Realizado em 1967, o curso contou 
com participantes da América Latina e de técnicos da Unesco. No ano 
seguinte, sob os auspícios de ambas as entidades, foi realizado, em 
São Paulo, o Seminário Regional sobre o Ensino de Ciências, que reu-
niu 17 países latino-americanos. O propósito era difundir as novas 

31  Congresso de professores de ciências em São Paulo. Correio do IBECC, Rio de Janeiro, n. 2, p. 22-4, 
outubro de 1958.
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concepções sobre ensino de ciências empreendidas pela Comissão 
Estadual paulista, de modo a orientar o magistério no ensino de ciên-
cias desde as classes iniciais (ALMEIDA, 1969, p. 1-7)

Em outra frente de ação, o Instituto colaborou com o Ministé-
rio da Educação, que, por intermédio da Campanha para o Avanço 
do Ensino Secundário (CADES), criou Centros de Ciências (CECIs) em 
diversos estados da federação, com o intuito de treinar professores, 
produzir e distribuir livros-textos e materiais para os laboratórios 
das escolas. Ligados tanto às universidades quanto às secretarias lo-
cais de educação, os centros contaram com recursos do MEC e de 
agências internacionais, como a Fundação Ford, que, em 1966, con-
cedeu 86 mil dólares para o treinamento de líderes que atuariam 
nesses centros. Em São Paulo, a diretoria era composta por um re-
presentante do MEC, um do IBECC e quatro dos departamentos de 
biologia, química, física e educação da USP (RAW, 1970, p. 95). 

A aproximação progressiva em relação à área de educação for-
mal conduziu a filial paulista do IBECC a um rumo surpreendente. 
Esse contato abriria uma nova linha de atuação, relacionada ao mer-
cado editorial. A ação de educação em ciências se configuraria como 
um empreendimento industrial, relacionado à produção de material 
didático. A primeira experiência, nesse sentido, foi a produção de 
kits de ciências, iniciada em 1952 de maneira modesta: um simples 
caixote de madeira com uma alça em que eram condicionados os 
componentes de química32, acompanhado de um folheto explicativo 
do experimento. Complementarmente, para manter o interesse dos 
alunos e professores, um jornal mensal era distribuído, contendo os 
demais experimentos que poderiam ser realizados com o kit. Confor-
me Raw (2005, p. 21), o preço acessível desse equipamento contribuía 
para o processo de aprendizagem, uma vez que permitia errar e re-
petir experimentos – muitos dos quais inspirados em artigos publica-
dos em jornais científicos norte-americanos –, o que era inviável nos 
similares alemães importados, que custavam caro. Em sua opinião, 
os kits desafiavam a imaginação de professores e alunos, além de 
demonstrar que um laboratório de ciências não exigia um elevado 
investimento (RAW, 1970, p. 31; 1965, p. 14). 

32  A esse se seguiram os kits de eletricidade, biologia e de ciências em geral. Dez anos depois, foram 
lançados os módulos de entomologia, mineralogia, física e matemática. 
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Elaborados com a verba do IBECC e distribuídos gratuitamente 
no início, em uma segunda fase, os kits foram distribuídos às escolas 
públicas e privadas a um “custo nominal” (custo real dos insumos so-
mado a uma comissão para pagar o custo total do programa), visto que 
o IBECC não visava ao lucro (RAW, 1965, p. 15-6; 1970, p. 31). A partir 
de 1955, o governo de São Paulo, por influência do secretário Estadual 
de Educação, Alípio Correia Neto, professor da Faculdade de Medicina 
e reitor da USP, concedeu subvenções ao IBECC, além de um orçamen-
to de aproximadamente US$ 2 mil anuais (RAW, 1970, p. 32). 

Essa vertente de atuação seria reforçada com a eleição da nova 
diretoria do IBECC em 1955, formada por Paulo Menezes Mendes 
da Rocha (presidente); Eurípides Simões de Paula (vice-presidente); 
e Isaías Raw (secretário-geral) (BARRA, LORENZ, 1986, p. 1972). Em 
uma exposição de 1963, Paulo Mendes da Rocha sintetizou os princí-
pios básicos que nortearam o trabalho desde o início de sua gestão: 
não haveria desenvolvimento técnico científico e econômico com um 
mau ensino de ciências; o ponto fraco era o Ensino Médio; o pro-
grama deveria ser liderado por cientistas de valor; reformas admi-
nistrativa e legislativa seriam inúteis sem a modificação do sistema 
de ensino, em particular a adoção do ensino experimental de ciên-
cias; o fundamental seria estudar, criar, produzir e fornecer, a baixo 
custo, equipamento simples para o ensino experimental de ciências 
(ABRANTES, 2008, p. 148).

A ênfase no ensino formal de ciências levou a nova diretoria a 
se aproximar dos professores de ciências, por intermédio da Secre-
taria de Educação do Estado de São Paulo, que colocou à disposição 
do IBECC educadores e professores de física, biologia e química, a 
maioria formada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) 
da USP, entre os quais, Hideya Nakano (Instituto de Física da USP), 
Myriam Krasilchik (bióloga formada em 1953 em História Natural 
pela FFCL), Norma Maria Cleffi (bióloga formada em 1952 em Histó-
ria Natural pela FFCL), Angélica Ambrogi (química formada em 1953 
em História Natural pela FFCL), Anita Rondon Berardinelli e Rachel 
Gevertz, entre outros (ABRANTES, 2008, p. 148).33 O envolvimento 

33  Os laços com a FFCL se estreitaram a partir de 1960 mediante o estabelecimento de um acordo segundo 
o qual os alunos dos cursos de ciências, em especial de física, teriam acesso gratuito e a titulo de emprésti-
mo aos materiais didáticos (publicações, equipamentos) produzidos pelo IBECC. Por meio dessa estratégia, 
o IBECC pretendia ampliar sua rede de aliados, conquistando os alunos da faculdade, que em sua maioria 
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desses profissionais contribuiu para o aperfeiçoamento dos kits, cuja 
produção se ampliou em virtude do patrocínio da Fundação Rocke-
feller ao IBECC a partir de 195734, além do apoio do MEC, e em parti-
cular de Anísio Teixeira, diretor do INEP, e de Gildásio Amado, dire-
tor do Ensino Secundário do MEC, que favoreciam o estabelecimento 
de acordos com os governos do Paraná, Goiás e Ceará, além de desti-
nar verbas e adquirir kits a serem distribuídos nas escolas normais 
(BARRA; LORENZ, 1986, p. 1.972). Em 1960, com o apoio do MEC, da 
Fundação Rockefeller e da Fundação Ford, foram desenvolvidos pro-
jetos de produção de kits destinados ao ensino de física, química e 
biologia para alunos dos cursos de nível primário (BARRA, LORENZ, 
1986, p. 1.972-77; NARDI, 2005, p. 5). O kit “Iniciação à ciência” foi 
acompanhado de textos, cuja produção atingiu 140 mil exemplares 
até 1965. As coleções “Cientistas do Amanhã” (1965) e “Mirim” (1966) 
consistiam de 21 kits cada uma e representaram, segundo Krasilchik 
(1987, p. 6, 16), uma nova fase de ensino, em que a ênfase recaía me-
nos no conteúdo e mais na apresentação da ciência “como um pro-
cesso contínuo de busca de conhecimentos”, estimulando-se “uma 
postura de investigação, de observação direta dos fenômenos e a elu-
cidação de problemas”. 

Para atender à demanda crescente de kits e de outros materiais, 
o IBECC transferiu suas instalações do quarto andar da Faculdade 
de Medicina para um barracão cedido pelo Fundo de Construção da 
Universidade de São Paulo (FUNDUSP), que permitiu uma substan-
cial ampliação das atividades de produção e de treinamento de pro-
fessores. Mantendo a integração com a USP, considerada indispensá-
vel por Raw, o IBECC, por meio de um acordo firmado em 1959 com a 
Faculdade de Medicina, utilizou o terreno por dez anos, comprome-
tendo-se em troca a fabricar e a prover a manutenção de instrumen-
tos e equipamentos de que a Faculdade necessitava (Convênio entre 

eram também professores de ciências de escolas de nível secundário. 
34  Em 1957, a Fundação – por intermédio de Harry Miller Jr., diretor associado da Divisão de Ciências 
Naturais da Fundação Rockefeller e principal articulador das atividades filantrópicas da Fundação no 
Brasil dos anos 1940-1950 – doou equipamentos e matéria-prima no valor de US$ 10 mil, concedendo 
nos cinco anos seguintes um total de US$ 50 mil para a produção de material didático (RAW, 1965, p. 
8; 1970, p. 33; BARRA; LORENZ, 1986, p. 1.972; MARINHO, 2001, p. 115). Com os recursos da Fundação 
Rockefeller, o IBECC atuou de forma mais organizada, comprando equipamentos necessários à produção 
em escala dos kits de ciências (IZIQUE; MARCOLIN, 2005).
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o IBECC e a Faculdade de Filosofia de São Paulo. Correio do IBECC, 
Rio de Janeiro, n. 9, p. 18-9, julho de 1960). Esse compromisso am-
pliou uma função já exercida pelo IBECC desde 1956, quando passou 
a fabricar equipamentos (utilizados nos campos da fisiologia, farma-
cologia e psicologia experimental) e a fornecer materiais (plástico, 
vidro, químicos) para as escolas médicas de Botucatu e Campinas e 
para a Escola Politécnica e outras unidades da USP (ORMASTRONI, 
1964, p. 418; RAW, 1965, p. 40; 1970, p. 159).35 

A produção de kits e equipamentos se somou à edição de livros 
de ciências, destinados, primeiramente, ao ensino de níveis primário 
e secundário, se estendendo, na década de 1960, ao nível superior nas 
áreas de bioquímica, fisiologia, genética, psicologia experimental e 
eletrônica (BARRA, LORENZ, 1986, p. 1.976). Essa atividade, que com 
a produção de equipamentos chegou a ocupar cerca de 650 operários 
(RAW, 2005; 1970, p. 49), foi ampliada notavelmente com a incorpo-
ração da produção de material didático elaborado nos Estados Uni-
dos, tais como: Physical Sciences Study Committee (PSSC), Biological 
Sciences Curriculum Study (BSCS), Chemical Bond Approach (CBA), 
School Mathematics Study Group (SMSG). Financiados pela National 
Science Foundation (NSF), esses livros-textos – que envolveu cientis-
tas de renome, inclusive detentores de prêmio Nobel – foram ela-
borados em consonância com o movimento de reforma do ensino 
(High School) realizado no contexto da Guerra Fria, em que a corrida 
espacial estimulou investimentos maciços, por parte do governo, em 
educação em ciências (KRASILCHIK, 2000). 

Ao entrar em contato com os projetos iniciais da NSF, em 1956, 
quando visitou Francis Freedman, que trabalhava no Educational Ser-
vice Inc. (entidade não lucrativa que emergiu do projeto PSSC) e estava 
em São Paulo em uma missão da Fundação Ford, Raw percebeu a sin-
tonia com a perspectiva de renovação do ensino de ciências do IBECC 
(RAW, 2005, p. 23; 1965, p. 19). O falecimento de Freedman pouco tempo 
depois não inviabilizou a aproximação pretendida por Raw. Valendo-se 
de contatos com a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford, conseguiu 
que esta última enviasse, em 1960, dois cientistas norte-americanos, 

35  Em 1962, essa linha de produtos incluía: fotocolorímetros; densitômetros para cromatografia em 
papel; aparelhos Geiger (modelo FQ-050, para detectar partículas beta; modelo FQ-052, aparelho portátil 
para prospecção e geologia; e modelo FQ-054, conectável a tensão de 110v para uso por estudantes) 
(ALMEIDA, 1968, p. 7-8).
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Arthur Rose, da American Chemical Society e da NSF, e Paul Singe, da 
Indiana University, para conhecer projetos na área de educação no 
Brasil. Ao visitarem escolas de diversas cidades brasileiras, os cientis-
tas observaram a penetração dos materiais produzidos pelo IBECC. No 
ano seguinte, a Fundação Ford concedeu recursos da ordem de US$ 125 
mil para o IBECC/SP para a distribuição de kits, material didático e trei-
namento de professores de ciências (RAW, 1965, p. 9; BARRA, LORENZ, 
1986, p. 1.973).

Embora o apoio financeiro inicial estivesse assegurado – pois 
contava também com outras fontes de recursos, como a United States 
Agency for International Development (USAID)36 –, o projeto se defron-
tava com uma série de dificuldades, como comenta Raw (1970, p. 52):

Nós tínhamos um programa de treinamento de professores muito 
limitado, a maioria restrita ao sul do país. Tínhamos uma experi-
ência de produção/vendas limitada, que precisaria ser incrementa-
da para fornecimento de uma maior variedade de itens. Tínhamos 
poucos funcionários. Havia apenas alguns poucos jovens professo-
res trabalhando conosco e um compromisso limitado de parte de 
nossos colegas universitários. Tínhamos limitados recursos finan-
ceiros. As autoridades do governo não tinham noção do alcance da 
proposta e era inútil qualquer tentativa de explicar-lhes. A indús-
tria educacional era limitada a editoras de livros. 

O êxito do empreendimento requeria uma estratégia múltipla de 
ação, de modo a superar estas e outras dificuldades. Em primeiro lu-
gar, tratava-se de adaptar, traduzir os livros-textos e preparar o mate-
rial de laboratório para a realização dos experimentos. Para tanto, fo-
ram mobilizadas várias equipes de professores universitários (como 
os do Centro de Treinamento de Professores de Ciências de São Paulo, 
CECISP). Ao mesmo tempo, o IBECC ofereceu cursos de verão para as-
sistentes da Faculdade de Filosofia e professores de ciências de nível 
secundário de vários estados da federação, visando introduzir novos 
currículos de ensino de física, química e biologia. Entre 1961 e 1964, 

36  A USAID se comprometeu a financiar os 36 mil primeiros exemplares publicados do PSSC, sendo que 
10% dos royalties caberiam ao IBECC, que, por sua vez, repassaria metade do valor aos autores como 
pagamento de direitos autorais (BARRA; LORENZ, 1986, p. 1.973; WUO, 2003, p. 323; RAW, 1970, p. 81).
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cerca de seis mil professores foram treinados para o uso dos materiais 
didáticos norte-americanos (BARRA, LORENZ, 1986, p. 1.974; ORMAS-
TRONI, 1964, p. 417).37 Quanto à produção editorial, dado o pouco inte-
resse, na época, das editoras comerciais brasileiras em publicar livros 
didáticos, a solução encontrada inicialmente foi a de utilizar a Editora 
da USP (EDUSP), de cuja diretoria executiva Raw fazia parte. Em 1963, 
com a destituição dessa editoria, decretada pelo novo reitor Luis An-
tonio da Gama e Silva38, que substituiu Ulhoa Cintra, a publicação dos 
materiais seria feita primeiro pela editora da Universidade de Brasília 
– com o apoio de seu reitor, Darcy Ribeiro –, e após 1967, por editoras 
privadas (RAW, 1965, p. 28). 

A equação desses problemas operacionais viabilizou a execu-
ção do projeto, a começar, em 1961, com o BSCS, versões Verde (eco-
logia) e Azul (bioquímica), sob a coordenação de Myriam Krasilchik. 
No período de 1965 a 1972, aproximadamente 209 mil exemplares 
do volume 1 do BSCS Versão Azul e 115 mil exemplares do volume 
II foram também publicados no Brasil. Um estudo de 1969 mostra 
que aproximadamente de 50% a 60% de uma amostra de professo-
res de São Paulo declararam usar o BSCS Versão Azul em seus cur-
sos (BARRA, LORENZ, 1986, p. 1.974). Em 1962, foi lançado o PSSC, 
coordenado por Antônio Teixeira Júnior e utilizado no treinamen-
to de professores da USP e da PUC do Rio de Janeiro (RAW, 1965, p. 
21). Entre 1964 e 1971, foram publicados no Brasil mais de 400 mil 

37  Em fevereiro de 1962, o IBECC sediou cursos de verão para a atualização de professores universitá-
rios latino-americanos de física e biologia, organizados pela Divisão de Desenvolvimento Científico da 
União Pan-Americana (órgão central e permanente da Organização dos Estados Americanos – OEA), com 
o patrocínio da Fundação Ford e a colaboração da National Science Foundation. O curso de física foi 
ministrado pelos professores Uri Haber-Schaim (Educational Services Inc., de Boston); Aaron Lemonick 
(Princeton University); Darie Moreno (Universidad de Chile); Philip Rosete (Florida State University); Elliot 
Coen (Universidad de Costa Rica); Rachel Gevertz (IBECC/SP). Já o de biologia teve os professores Bentley 
Glass (Johns Hopkins University); Oswaldo Frota-Pessoa (FFCL/USP); Humberto Gomes (Universidad del 
Valle da Colômbia); Myriam Krasilchik (IBECC/SP) (GEVERTZ, 1962, p. 30; REIS, 1962, p. 597; RAW, 1970, 
p. 53). No ano de 1963, o IBECC realizou outro curso nos mesmos termos, conduzido por uma equipe 
brasileira, dirigida por Pierre Lucie, que trabalhara no Educational Services Inc. (RAW, 1965, p. 21).
38  Em 1967, Luis Antonio da Gama e Silva se afastou do cargo para assumir o Ministério da Justiça no 
governo do general Artur da Costa e Silva. No ano seguinte, foi o responsável pela redação do Ato Ins-
titucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que fechou temporariamente o Congresso Nacional 
e autorizava o presidente da República a cassar mandatos políticos, suspender os direitos políticos e o 
habeas corpus, dentre outras medidas repressivas. Dele decorreria o Decreto de 29 de abril de 1969, assi-
nado pelo presidente e por Luis Antonio da Gama e Silva, determinando a aposentadoria compulsória de 
diversos professores da USP, entre os quais Isaías Raw (ABRANTES, 2008, p. 172).
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exemplares dos quatro volumes do PSSC (BARRA, LORENZ, 1986, p. 
1.974). Na sequência, foram publicados: o SMSG, sob a supervisão de 
Lafayette de Moraes; na área de química, primeiro o CBA, em 1963, 
e, posteriormente, em 1966, o Chem Study Chemistry (CHEM) (BARRA, 
LORENZ, 1986, p. 1.974), coordenados respectivamente por Ernesto 
Giesbrecht, professor de química da USP, e Carl Hermann Weiss, pro-
fessor de química do ITA. 

Na mesma época, outra iniciativa adquiriu grande importância 
para a Comissão paulista: a implantação de um projeto-piloto de en-
sino de física, reconhecido como um marco no desenvolvimento da 
área (NARDI, 2005, p. 13). Ele integrava o ambicioso programa ideali-
zado por Alberto Baez, diretor da Divisão de Ensino de Ciências entre 
1961 e 1967, de implantação de projetos-piloto de ensino de ciências 
em países da América Latina (física), da Ásia (química), da África 
(biologia) e dos Estados Árabes (matemática) (NARDI, 2005). A esco-
lha do IBECC para sediar o projeto-piloto intitulado “Novos Métodos 
e Técnicas de Ensino de Física” resultou da visita desse físico norte-
americano a São Paulo, em que tomou conhecimento das atividades 
do Instituto. Contando com recursos próprios do IBECC e da Unesco 
para financiar os custos da ordem de US$ 200 mil, previstos para 
dois anos (RAW, 1970, p. 69), o projeto foi lançado em junho de 1963, 
no Rio de Janeiro, por ocasião da conferência sobre os problemas no 
ensino de física na América Latina, organizada pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA) em cooperação com a União Internacio-
nal de Física Pura e Aplicada (UIPAP). Para a sua implementação, foi 
convocada uma equipe internacional de físicos liderada pelo cien-
tista sueco Pär Bergvall, que desenvolveu material curricular para o 
Ensino Médio, elaborou um curso de óptica (com textos de instrução 
programada), criou materiais para experimentos em classe, produ-
ção de filmes e programas de televisão (BERGVALL, 1964, p. 418-9; 
BAEZ, 1976, p. 89; RAW, 1965, p. 21; 1970, p. 69).39 

As iniciativas da Comissão Paulista do IBECC não apenas foram 
extensas e variadas, como pretendemos demonstrar ao apontar as de 
maior repercussão. Dessas irradiaram outras tantas ações, envolvendo 

39  A equipe era formada por 26 professores de física: nove brasileiros e os demais provenientes da Ar-
gentina, Chile, Equador, Cuba, Honduras, Peru, Venezuela e México (NARDI, 2005, p. 6; BARRA; LORENZ, 
1986, p. 1.975). 
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secretarias de educação (de vários estados da federação), educadores, 
professores de ciências, cientistas, jornalistas, empresários do ramo 
editorial, entre outros atores cuja afinidade ideológica e interesse pro-
fissional com as diretrizes da Unesco imprimiram materialidade ao 
projeto de divulgação e do ensino de ciências. A exaltação desse singu-
lar empreendimento é feita por sua principal liderança: 

A importância do programa do IBECC de São Paulo na inovação do 
ensino de ciências teve reconhecimento amplo fora do Brasil. Eu 
diria, sem modéstia, que as iniciativas do IBECC desencadearam a 
prioridade dada pela UNESCO e pela União Pan-americana para a 
importância do ensino de ciência como fator de desenvolvimento 
[...] Tornei-me um líder no continente, convidado a participar, em 
1963, das três reuniões organizadas pela União Pan-americana: a 
de ensino da física, de ensino de biologia e do ensino de química. O 
mesmo ocorreu na Conferência Internacional sobre a física na edu-
cação geral, realizada no Rio de Janeiro, onde conheci Zacharias e 
Feyman, e me tornei um dos autores do Why Teach Physics, editado 
pelo MIT. Durante algum tempo nós éramos o programa de ensino 
de ciências da UNESCO, que se orgulhava do nome IBECC-UNESCO 
(RAW, 2005, p. 25).

Tamanha vaidade não é destituída de alguma razão. Afinal, os 
números relacionados à produção de material didático evidenciam 
um fenômeno surpreendente: no período de 1954 a 1963, foram pro-
duzidos cerca de 15 mil kits, vendidos para cerca de 3 mil escolas de 
nível secundário, que correspondiam a quase 80% da rede escolar, 
aos quais se somaram outros 20 mil kits comercializados em 1965, e 
mais 30 mil em 1968. Na linha de livros, em 1965, foram 400 mil li-
vros didáticos, com o apoio de uma equipe de 60 profissionais (RAW, 
1965, p. 8; 1970, p. 43, 107). 

Embora o Instituto não visasse ao lucro, esses números – parcial-
mente sistematizados – evidenciam a expansão das atividades pro-
dutivas e a cifras cada vez maiores (BARRA, LORENZ, 1986, p. 1.972; 
RAW, 1965, p. 16). Conforme Raw (1970, p. 40), essa tendência, não 
prevista inicialmente, conferiu ao IBECC um formato original e inova-
dor para uma instituição com finalidades educativas, pois “tornou o 
IBECC de São Paulo, que por lei era uma instituição oficial federal, um 
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tipo estranho de empresa não lucrativa, que produzia, vendia, com-
petia por clientes e estabelecia novos padrões para equipamentos de 
ensino em ciências”.

Apesar de Raw enfatizar as resistências ao projeto, certas cir-
cunstâncias favoreceram sua atuação em resposta ao movimento 
internacional liderado pela Unesco e apoiado em termos científicos, 
sobretudo, pela NSF. Em primeiro lugar, deve-se registrar a expan-
são notável de profissionais formados pelas faculdades de filosofia, 
criadas a partir de meados dos anos 1930 e nas quais se estabele-
ceram departamentos específicos para o ensino de ciências que se 
propunham a formar professores para o ensino secundário, prepa-
rar novas gerações de cientistas e promover a pesquisa científica 
exclusivamente teórica ou experimental. A expansão desses estabe-
lecimentos de ensino nas universidades nas décadas seguintes – em 
1968, apenas no estado de São Paulo, funcionavam 41 faculdades de 
filosofia com uma população estudantil de aproximadamente 27 mil 
alunos (PASTORE, 1971, p. 99) – correspondeu em larga medida às 
expectativas sociais e profissionais de uma classe média em processo 
de formação, oriunda, de modo significativo, dos grupos de imigra-
ção recente. A incorporação desses novos atores sociais, os profes-
sores de ciências, ao projeto do IBECC conferiu-lhe uma base social 
e política e o aproximou da discussão pública sobre a universidade, 
na qual um dos temas centrais era a formação de professores para a 
escola secundária e normal. Se a proposta de educação em ciências 
do IBECC, em particular o treinamento de professores, apresentava 
sintonia com essa preocupação, os esforços de divulgação científica 
conectavam-se com os propósitos mais amplos de valorização social 
da ciência, que presidia aquele movimento, liderado por educado-
res e cientistas, inclusive os remanescentes do escolanovismo, como 
Anísio Teixeira. Essa coincidência redundou em um reforço mútuo 
de ambos os projetos. 

Um segundo aspecto a ressaltar daquele contexto é a Lei 4.024 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 21 de dezembro de 1961, 
que representou uma resposta à crescente demanda por educação 
por parte de uma sociedade que vivia há décadas um ritmo acelerado 
de urbanização e industrialização. Se, em 1945, o total de matrículas 
no ensino de nível secundário era de 240 mil, esse número se elevou 
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para 990 mil matrículas em 1960. Tal tendência foi acompanhada 
pelo crescimento da rede escolar e pela exigência de ampliação do 
corpo docente, cuja qualificação dependia a qualidade do ensino e, 
por conseguinte, como se pensava à época, a solução para os eleva-
dos índices de retenção e evasão escolar: apenas 20% dos alunos que 
ingressavam nos cursos de nível secundário completavam os estudos 
(NUNES, 2000, p. 46, 50). Por outro lado, a nova lei revogou a obriga-
toriedade de adoção de programas oficiais, promoveu a equivalência 
dos cursos de nível médio e descentralizou a elaboração de currí-
culos, até então sob a esfera de controle do MEC (BERTERO, 1979, p. 
63; NUNES, 2000, p. 56; CUNHA, 2003, p. 171; NARDI, 2005, p. 5; BAR-
RA, LORENZ, 1986, p. 1.973). A maior autonomia conferida às escolas 
possibilitou alternativas pedagógicas ao programa de ensino unifor-
me que vigorava no país, como comentam os educadores Fracalanza 
e Mejid Neto (2006, p. 132):

Assim, a flexibilização dos currículos possibilitava a realização de 
experiências educacionais. Ao mesmo tempo, os professores for-
mados nas Instituições de Ensino Superior, incorporados ao En-
sino Médio, passaram a questionar os currículos e os conteúdos 
tradicionais, quer devido aos novos conteúdos com os quais ha-
viam entrado em contato durante sua formação profissional, quer 
devido aos ideais escolanovistas que se difundiam de forma privi-
legiada na parte pedagógica dos cursos superiores de preparação 
ao magistério. 

As transformações institucionais operadas pela LDB, em par-
ticular a liberdade para que as escolas escolhessem os conteúdos 
curriculares, além da incorporação do ensino de ciências desde o 
primeiro ano do curso ginasial, contribuíram decisivamente para a 
legitimação política e social das ações do IBECC no âmbito da edu-
cação formal, possibilitando, por exemplo, a execução do projeto da 
NSF, o que até então seria inviável conforme os termos da legislação 
educacional brasileira. Ademais, impulsionaram a atividade produ-
tiva, dada a constituição de um mercado em expansão, seja pela de-
manda das secretarias estaduais e municipais de todo o país, que 
compravam e doavam o material à rede escolar, seja pela demanda 
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de países latino-americanos, nos quais por meio da Unesco e de ou-
tros organismos internacionais difundiu-se o projeto do IBECC. 

É possível afirmar que essa trajetória bem-sucedida correspon-
deu a uma fase do IBECC cujo desfecho foi surpreendente. Ao final de 
1966, surgiu a Fundação Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC), 
entidade de direito privado que se encarregou da produção indus-
trial, tanto do material didático, que permanecia sendo preparado 
pelo IBECC, quanto de equipamentos médicos, como eletrocardiógra-
fos, desfibriladores e monitores cardíacos. Era uma linha de produção 
transferida da Coretron – empresa fundada em 1958 por Raw, Adolfo 
Leirner e Josef Feher – para a FUNBEC, que a adquiriu em 1968.

Segundo Raw (1970, p. 143), a decisão de criar a nova empresa – 
da qual assumiu a coordenação executiva, com Paulo Mendes Rocha 
e Maria Julieta Ormastroni – partiu em virtude da tensão que se es-
tabeleceu com a direção do IBECC no Rio de Janeiro, que considerava 
os aspectos comerciais e industriais da Comissão Paulista incompa-
tíveis com as funções de uma entidade ligada a Unesco (RAW, 1970, 
p. 143). Apesar dos vínculos iniciais entre ambas, supondo-se que 
a atividade industrial da FUNBEC financiaria o projeto educacional 
do IBECC, a evolução da empresa nas décadas de 1970 e 1980 (que 
encerrou as atividades em 1989) a levaria a se afastar progressiva-
mente desse objetivo inicial, preservado até hoje pelo IBECC, que se 
mantém atuante em São Paulo e ligado a Unesco. Raw, após a apo-
sentadoria compulsória na USP, em 1969, migrou para Israel e depois 
para os Estados Unidos, retomando as atividades na FUNBEC como 
assessor científico após retornar ao Brasil em 1979. Em 1984, ingres-
sou no Instituto Butantan para se dedicar à pesquisa e ao desenvol-
vimento de imunobiológicos. 

Considerações finais

Em um trabalho de revisão histórica, uma das principais pro-
tagonistas na trajetória do IBECC, Miriam Krasilchik, professora da 
Faculdade de Educação da USP, reconhece nessa entidade um mar-
co na história do ensino de ciências no país ao propor programas 
inovadores, que tiveram inúmeros desdobramentos na época e nas 
décadas seguintes. Muitas iniciativas e instituições mobilizadas pelo 
IBECC nos anos 1950 e 1960 desapareceram, ou foram incorporadas 
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pelas universidades – em que grupos de professores passaram a ela-
borar materiais e a realizar pesquisas sobre o ensino de ciências – e 
pelas sociedades científicas, como as de física, química e genética. 
Mais recentemente surgiram museus de ciências, entidades, como a 
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (funda-
da em 1997), e programas de educação científica sustentados pelas 
políticas públicas de educação, ciência e tecnologia (KRASILCHIK, 
2000, p. 91-2). 

Embora os motivos da descontinuidade do modelo organizacio-
nal do IBECC não estejam completamente esclarecidos, é possível ob-
servar a relevância desse modelo para a viabilização do projeto de 
educação em ciências, com o foco na escola. Afinal, tratava-se de um 
ambiente desprovido de instituições especializadas em que as ações 
eram mais difusas e, em geral, baseadas em esforços individuais, como 
os de José Reis ou de Roquette Pinto. O inovador modelo adotado pela 
Comissão paulista, do qual Isaias Raw foi um dos principais artífices, 
não apenas permitiu a sustentação financeira do projeto como tam-
bém o necessário suporte técnico-científico, angariado junto aos pro-
fessores de ciências, elo fundamental entre o IBECC e uma extensa e 
heterogênea rede de aliados, que ultrapassou as fronteiras nacionais. 

Em larga medida, os interesses dessa categoria profissional em 
institucionalizar o ensino de ciências, segundo preceitos que enfati-
zavam a importância do conhecimento teórico e experimental, guar-
davam interdependência com o movimento paralelo de profissiona-
lização da atividade científica, conduzido pelos cientistas sediados 
principalmente na universidade e apoiado em entidades associativas 
(com destaque para a SBPC) e nas políticas públicas de fomento à 
pesquisa e à formação de pesquisadores, que surgiram com a Ca-
pes e o CNPq. Tais circunstâncias moldaram a proposta da Unesco, 
contribuindo para o êxito de sua implementação no que concerne à 
promoção da disseminação da educação e cultura científicas.

Profissionalização, universidade para a pesquisa, educação em 
ciências, desenvolvimento nacional formaram a principal agenda de 
debates e ações dos anos 1950 e 1960, em torno da qual gravitaram 
educadores e cientistas. Certos aspectos desse processo confluíram, 
mesmo que indiretamente, para a institucionalização da ciência, 
notadamente no que concerne à ampliação de sua audiência. Uma 
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avaliação mais precisa dos efeitos desses acontecimentos, inclusive 
para aquela e as futuras gerações, em particular professores, alunos 
e cientistas, ainda merece mais estudos, assim como a investigação 
de outros processos sociais que contribuam para elucidar os diversos 
caminhos trilhados pelas ciências em seu desenvolvimento no país. 
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IMPORTÂNCIA DOS CENTROS DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL

 Ronaldo Mancuso

Este capítulo aborda a importância dos centros de ciências no 
contexto da educação científica no Brasil, considerando que os cen-
tros de ciências criados na década de 1960 foram extremamente im-
portantes para a educação em muitos aspectos, tais como: formação 
continuada dos professores em cada estado onde estavam localizados; 
popularização da ciência; orientação e desenvolvimento de atividades 
extraclasse (feiras e clubes de ciências); inclusão social de alunos e 
professores por meio de atividades realizadas nas escolas e fora delas.

O ensino de ciências e as grandes mudanças no mundo ocidental

Pode-se caracterizar o ensino de ciências como tradicional no 
Brasil até meados dos anos 1950, com muita verbalização e aulas te-
óricas. Os conteúdos das disciplinas enfocavam o produto final das 
atividades científicas, colocando em evidência apenas seus aspectos 
positivos, sem jamais questionar a utilização do conhecimento cien-
tífico pelo homem ou até a própria neutralidade da ciência. A maior 
preocupação das faculdades na época era que os acadêmicos (futu-
ros professores) obtivessem conteúdos para serem “repassados” aos 
futuros alunos, quando na função de magistério. No entanto, no he-
misfério norte, já havia começado uma “revolução” pedagógica: 

Em 1957, a ciência e seu ensino entraram em crise no mundo oci-
dental quando os russos, evidenciando supremacia científica e tec-
nológica, lançaram o Sputnik ao espaço. A consequência foi que 
os norte-americanos (especialmente) iniciaram uma verdadeira 
revolução em seus currículos escolares, buscando um repensar no 
processo educativo em geral e, também, no que se refere à educa-
ção científica (MANCUSO, 1993, p. 147).



Começaram a surgir, então, os embriões dos “projetos de ensino” 
e “projetos de currículo” (na área científica) dirigidos ao sistema edu-
cacional norte-americano e estendidos, mais tarde, aos da América 
Latina. Esses projetos utilizaram em larga escala os objetivos educa-
cionais para produção de um novo tipo de currículo, a ser testado com 
materiais preliminares e depois repassado aos professores (guia do 
professor) e aos estudantes (livro do aluno), em uma sequência orde-
nada de atividades sob a forma de programas que se caracterizavam 
por “[...] produção de textos, material experimental e treinamento de 
professores [visando] introduzir concepções mais modernas de ciên-
cias e suprir, através do material elaborado e dos treinamentos, as de-
ficiências dos professores” (PERNAMBUCO, 1985, p. 120).

A tendência tecnicista impulsionada pelos projetos de ensino 
teve, nos Estados Unidos, uma reação crítica por parte de outras 
correntes de educadores. Por exemplo, um marco que acabou pro-
movendo o desenvolvimento da psicologia cognitivista na educação 
corresponde às “[...] conferências realizadas nas Universidades de 
Cornell e Califórnia, em 1964, denominadas Piaget redescoberto, que 
focalizaram estudos cognitivos e desenvolvimento de currículo, em 
que o próprio Jean Piaget foi o consultor” (KRASILCHIK, 1987, p. 13).

Naquele período não se concebia um plano de curso, em um 
projeto curricular, que não contivesse a “vivência do método cien-
tífico” entre seus objetivos fundamentais. Mas em nível de sala de 
aula, convivendo com uma pedagogia livresca, em geral esse método 
científico ficava apenas “no papel”, sem ser efetivamente praticado. 

Os projetos norte-americanos e ingleses foram traduzidos e 
adaptados para o ensino brasileiro e, em uma primeira etapa, desta-
caram-se o IPS (Introductory Physical Science), o PSSC (Physical Scien-
ce Study Committee), o CBA (Chemical Bond Approach) e o BSCS (Bio-
logical Science Curriculum Study). Foram inicialmente sediados nas 
universidades, nos institutos de pesquisa e nos seis centros de ciên-
cias40 criados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1965, e 
que, além dos cursos que vinham desenvolvendo para os professores 

40  Os seis centros criados em 1965 foram: CECISP (Centro de Treinamento para Professores de Ciências 
de São Paulo), CECIMIG (Centro de Treinamento para Professores de Ciências de Minas Gerais), CECIGUA 
(Centro de Ciências da Guanabara), CECIRS (Centro de Treinamento para Professores de Ciências do Rio 
Grande do Sul), CECIBA (Centro de Ensino de Ciências da Bahia) e CECINE (Centro de Ensino de Ciências 
do Nordeste). 
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das redes de ensino41, tiveram a missão especial de traduzir e adaptar 
os projetos que vinham do exterior para depois aplicá-los em grupos 
de professores por meio de cursos, estágios e treinamentos. Todos os 
centros também mantinham atividades diversas com os professores, 
cumprindo objetivos semelhantes. Portanto, não se pode dizer que 
eles tenham sido criados em função dos projetos importados, porque 
suas atividades com os professores já se faziam sentir em cada região 
onde atuavam no Brasil. O envolvimento com os projetos foi um gran-
de impulso para o desenvolvimento de suas ações, não só pelo valor 
dos financiamentos gerados como também pelo apoio do MEC e de 
instituições estrangeiras, tais como a Fundação Ford, Fundação Rock-
feller e NSF (National Science Foundation). Essas financiavam labora-
tórios nas escolas escolhidas e garantiam a formação de líderes que 
posteriormente mantiveram o compromisso de “repassar o material” 
em seus estados de origem. No entanto, esses projetos de ensino tra-
duzidos e adaptados ao Brasil mostraram-se como inadequados com o 
passar do tempo (MANCUSO; LEITE FILHO, 2006).

Formação continuada de professores 

Na década de 1960, os maiores recursos didáticos eram o livro 
e o quadro de giz, onde o professor escrevia/derramava todo seu co-
nhecimento (idêntico ao livro). Mesmo assim, os alunos copiavam 
fervorosamente para depois repetirem nas provas as questões sobre 
o que haviam memorizado. Os alunos eram “passivos” não só quanto 
à mobilidade em sala de aula, mas também quanto ao conhecimento 
“repassado” pelos professores, sendo apenas permitidas perguntas 
que traduzissem dúvidas.

Muitas escolas não tinham laboratórios de ciências (nem de 
qualquer outra disciplina), e os professores “mais ousados” eram os 
que se dispunham a realizar os experimentos propostos nos livros 
didáticos em sala de aula, com materiais improvisados, trazidos por 

41  O objetivo principal do Centro de Treinamento para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul 
(CECIRS) era “melhorar o nível de ensino das ciências experimentais, através do treinamento de profes-
sores de ciências e do atendimento permanente às escolas e professores de nível médio”. Um relatório 
das principais realizações, desde sua criação, apresenta 32 cursos realizados, atendendo 509 professores 
no ano de 1966 e um crescimento expressivo já no ano seguinte, com 42 cursos, contando com um total 
de 944 professores (CECIRS, s/d, p. 2-3).
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eles ou pelos alunos. Na época fazia sucesso qualquer experiência 
prática realizada com ou para os alunos, do tipo demonstrativo. Ape-
nas como ilustração, havia as que versavam sobre “impenetrabili-
dade da matéria”, onde o professor “provava” (este era o termo na 
metade da década de 1960) que dois corpos não podiam ocupar o 
mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, quando colocava um pe-
daço de papel no fundo de um copo de vidro e mergulhava o mesmo 
verticalmente em uma bacia com água e o papel permanecia seco, já 
que o ar impedia que a água o atingisse. 

Esse professor “arrojado” fazia sucesso entre os alunos e cha-
mava a atenção da direção e do corpo docente da escola, porque pro-
vocava um fenômeno relativamente novo, já que os estudantes se 
entusiasmavam com as aulas, evidenciavam interesse no estudo da 
disciplina e davam seus primeiros passos para sair da “passividade” 
de permanecer sentados em suas cadeiras. Eles podiam se movimen-
tar pela classe ou até ajudar o professor na demonstração pretendi-
da. Nesse contexto, a promulgação de uma nova LDB (Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 5.692/71) veio a refletir-se 
na educação científica de maneira confusa e improdutiva, porque, 
no entender de Krasilchik (1987, p. 18),

[...] o currículo foi atravancado por disciplinas chamadas instru-
mentais ou profissionalizantes, o que determinou a fragmentação 
e, em alguns casos, o esfacelamento das disciplinas científicas, sem 
que houvesse um correspondente benefício na formação profis-
sional. O curso secundário perdeu a identidade e uma das conse-
quências foi a desvalorização da escola pública, pois instituições 
privadas resistiram às mudanças, burlando a lei e mantendo as 
características de educação propedêutica. 

Na época, muitos profissionais de outras áreas assumiam algu-
mas disciplinas, notadamente as da área científica, como, por exem-
plo, ciências (no Ensino Fundamental) e biologia (no Ensino Médio), 
porque faltavam professores formados. As aulas eram ministradas 
por dentistas, médicos e outros profissionais da saúde. Outro exem-
plo era a matemática, assumida por engenheiros e até geólogos onde 
faltavam professores formados, sem que isso fosse questionado, já 
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que constituía a única solução viável para que fosse cumprida a car-
ga horária prevista em lei para cada disciplina.

Em uma amostra analisada pelo Conselho Estadual de Educa-
ção do RS em 1968 e publicada no Boletim do CECIRS em 1969, po-
de-se notar a situação do magistério na ocasião, conforme os dados 
apresentados no quadro 1 (MONTE, SANTOS, 1969): 

Composição do magistério de ciências experimentais - 1968

ENSINO MÉDIO
EM%

DISCIPLINA

CURSO SUPERIOR 
ESPECÍFICO CURSO SUPERIOR 

NÃO ESPECÍFICO

CURSO MÉDIO

Completo Incompleto 2º CICLO 1º CICLO

Ciências 25 9 34 30 2
Biologia 45 7 32 15 1

Física 13 8 62 16 1
Química 24 14 52 10 0

Quadro 1. Composição do magistério de ciências experimentais no RS em 1968.

Naquele período, os centros de ciências passaram a ter atua-
ção marcante na formação continuada dos professores de ciências. 
Dando continuidade ao que já vinha acontecendo desde o início, as 
ações dos centros se concentraram em propiciar cursos intensivos 
(com aproximadamente 20h) e outros mais longos, nos períodos de 
férias escolares (de 100h ou mais). Também aconteciam palestras, 
estágios e troca constante de experiências entre os centros de ciên-
cias no país. A formação continuada de professores passou a ser algo 
muito frequente nos centros e esta ação se fez sentir nas atuações 
desenvolvidas em sala de aula. 

Atividades extraclasse: feiras e clubes de ciências  
na popularização da ciência

A primeira feira científica foi organizada em 1950, na Filadél-
fia (Estados Unidos), e expôs trabalhos de outras feiras organiza-
das pelo país. A partir de então esse evento se disseminou, atraindo 
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cada vez mais expositores, e surgiram as primeiras feiras científicas 
internacionais (BRASIL, 2006). Na década de 1960, com apoio e pa-
trocínio do IBECC/Unesco42, começaram as feiras de ciências no Bra-
sil. A primeira ocorreu no centro da cidade de São Paulo, na Galeria 
Prestes Maia. Em seguida, surgiram feiras em diversas cidades do 
país (ORMASTRONI, 1998).

A partir desse movimento paulista, surgiram, em vários lugares 
do Brasil, muitas feiras de ciências que viriam, ao longo dos anos, 
crescer e despontar como mais um elemento forte na educação cien-
tífica de alunos e professores, adeptos então do “método científico” 
tradicional que fez escola através dos “treinamentos” propiciados pe-
los centros ou outros órgãos. A popularização da ciência teve grande 
impulso na medida em que as feiras foram se espalhando pelo país. 

Atualmente, o movimento das feiras permanece vivo no Bra-
sil, em vários países da América Latina e no mundo. Cada vez mais, 
o evento evidencia modos de superar a ideia de uma ciência como 
conhecimento estático, para atingir uma amplitude bem maior, de 
ciência como processo, ciência como modo de pensar e agir, ciên-
cia como solução de problemas das comunidades, em busca de um 
desenvolvimento sustentável, com grande número de investigações 
estudantis apresentando caráter interdisciplinar e já revelando con-
textualização dos conhecimentos.  

A realidade presente na vida da escola se transforma no conteúdo 
de sala de aula e na inspiração das pesquisas estudantis, devendo 
permear a conduta de cada professor, ao longo dos bimestres, sem 
a preocupação de que sejam trabalhos produzidos apenas para um 
evento específico (a feira ou mostra), mas fazendo parte, efetiva-
mente, da rotina docente (MORAES, MANCUSO, 2005).

A partir da década de 1950, e mais intensamente nas décadas 
seguintes, começaram a surgir nas escolas os clubes de ciências. 
Os primeiros tiveram atividades mais tecnológicas do que cientí-
ficas, já que se preocupavam com a montagem de artefatos, tipo 

42 IBECC: Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. Unesco: Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura.
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motores, usinas, vulcões, maquetes etc. (MANCUSO, LIMA, BAN-
DEIRA, 1996a). Pelo que se tem registro, esse movimento começou 
também por São Paulo: 

[...] o primeiro clube foi montado nas dependências do próprio 
IBECC, entre 1952 e 1954, sob a supervisão do professor Leônidas 
Horta Macedo, indicado pela Secretaria Estadual da Educação. 
Mais tarde, em 1960, Maria Julieta Ormastroni, com o apoio de José 
Reis, implementou uma seção de ciências na Folhinha, suplemen-
to infantil da Folha de São Paulo, que publicava os experimentos 
realizados por crianças entre 5 e 9 anos (ABRANTES, 2008, p. 130). 

Os clubes de ciências tiveram um grande desenvolvimento, as-
sim como as feiras de ciências e outros meios de divulgação (exposi-
ções, palestras, programas de televisão, artigos e seções em jornais, 
publicações de livros e revistas, concursos científicos etc.), contri-
buindo para a popularização da ciência em todo país. Atualmente, os 
museus de ciências e tecnologia, notadamente os interativos, atraem 
o público leigo juntamente com alunos e professores, desafiando so-
luções e explicações para os fenômenos científicos, sendo um impor-
tante meio de divulgação e popularização da ciência, tanto no Brasil 
como em outros países. 

Inclusão social de alunos e professores

Um dos aspectos mais relevantes dos centros de ciências foi a 
capacitação gradual dos professores das redes de ensino, eviden-
ciando que, além do diploma fornecido pelas faculdades, era preciso 
ir adiante, na busca de uma formação continuada. Isso deu mais se-
gurança aos professores, tanto no seu trabalho profissional como na 
confiança adquirida com os alunos, agora mais harmonizados com 
seus interesses e motivados pela diminuição gradativa da “passivida-
de” de outras décadas.

Os centros de ciências propiciaram cursos de aperfeiçoa-
mento nas disciplinas de cunho científico e foram conquistando 
cada vez mais os professores, chegando ao ponto de vagas serem 
disputadas em uma proporção de até quatro inscritos por vaga 

109EDUCAÇÃO E CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA



existente. A segurança dos professores refletiu-se nas salas de 
aula e começaram a surgir atividades de investigação científica, 
inicialmente tímidas e depois crescendo ao longo do tempo de 
maturação da massa crítica que já se formava.

Com os clubes e feiras de ciências, os professores e os alunos se 
viram expostos a um público antes afastado da escola. Em muitos deles 
cresceu a autoestima, a partir do reconhecimento de seus talentos nos 
eventos públicos em que participavam. Muitos exemplos poderiam 
ser citados de professores e alunos que se destacaram nas escolas e 
nas suas comunidades, onde antes provavelmente seriam ignorados. 

Alunos e professores, principalmente de cidades ou vilarejos do 
interior, ao participarem de uma feira regional (produto da seleção 
dos trabalhos nas escolas), se deslocavam para a cidade que sediava 
o evento (geralmente também a mais importante da região) e toma-
vam contato com um público bem maior, que os colocava em situa-
ção de evidência. A passagem de um trabalho de uma feira regional 
para uma estadual (ou até nacional ou internacional) fazia com que 
eles se sentissem cada vez mais envolvidos/participantes no processo 
educacional, já que iriam apresentar a trajetória e o produto final 
de seus projetos investigatórios a uma plateia de âmbito bem maior, 
mais diversificada e provavelmente mais exigente, promovendo des-
taque de seus talentos e inclusão social. A mídia destacava grupos de 
estudantes pesquisadores que estavam expondo seus trabalhos no 
exterior, com muito sucesso, evidenciando um despertar de vocações 
e uma inclusão social bastante efetiva.

Há registro de documentos e pesquisas de alunos e professo-
res que se sentiram “incluídos” socialmente e passaram a cumprir 
seu papel de cidadãos conscientes, desencadeando, nas suas regiões, 
ações em favor de sua comunidade. “Tais fatos geraram uma seção 
no Boletim do CECIRS, denominada ‘Um passo a mais’, destacando 
quatro tipos de trabalhos estudantis: ‘Alunos que ensinam’, ‘Alunos 
que denunciam’, ‘Alunos que alertam’ e ‘Alunos que solucionam’” 
(MANCUSO, 1998, p. 6).

Pesquisas realizadas com professores e alunos participantes de 
eventos proporcionados pelos centros de ciências tornam evidente seu 
processo de inclusão e crescimento, com consequências em sua vida 
pessoal dentro e fora da escola. Seguem algumas expressões (citações 
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literais) utilizadas pelos entrevistados nas pesquisas realizadas (MAN-
CUSO, 1993, 1996b; MANCUSO, LEITE FILHO, 2006): permite aquisição 
de “maior visão do processo educativo”, porque “cresce o interesse por 
coisas novas”, “amplia conhecimentos” e favorece “troca de conheci-
mentos”, “intercâmbio cultural”, “amizade”, “iniciativa”, “segurança”, 
“responsabilidade”, “solidariedade”, “mais ideias”, “novos trabalhos”, 
“consciência criativa”, “visão diferente”, “cooperação”, “equilíbrio”, 
“autoconhecimento”, “maior envolvimento com o processo” e “estí-
mulo ao crescimento pela mudança”. Além disso, ainda segundo as 
palavras dos entrevistados, “diminui a timidez”, “forma consciência 
crítica e responsável”, “favorece a tomada de decisões”, “propicia li-
deranças”, “amplia visão de mundo” e traz outros benefícios a quem 
participa, pois “aprende a lidar com público”, “fica mais estimulado” 
e “volta-se para interesses da comunidade onde vive, propiciando a 
contextualização dos conhecimentos”.

Assim, a partir de uma perspectiva de formação integral dos 
estudantes (agora sem levar em conta apenas o evento feiras de ci-
ências), é fundamental entender que “educar pela pesquisa” (DEMO, 
1996) tornou-se essencial no despertar de vocações dos estudantes, 
podendo ser estimulado nas salas de aula, pelos professores de todas 
as disciplinas. As atividades desenvolvidas em clubes, feiras ou mos-
tras, havendo mais pesquisa em sala de aula, poderiam ser terreno 
propício para a germinação de vocações. Alunos bem preparados e 
instrumentalizados para a exposição de suas produções, mediados 
por seus professores (igualmente preparados), podem fazer da ciên-
cia e da tecnologia um trampolim para a inclusão social que vai lhes 
dar visibilidade junto à escola e à sociedade. 
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PARTE II

OS SEIS CENTROS DE CIÊNCIAS CRIADOS NO 
BRASIL EM 1965





BREVE HISTÓRIA DO CECINE : COMO  
A VERDADE CIENTÍFICA VIROU DÚVIDA E EXPERIMENTAÇÃO 

Beatriz Coelho Silva

Imagine um centro de estudos em que jovens recém-graduados 
têm recursos e liberdade para experimentar ideias inovadoras. Para 
eles, fazer ciência deixa de ser o aprendizado de verdades estabe-
lecidas e torna-se o exercício da dúvida e da investigação. Essa é a 
origem do Centro de Ensino de Ciências do Nordeste (CECINE), da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), criado em 1965 para 
formar professores do Ensino Médio (então Científico) e do Ensino 
Fundamental (Primário e Ginásio). Em 47 anos (completados em 15 
de janeiro de 2012), o CECINE foi atuante, não só formando professo-
res, o que só ocupou o primeiro terço de sua história, mas também 
iniciando crianças e adolescentes em ciências. 

Neste texto, abordo essa trajetória. Dada à exiguidade de tempo 
e de espaço, só levantei questões sobre o tema para, futuramente, ex-
plorá-las de forma mais abrangente. Uma tarefa que parecia impos-
sível, pois o CECINE não guardou os documentos de sua história nem 
o farto material didático e paradidático produzido no seu primeiro 
terço de funcionamento. Assim, parecia difícil encontrar professores 
que lá haviam lecionado e/ou estudado. A Biblioteca Central da UFPE 
lista dezessete títulos do CECINE em seu acervo, mas só quatro estão 
disponíveis para consulta. Ou seja, tudo indicava que essa memória 
estava perdida, embora quase 2.000 professores tenham passado por 
seus laboratórios em cursos e estágios de formação ou especialização 
entre 1965 e 1981. Considerando também que, nos anos subsequen-
tes, milhares de jovens tiveram lá seu primeiro contato com ciência. 

No entanto, como ensinou o historiador Michel Pollak1, dados es-
quecidos formam uma memória subterrânea e, em um determinado 
momento, rompem a barreira que não os deixou aflorar. A premissa 

1  POLLAK, M. Memória, Esquecimento, Silêncio. Revista Estudos Históricos, v. 2, n. 3, CPDOC, Fundação 
Getúlio Vargas, 1989, p. 3-15.



mostrou-se exata. Ao ouvir professores e funcionários do CECINE, 
constatei ser possível montar um mosaico de seu passado, apesar das 
falhas da história oral, em que as memórias individuais somadas se 
complementam, se contradizem e dialogam para amalgamar um dis-
curso coletivo. Não consegui ouvir todas as pessoas que poderiam 
completar o mosaico, tarefa da qual pretendo dar conta em breve.2 

Outra surpresa foi descobrir que há documentos guardados 
em acervos públicos e privados. A Divisão de Arquivo Geral da UFPE 
trouxe quatro exemplares do Relatório Anual de Atividades, de 1971 
a 1974 (com as ações do ano anterior e o planejamento do ano de 
publicação). Na coleção de periódicos da Fundação Joaquim Nabu-
co, encontrei exemplares do Jornal do Commercio de 1965, com a co-
luna dominical “Iniciação à ciência”, do CECINE. Não houve tempo 
para pesquisar os anos posteriores, mas essas informações possibi-
litaram colorir o mosaico com documentos escritos que, segundo o 
historiador Jacques Le Goff (1999), dão embasamento científico ao 
estudo da história.

 A origem remota do CECINE se situa em 1958, quando a União 
Soviética mandou para o espaço a primeira nave tripulada por um 
homem, Yuri Gagarin. Em plena Guerra Fria, a comunidade acadê-
mica dos Estados Unidos decidiu melhorar a didática de ciências no 
Ensino Médio para não perder essa batalha. O Massassuchets Insti-
tute of Tecnology (MIT) e a Universidade de Havard criaram livros 
cuja metodologia, no lugar de emitir os conceitos, provocava a refle-
xão para chegar a eles. Eram quatro títulos: Biological Sciences Cur-
riculum Study (BSCS), Chemical Bond Aproach (CBA), Pyhsical Science 
Study Committee (PSSC) e School Mathematics Study Group (SMSG).

A seguir, os testemunhos de dois professores do CECINE dos 
anos 1960, Adalberto Francisco de Souza Filho e André Furtado:

Naquela época, os Estados Unidos perderam terreno para a Rús-
sia, com o lançamento do Sputnik, e resolveram ativar o ensino 
de ciências. Aqui também, em 1965, houve uma preocupação do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) em melhorar o ensino que 

2  Até o momento, foram realizadas entrevistas com: Adalberto Francisco de Souza Filho, André Furtado, 
Ari Cruz, Arnaldo Rabelo de Carvalho, Aymar Maciel Soriano de Oliveira, Cláudio de Castro, Leda Narcisa 
Régis, Maria Anália da Silva (Juraci) e Vera Lúcia Régis da Silva.
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estava ficando muito para trás. Foi quando veio a ideia de criar os 
Centros de Ciências.3  

Em 1958, quando o Gagarin foi para o espaço, o Brasil acordou 
também, mas ao invés de criar, importou a versão azul do BSCS e 
os livros de matemática, química e física. Recém-formado em His-
tória Natural [atual curso de Ciências Biológicas], recebi uma bolsa 
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e 
fui integrar o setor de Biologia do CECINE.4

Estudos acadêmicos sobre o ensino de ciências no Brasil confir-
mam esses depoimentos, mas há que se acrescentar a iniciativa do 
então diretor do Instituto de Química da UFPE, Marcionílio de Barros 
Lins, que depois se tornaria reitor. Segundo o professor Aymar Ma-
ciel Soriano de Oliveira, diretor do CECINE de 1967 e 1975, havia uma 
carência absoluta de professores de ciências em Pernambuco.

Fizemos um levantamento e constamos que havia só um professor 
de física. De química, nenhum. Naquela época, quem dava aula de 
física e de matemática era estudante de Engenharia. De química, 
era estudante de Engenharia ou de Medicina. E, de biologia, era 
estudante de Medicina.5  

Abrantes (2008, p. 177) confirma os números na sua tese sobre o 
Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura (IBECC) e a Funda-
ção Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC): “Dados de 1965 mos-
tram que a maioria do professorado do Ensino Médio (60%) não deti-
nha diploma universitário, outros eram normalistas (20%), enquanto 
cerca de 20% improvisavam, sem formação de qualquer tipo”.

Ao IBECC coube traduzir os livros americanos, e o MEC criou 
centros de ensino de ciências para disseminá-los entre professores. 
A ajuda americana veio por meio da Fundação Ford, que financiou 
os laboratórios para as aulas práticas. Foram fundados, em 1965, o 
CECINE, em Recife; o Centro de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA), 

3  Entrevista do professor Adalberto Francisco de Souza Filho à autora em novembro de 2011. 
4  Entrevista do professor André Furtado à autora em novembro de 2011.
5  Entrevista do professor Aymar Maciel Soriano de Oliveira à autora em novembro de 2011.
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em Salvador; o Centro de Treinamento para Professores de Ciências 
de Minas Gerais (CECIMIG), em Belo Horizonte; o Centro de Treina-
mento para Professores de Ciências da Guanabara (CECIGUA), no Rio 
de Janeiro; e o Centro de Treinamento para Professores de Ciências 
do Rio Grande do Sul (CECIRS), em Porto Alegre. 

Maurício (1992, p. 18) destaca particularidades no CECINE: 

Entre os outros centros, o CECINE tinha alguns aspectos especiais 
por ter sido fundado meio ano mais cedo que os outros centros, 
com apoio da Sudene, da Universidade de Pernambuco e da Funda-
ção Ford. Esta última fez um aporte de US$ 150 mil para o período 
de 1965/1968. Sudene deu suporte financeiro para a contratação 
de parte da equipe e bolsas para professores passarem nove me-
ses à disposição do CECINE. A universidade forneceu o espaço, os 
laboratórios e parte da equipe. O Ministério da Educação forneceu 
fundos para bolsas e outras despesas. As atividades do CECINE se 
estendiam pelos oito estados do nordeste do Brasil.6 

Os autores consultados não dizem por que Recife e a UFPE fo-
ram escolhidos para a experiência-piloto dos centros de ensino de ci-
ências, mas há uma forte evidência nesse sentido. Além de o CECINE 
abranger um território maior que os outros centros, com carências 
agudas, havia também o empenho do professor Marcionílio de Barros 
Lins, então diretor do Instituto de Química da UFPE, que mandou pro-
fessores recém-graduados fazerem especialização no IBECC, em São 
Paulo, para implantar os novos métodos americanos, adaptando-os à 
realidade local. Entre eles estavam: Aymar Soriano, Army Wanderley 
Nóbrega e André Furtado. O professor Arnaldo Rabelo de Carvalho, 
bacharel recente em química, não foi ao IBECC, mas ajudou a implan-
tar o método do CBA e contou qual era a nova filosofia de ensino:

Naquela época, como ainda hoje, havia prioridade pela aula tradi-
cional, de discurso, giz e quadro. Queríamos sair desse sistema e 
introduzir a experimentação. Esses cursos priorizavam a parte te-
órico-experimental nos laboratórios e na sala de aula. Isso ocorria 
em todas as disciplinas, porque era o espírito dos quatro métodos.7

6  Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Naquela época 
a Bahia fazia parte da Região Leste. 
7  Entrevista de Arnaldo Rabelo de Carvalho à autora em novembro de 2011.
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Para Marcionílio de Barros Lins, o CECINE seria a plataforma 
para criar os cursos de mestrado e doutorado em ciências, como ele 
contou ao Jornal do Commercio (1965):

Ao assumir a direção do Instituto de Química da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, em 1961, fizemos um planejamento para a 
realização de pesquisas e cursos de pós-graduação. Foi logo cons-
tatada, entretanto, a não existência de professores para tais cursos. 
A realidade indicava que os cursos de graduação formavam maus 
profissionais que, por sua vez, já ingressavam “deformados” na es-
cola superior, fato demonstrado pela proliferação dos chamados 
“cursinhos”, destinados a cobrir, à sua maneira, as inegáveis falhas 
do Ensino Secundário.

O CECINE surgiu, pois, como decorrência da constatação das falhas 
existentes no ensino das ciências ao nível médio e das projeções 
causadas pelo fato, no nível superior e de pós-graduação.

Marcionílio de Barros Lins assumiu a diretoria executiva do 
centro e trouxe, para a assessoria científica, a professora paulista 
Rachel Gevertz, mestre em ensino de ciências nos Estados Unidos, 
onde conheceu a fundo os métodos novos. O CECINE foi dividido em 
cinco seções: ciências, biologia, física, matemática e química. Os pro-
fessores eram bolsistas da Sudene, e havia também uma gráfica para 
publicação de material didático. 

Nos primeiros seis anos, o objetivo foi atingido. A formação de 
professores começou em fevereiro de 1965, envolvendo entre 30 e 
40 alunos por disciplina, em cursos que duravam de duas a seis se-
manas. O corpo docente era formado por recém bacharéis (biologia, 
física, química, matemática e ciências) e professores da UFPE, como 
o químico Ricardo Ferreira, o matemático João Barbosa, o físico Luiz 
de Oliveira e o médico Fernando José Costa de Aguiar (que assumiu a 
coordenação da área de biologia). Seminários aconteciam aos sába-
dos, assim como visitas a escolas públicas e privadas. Em suas memó-
rias, Ricardo Ferreira (2007) afirma: 

O CECINE dava cursos de especialização em matemática, física, 
química, biologia e ciências naturais para professores das redes 
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pública e privada de todo o nordeste... Cada setor do CECINE ti-
nha um coordenador e vários professores estagiários, bacharéis 
e licenciados que se dedicavam a atividades didáticas... Dávamos 
aulas não apenas no CECINE, mas, periodicamente, nos meses de 
julho e janeiro, patrocinávamos cursos em outras cidades do nor-
deste: João Pessoa, Campina Grande, e mesmo, em julho de 1967, 
em Belo Horizonte, já que o norte de Minas faz parte do polígono 
das secas.

Ainda em 1965 foram fundados os núcleos do CECINE nos ou-
tros sete estados do nordeste, onde também aconteciam os cursos. De 
28 a 31 de outubro, realizou-se, por iniciativa de Rachel Gevertz8, a I 
Feira de Ciências do Nordeste, com 1.000 trabalhos de 29 escolas e 20 
mil visitantes que lotaram os imensos salões do Clube Internacional, 
no centro de Recife. Professores universitários formavam a comissão 
julgadora, presidida pelo reitor da UFPE, Murilo Humberto de Barros 
Guimarães. Foram dados prêmios para as categorias trabalho indi-
vidual, equipe e colégio, distribuídos por seis modalidades: biologia, 
ciências, física, matemática, química e educação integrada.9  

A coluna “Iniciação à ciência”, publicada a partir de 31 de ja-
neiro de 1965, noticiava as atividades do CECINE e dava sugestões de 
experimentos.10 Segundo Arnaldo Rabelo de Carvalho, “todos contri-
buíam com ideias”. As ilustrações eram de Walter Couto, também au-
tor dos desenhos das publicações didáticas. Ao lado de curiosidades 
científicas (montagem de filtro, construção de um espelho de prata 
ou a explicação do lança perfume, então permitido), falava-se dos 
cursos de verão e inverno (130 professores de todo o nordeste inscri-
tos neste) e dos avanços da ciência mundial. 

Havia ainda o programa radiofônico “CECINE fala de ciência”, 
com trinta minutos de duração, veiculado na Rádio Universitária, às 
quartas-feiras e aos sábados.11 O Relatório Anual de Atividades de 
1972 faz referência a quarenta temas abordados em 1971.

8  Informação dada por Aymar Maciel Soriano de Oliveira em entrevista realizada em novembro de 2011.
9  As feiras seguintes ainda não foram pesquisadas, mas elas constam nos relatórios anuais.
10  Até o momento, só pesquisei o primeiro ano da coluna, que é citada nos relatórios anuais examinados.
11  Também não foi possível encontrar ainda os scripts ou as gravações desses programas.
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Segundo o Relatório de 1973, a biblioteca do CECINE tinha 5.171 
publicações e crescia uma média de 600 novos títulos por ano. Eram 
livros e revistas científicas que não estão mais no centro. É difícil 
precisar quantos títulos o CECINE publicou. O Relatório de 1972 enu-
mera dezesseis publicações (livros, apostilas e kits para experimen-
tos em laboratórios), o que leva a crer que tenha ultrapassado uma 
centena. Os títulos do acervo da Biblioteca Central da UFPE dão ideia 
dos conteúdos: Álgebra linear e geometria (Maria Helena Novaes, em 
1968), Cinética química e mecanismo das reações (Ricardo Ferreira, 
1968), Construções geométricas com réguas e compassos (Alberto Ra-
malho, 1984, o mais recente), Manejo da régua de cálculo (João Barbo-
sa, 1972), Partículas ou ondas? (Ricardo Ferreira, 1971), Criação artís-
tica e criação científica (Ricardo Ferreira, 1972). Ferreira é autor de 
seis das dezessete publicações, devido a sua enorme produção “nos 
diversos departamentos e institutos onde atuou”, conforme explica 
Arnaldo Rabelo de Carvalho. Em suas memórias, Ricardo Ferreira 
conta que a sua Introdução aos orbitais moleculares foi traduzida 
para o inglês e distribuída a 50 mil professores e alunos de escolas 
americanas (2007, p. 103).

Professores e cientistas iniciaram carreira no CECINE. A ento-
mologista Lêda Narcisa Régis fez curso de aperfeiçoamento em 1969, 
depois de um ano de magistério. Logo se integrou à equipe docente e 
destaca a importância da sua formação:

Até então, a ciência era um conjunto de informações, regras e teo-
rias, com uma visão mais ou menos estática desse conhecimento. 
No CECINE, a ciência era pergunta, investigação e desafio. Deixa-
va de ser verdade estabelecida e se tornava conhecimento a ser 
construído, questões a serem levantadas. Os professores, com os 
alunos que lecionavam no Ensino Médio, buscavam meios simples 
e economicamente viáveis de se usar em sala de aula, mesmo não 
tendo um laboratório. Buscávamos o que fosse experimental e con-
vidasse ao raciocínio sobre as questões. O que melhorasse o ensino 
de biologia, tornando-o mais prático e mais da vida das pessoas.12 

12  Entrevista concedida à autora em novembro de 2011.
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André Furtado, que atuou no CECINE até 1972, conta como eram 
essas aulas e o que elas representaram para sua carreira:

Mostramos que o aluno tinha que duvidar. Havia uma aula clás-
sica, A Origem da Vida. Eu levava goiabas bem maduras, bichadas 
e cheia de larvas, e entregava aos alunos perguntando: “De onde 
veio esse verme? O caroço da goiaba virou o tapuru [bicho de goia-
ba]?” A ideia era falar sobre a origem espontânea da vida, e sur-
giam perguntas até o aluno construir uma experiência, um modelo 
que mostrava que aquilo não era possível.

As experiências eram feitas em grupo, até os alunos descobrirem 
alguma coisa, fazerem perguntas, para mostrar que ciência é in-
vestigação. Trabalhar coletivamente era fundamental porque eles 
se criticavam, trocavam ideias e informações. O importante era fi-
car claro que na ciência nada é definitivo, tudo se constrói. É uma 
corrente em que cada um acrescenta um elo.

Como professor, o CECINE me deu a oportunidade de praticar o 
que eu pensava: ciência deve ser interrogativa e não decorativa. 
Deve estimular as pessoas a descobrir coisas novas.13

Arnaldo Rabelo apontou problemas com o CBA, que o levou à 
Universidade de Berkeley, na Califórnia, para conhecer e trazer para 
cá o Chemistry Study (ou Chem S). 

Nós vibrávamos, mas o CBA era um choque para os alunos por mu-
dar todo o processo de aprendizado. Eles tinham que colocar todo 
o esquema de estudo e de vida de lado e começar a pensar diferen-
te. O programa foi implantado logo depois do golpe militar, o que 
levou alunos a detestá-lo dizendo que era coisa de americano.14

Em 1967, fui para Berkeley estudar o Chemistry Study, com filosofia 
mais próxima da nossa realidade. O CBA trabalhava modelos, tabe-
las e informações e nossa preocupação era como trabalhar com o 
material fácil de ser encontrado a preço acessível. Não era possível 
trabalhar exatamente como estava nos livros.15

13  Entrevista concedida à autora em novembro de 2011.
14  Até a conclusão deste texto, não foi possível saber se o problema ocorria em outras áreas.
15  Entrevista concedida à autora em novembro de 2011.
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Para André Furtado, entusiasta do BSCS, “os mais de mil profes-
sores formados no CECINE, nesse período, mudaram completamente 
a forma de ensinar biologia. Eles se entusiasmavam com a metodolo-
gia que passou da decoreba ao pensamento, à crítica”.16

A partir de 1971, o CECINE mudou para abrigar as licenciaturas 
de curta duração do Programa de Melhoria do Ensino (Premen) do 
MEC. A Lei n. 5.692/71 reformou o ensino, substituindo o Primário 
e o Ginásio pelo 1º Grau (que se tornava obrigatório) e o Científico 
pelo 2º Grau. A urgência de formar professores de ciências levou à 
criação de cursos com duração de dez meses e 1.600 horas/aula. Os 
alunos eram bolsistas com o compromisso de voltar a seus estados 
para lecionar nas escolas públicas. Ao CECINE, coube atender os ca-
torze estados das regiões norte e nordeste e formular o Plano Nacio-
nal de Química (Pnaq). Nas outras disciplinas, o material didático era 
fornecido pelo MEC.

Novamente, a Sudene era parceira, e o MEC e a UFPE, finan-
ciadores minoritários. Uma dissertação sobre a participação da su-
perintendência no processo educacional do nordeste (NASCIMENTO, 
2011, p. 93) conta que o programa “tinha como meta treinar 400 pro-
fessores [...] e o numero foi 150% maior”.17 

Os relatórios anuais de atividades do CECINE evidenciam que os 
outros cursos de férias foram mantidos, a par do Premen. Em 1971, 
foram realizados 29, que duravam entre uma semana (20 horas/aula) 
e seis semanas. O número de alunos variava entre 10 e 40, e o local de 
realização podia ser a sede do centro no Recife ou nos outros estados. 
Já o Premen começou em 13 de setembro de 1971 com o objetivo de 
formar professores de ciências e de matemática para o Ensino Médio. 
Essa turma teve 116 alunos, igualmente divididos entre as duas dis-
ciplinas. Sessenta por cento das aulas eram de conteúdo específico 
e quarenta por cento de didática. Os alunos eram selecionados em 
parceria com as secretarias estaduais de educação. Professores do 
CECINE iam às capitais para entrevistar os candidatos, que eram pro-
fessores, graduados ou não. As exigências eram o curso secundário 
concluído e a aprovação em uma prova escrita aplicada previamente. 

16  Entrevista concedida à autora em novembro de 2011.
17  NASCIMENTO. A. C. M. Sudene, informação e educação em Pernambuco. 1069-1980. Dissertação de mes-
trado em Ciência da Informação. Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2011. 
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Adalberto Francisco contou que o critério de aprovação na entrevista 
era a desenvoltura do candidato. 

André Furtado exemplifica em seu testemunho as precarieda-
des do ensino nos grotões brasileiros nos anos 1970. 

Para selecionar professores de Roraima, fiquei num hotel para pi-
lotos em Boa vista, mas não havia jornal ou rádio para divulgar a 
seleção. Por coincidência, haveria um show da cantora Elza Soa-
res. Antes do espetáculo, fui ao camarim, um quartinho no local 
da apresentação, e pedi para anunciar o curso a seu público. Ela 
foi extremamente simpática: “Antes do show você sobe e fala”. Ao 
todo, trouxemos para o Recife 40 professores do norte e nordeste 
para o curso do Premen.

Para as aulas práticas, o CECINE preparava kits com material 
para os experimentos e um texto com dez a quinze páginas descreven-
do-os. Os kits eram testados nos laboratórios, pois, como informaram 
Arnaldo Rabelo de Castro e Adalberto Francisco, as aulas eram prepa-
radas em função da reação e das expectativas dos alunos/professores. 
A laboratorista Juraci18 lembra que diariamente era necessário encon-
trar sapos e insetos para dissecação. “Havia também slides e filmes 
que os professores usavam para ilustrar os conteúdos”, conta ela.

Sobre a experiência didática, André Furtado comenta:

O aluno sabia que o inseto tem seis patas, sistema nervoso, ovário e 
testículo, mas nunca tinha visto. Então, ao dissecar o animal na aula, 
ensinávamos teoria com base no que eles estavam vendo. 

A relação entre eles era boa. Todos se comunicavam e trocavam 
presentes regionais. Mas esta é a parte folclórica. Na ciência, o 
entrosamento era perfeito, apesar das diferenças de nível de co-
nhecimento. Tal como hoje, alunos de escolas públicas e privadas 
têm níveis diferentes e, às vezes, temos dificuldades para tratar o 
mesmo tema. É preciso nivelar, geralmente por baixo. Se nivelar 
por cima, entre 10% e 15% dos alunos não vão acompanhar a aula.

18  Juraci é o apelido de Maria Anália da Silva, laboratorista do CECINE, que concedeu a entrevista em 
outubro de 2011 com a também laboratorista Vera Lúcia Régis Silva.

126 BREVE HISTÓRIA DO CECINE – SILVA, B. C.



Nos relatórios anuais de atividades é possível saber o investi-
mento financeiro no CECINE e o retorno, em termos quantitativos. Em 
junho de 1972, 114 alunos concluíram a licenciatura curta em ciências 
e matemática para 1º Grau. Eles tiveram bolsa de Cr$ 450,00 durante 
os dez meses de duração do curso. Esse curso era formado por duas 
turmas de alunos e contava com 28 professores, 12 do CECINE e 15 da 
Faculdade de Educação. Houve também uma turma de ciências com 
198 alunos, com a mesma bolsa. Já em 1973, o número de alunos subiu 
para 480 (mais que o dobro), com bolsas do mesmo valor. Em 1974, o 
número de alunos caiu para 355, e a bolsa subiu para Cr$ 600,00. 

Quanto a outras atividades, há informações sobre o Pronaq 
(produção de material didático, a troca do CBA pelo CHEM Study), 
estágios, cursos de verão e feiras de ciências. Há também referências 
ao programa CECINE fala de ciências e à coluna “Iniciação à ciência”. 
Na contabilidade do CECINE fica patente a importância do Premen. 
Dos Cr$ 2.216.500,00 investidos em 1972, 64% (Cr$ 1.375,500,00) vie-
ram do programa, 24% (Cr$ 525 mil) da Sudene, que era parceira, 7% 
(Cr$ 144 mil) do MEC e o restante (Cr$ 83 mil) da UFPE. 

Essa proporção se manteve nos dois anos seguintes, mas no 
relatório de 1974 (relativo a 1973) a Sudene já não aparecia mais 
como financiadora e a verba do CECINE havia sofrido uma redução 
de 23%, embora a inflação oficial daquele ano tenha sido de 13,7%. 
A verba do CECINE em 1972 havia sido de Cr$ 2.896.009,00. No ano 
seguinte, caiu para Cr$ 2.234.610, e não há referência ao Premen. 
Em compensação, o MEC e a UFPE aumentaram sua parte no finan-
ciamento. O curso de licenciatura de curta duração teve seu núme-
ro de alunos reduzido a um terço. Houve sete turmas com um total 
de 265 alunos em 1973 e, em 1974, havia noventa vagas disponíveis 
para três turmas. 

As outras atividades continuavam a pleno vapor. Em janeiro e 
fevereiro de 1974 foi dado o curso de extensão “Treinamento sobre 
métodos e técnicas de ensino de ciências”, de 100 horas/aula, tendo 
participado 170 alunos e 13 professores.19 

Em 1975, surgiram mudanças. Até então o CECINE era direta-
mente ligado à reitoria, porém seu fundador, Marcionílio Barros Lins, 
que era nessa época reitor da UFPE, passou-o à área da Faculdade de 

19  Não foi possível saber se todos eram do corpo docente do CECINE, da UFPE ou de outras instituições.
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Filosofia. Aymar Soriano, diretor do CECINE, desligou-se e foi subs-
tituído pelo chefe da Seção de Matemática, João Barbosa.20 De qual-
quer forma, os cursos do Premen foram mantidos. Segundo Adalberto 
Francisco, até 1977 as turmas eram anuais, mas ele não soube precisar 
quantos alunos se formaram. Juraci afirmou que, em 1981, foi iniciada 
a última turma do Premen, e os laboratórios estavam sempre cheios. 

A licenciatura de curta duração teve vozes contra e a favor den-
tro do CECINE. O professor Arnaldo Rabelo de Carvalho, que deixou 
o centro nessa época, contestava a tentativa de substituir a licencia-
tura plena, até então inexistente em Pernambuco. Leda Régis aborda 
outro ângulo: 

Até 1970, havia liberdade de criação. Tínhamos financiamento 
para construir um Programa de Melhoria do Ensino de Ciências. 
Com o Premen, passamos a ter cursos regulares, com aulas e mais 
aulas, em horário integral, para licenciar professores. Já não ha-
via tempo para pensar novas práticas, desenvolver temas. Uma 
coisa era refletir sobre os meios de melhorar as aulas, em função 
das condições que os professores diziam ter em suas escolas de 
origem. Outra, muito diferente, era ter uma carga horária pesa-
da para formação de professores, um programa extenso que não 
deixava tempo para experimentar, criar, imaginar. Aulas práticas, 
então, nem pensar.

André Furtado e Adalberto Francisco pensam diferente. O pri-
meiro lembra que os ex-alunos “contavam histórias sobre como suas 
aulas tinham mudado na volta a seus estados de origem”. O segundo 
condena, com veemência, o fim do programa: “O Brasil ficou para 
trás. Os alunos do Premen vinham para se tornar professores de 1º e 
2º Graus e saíam habilitados para ensinar, para suprir a carência de 
professores de ciências”. 

Os anos 1980/90 ainda são nebulosos na história do CECINE.21 
Segundo Adalberto Francisco, boa parte dos documentos se perdeu 
nessa época.

20  Não foi possível, até o momento, saber qual o impacto dessa mudança na orientação pedagógica do 
CECINE ou no aporte de verbas para sua manutenção.
21  Até o momento, não foi possível saber quem eram os professores e os chefes de seção nesse período.
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No fim dos anos 1980, veio um novo diretor, Giuseppe Reali, que, 
segundo diziam, vinha para acabar com o CECINE. Ele mandou 
queimar os documentos e livros do acervo e todo dia tinha uma 
fogueira no pátio. O CECINE só não acabou por empenho pessoal 
meu e de professores como João Barbosa e Cláudio de Castro. Nós 
conseguimos reverter a situação, manter os convênios com o MEC 
e fazer Reali se entusiasmar com o centro. Em 1984, Cláudio de 
Castro assumiu a direção e ficou até 2008.

Cláudio de Castro é doutor em Geologia e professor da Escola de 
Minas da UFPE desde 1960. Em 1970, criou o setor de geologia, tema 
pouco trabalhado nas escolas.

Os professores não se sentiam seguros para abordar os conteú-
dos porque não havia bibliografia brasileira, e as aulas práticas 
eram raras. Além de trabalhar essa parte emocional do profes-
sor, começamos a produzir roteiros de aulas e de treinamento. 
Iniciamos também uma coleção didática de geologia, com mine-
rais e fósseis, 30 espécies de cada. Como eu dava aula na gradua-
ção e na pós-graduação da Escola de Minas, tinha uma retaguar-
da dos meus alunos para conseguir esse material em campo. 

Quando assumi a coordenação do CECINE, em 1984, por meio 
de um edital da Capes, conseguimos verba para capacitar pro-
fessores, produzir material instrucional, textos e recursos 
para os treinamentos.22

Com o fim do Premen, as fontes de recursos tornaram-se pon-
tuais, quase sempre editais das agências de fomento. Segundo Cláu-
dio de Castro, a filosofia era financiar a consolidação dos projetos, 
que deveriam se tornar autossuficientes. “O modelo era a FUNBEC, 
que produzia e vendia o material didático, mas nós éramos profes-
sores e cientistas, não comerciantes. Eu me sentia desacomodado.” 
Mesmo assim, foram realizados cursos bancados pelas secretarias 
de educação dos estados e municípios, mas os custos eram altos, 
especialmente as aulas práticas. “É como dar uma festa. É preciso 
prepará-la, realizá-la e depois por tudo de volta no lugar. Não havia 
pagamento previsto para os professores, e manter os laboratórios 

22  Entrevista concedida em dezembro de 2011.
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era caro e trabalhoso.” Para manter o CECINE em funcionamento, 
foram criados os cursos de férias de iniciação científica. Adalberto 
Francisco falou dessa época:

O Ministério da Educação deixou de financiar, e as verbas de ma-
nutenção dos centros de ciências foram cortadas. A universida-
de assumiu o pessoal, mas não tinha interesse em continuar o 
trabalho. Por volta de 1984/1985, para não ficar sem fazer nada, 
tive a ideia de criar as escolinhas de iniciação científica, que 
funcionavam no período de férias, aproveitando os laboratórios. 
Funcionava nos meses de janeiro, fevereiro e julho, com cursos 
de uma semana, para crianças do 1º Grau ou menores ainda. A 
cada semestre, cerca de 200 crianças passava pelos cursos, que 
duraram até 2008.

O leque de temas e o público-alvo foram ampliados, mas os cur-
sos eram pagos. “Queríamos trabalhar a iniciação à ciência indepen-
dente da idade, para crianças de 7 a 70 anos. Era o conhecimento 
cidadão, ligado à realidade”, contou Cláudio de Castro.23 

No fim dos anos 1990, os editais de fomento tornaram-se mais 
raros e a reitoria retomou parte dos pavilhões ocupados pelo CECI-
NE. Só em 2006 essa situação começou a se reverter. Ao tomar posse, 
o reitor Amaro Henrique Pessoa Lins subordinou o CECINE à Pró-
Reitoria de Extensão e Ascendino Flávio Dias e Silva, professor da 
Faculdade de Engenharia e ex-diretor do Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco, assumiu a direção.

O Ministério da Ciência e Tecnologia criou novos editais de fo-
mento à divulgação científica e, com eles, foi possível financiar a 
reforma e a reabertura do CECINE24, em 2008. Os cursos de férias 
foram interrompidos, pois houve uma nova mudança nas diretrizes.

“A produção de ciência e tecnologia da UFPE era considerá-
vel, mas o CECINE estava desligado dela. Era preciso equacionar 
essa situação”, contou Ascendino Silva. Sua primeira providência 

23  Não houve tempo hábil de pesquisar a repercussão desses cursos de férias. Certamente houve uma 
cobertura jornalística, pois tive acesso à reprodução de uma fotografia de jornal em que aparecem duas 
alunas pré-adolescentes. Até o momento não falei com elas ou outras ex-alunas, mas certamente essa é 
uma lacuna a ser preenchida.
24 O CECINE foi reaberto e reinaugurado como a CECINE: Coordenadoria do Ensino de Ciências do Nordeste.
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foi produzir o programa de televisão Falando de ciência e tecno-
logia, em parceria com o Centro de Comunicação e Artes (CAC). 
Era um talk show voltado para adolescentes e adultos, em que um 
professor/pesquisador da UFPE ou de outras instituições falava so-
bre seus trabalhos e os benefícios para a sociedade. Em dois blo-
cos, cada um com cerca de treze minutos, o pesquisador explicava 
sua profissão, dava um histórico de sua área e fazia propostas ou 
prognósticos para curto, médio e longo prazo. O tom era de uma 
conversa informal, como em uma sala de visitas. O diretor era Ari 
Cruz, jornalista e professor da UFPE, que vinha de duas vitoriosas 
experiências em divulgação científica nos meios de comunicação: 
o Minuto no campus, exibido na Globo Nordeste, nos anos 1990, e 
Bisbilhotando, em que populares faziam perguntas e os professo-
res respondiam. “Havia questões de toda ordem: por que o céu é 
azul? Por que o mar muda de cor? Por que a formiga não morre 
afogada quando chove?”, enumerou o professor.25

O financiamento veio de editais do Conselho Nacional de Pes-
quisa (CNPq) e da Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia do 
Estado de Pernambuco (FACEPE). O programa teve 26 edições, seis 
a mais do que o previsto. Foram abordados temas como dengue, 
energia solar e eólica, nanotecnologia, polo de moda, biomecâni-
ca e desnutrição infantil. Ao realizar duas edições sobre fármacos 
(setor industrial em implantação no estado), os entrevistados ban-
caram a produção. “Usaram a verba de divulgação do projeto. Em 
vez de publicar um livro ou uma revista, eles financiam um pro-
grama porque a televisão é um importante veículo para informar 
ao contribuinte o que é feito com seu dinheiro”, disse Ari Cruz. Atu-
almente, Falando de ciência e tecnologia é exibido mensalmente na 
TV Senado. Ascendino Silva conseguiu também verba do Programa 
Pró-Cultura, para garantir a participação do CECINE em feiras e 
congressos de ciências e para contar sua própria história. Em 2010, 
realizou um encontro de ex-professores e alunos, em outubro, du-
rante a Semana de Ciência e Tecnologia.

25  Entrevista concedida em setembro de 2010.
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO CECIBA: PROPOSTAS E 
ATIVIDADES PARA RENOVAÇÃO DO ENSINO NO ÂMBITO 

ESCOLAR (1965-1969)26

 Inês Angélica Andrade Freire
André Luís Mattedi Dias

Desde a década de 1950, estava em curso um projeto de desen-
volvimento econômico para o Brasil, e a reorganização do sistema 
nacional de educação, nos seus diversos níveis e modalidades, era 
parte importante desse projeto. Assim, com o objetivo de realizar 
certas mudanças nessa área, diversos órgãos e programas foram im-
plantados pelos sucessivos governos da época, tais como o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
o Instituto Brasileiro de Educação Cultura e Ciência (IBEEC), a Cam-
panha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), 
a Comissão Supervisora do Plano dos Institutos (COSUPI), dentre ou-
tros (FRACALANZA, 1982).

Dentre essas ações governamentais, algumas ações do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) eram justificadas pela necessidade ale-
gada de adequar o sistema de ensino brasileiro às novas metas para 
a educação propostas pelos organismos internacionais – Unesco, OEA 
– naquele período, que incluíam destacadamente a incorporação de 
conhecimentos e experiências em áreas estratégicas nos currículos es-
colares e nos programas de ensino, propiciando aos cidadãos, em ge-
ral, uma formação profissional que permitisse inseri-los num mercado 
de trabalho cada vez mais sintonizado com as demandas do desenvolvi-
mento científico, tecnológico e industrial. (KRASILCHIK, 1987).

26 Uma versão mais completa deste texto foi publicada no artigo “Seção Científica de Matemática do 
CECIBA: propostas e atividades para renovação do ensino secundário de matemática (1965-1969)” (FREI-
RE; DIAS, 2010).



Assim, para atender essas metas, o MEC criou seis centros de en-
sino de ciências em diferentes estados do Brasil (Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco), entre 
1964 e 1965, em convênio com as respectivas secretarias estaduais de 
educação, universidades e agências de fomento. O objetivo principal 
era renovar o ensino secundário das disciplinas científicas, isto é, 
matemática, física, química, biologia e ciências, por meio, principal-
mente, mas não exclusivamente, de um programa de treinamento e 
aperfeiçoamento de professores (KRASILCHIK, 1987; BORGES, 1997).

Buscando compreender historicamente os processos institucio-
nais de profissionalização e modernização da matemática na Bahia, 
desenvolvemos um trabalho de pesquisa que transitou entre a in-
quietude, a indagação e a reconstituição aos traços, rastros e vozes 
encontrados no presente. Esse trabalho resultou em uma disserta-
ção que foi defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, Filosofia e História das Ciências, em 2009. Salientamos que 
essa pesquisa apresentou-se de forma lacunar, com isso, abrimos um 
leque de novos questionamentos, novas indagações, novas buscas 
(FREIRE, 2009).

O Centro de Ensino de Ciências da Bahia (CECIBA) foi criado 
em 17 de novembro de 1965 (CECIBA, 1965) e funcionou nas depen-
dências da Escola Politécnica (EP) da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) até 16 de outubro de 1969, data da última reunião do seu 
Conselho Técnico Administrativo (CTA) (CECIBA, 1969). Nessa época, 
sua estrutura foi incorporada ao Departamento de Teoria e Prática 
do Ensino de Ciências Exatas e Experimentais da Faculdade de Edu-
cação (FACED) da UFBA, e suas atividades passaram a ser desenvolvi-
das pelo Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento de Professo-
res de Ciências Experimentais e Matemática (PROTAP), um programa 
de extensão da FACED criado em 1969 (PROTAP, 1969-1974).

A equipe de trabalho do CECIBA foi formada por professores 
universitários oriundos do Instituto de Matemática e Física (IMF) da 
UFBA e dos departamentos de química, pedagogia e biologia da Fa-
culdade de Filosofia (FF) da UFBA (SERPA, 1993). Esses se agruparam 
nas seções técnicas e científicas de matemática, de física, de biologia 
ou de química, onde desenvolveram vários projetos destinados prin-
cipalmente à atualização dos professores da rede escolar pública e 
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privada, como cursos, estágios, seminários, palestras, livros didáticos 
e boletins. 

O objetivo deste trabalho é analisar historicamente a produção, 
implantação e desenvolvimento de propostas e atividades pela equi-
pe da Seção Científica de Matemática (SCM) do CECIBA.

A Seção Científica de Matemática (SCM)

Martha Maria de Souza Dantas (DIAS, 2008a), diretora da Escola 
de Aplicação e professora de Didática Especial de Matemática da FF, 
coordenou a SCM, cuja equipe era formada por Eliana Costa Nogueira, 
Eunice Conceição Guimarães, Neide Clotilde de Pinho e Souza e Norma 
Coelho Araújo. Além dessas, também contribuíram com a SCM: Omar 
Catunda, diretor do IMF (DIAS, 2001a), Arlete Cerqueira Lima, Maria 
Augusta Moreno, Celina Bittencourt Marques, Jolândia Serra Vila, Pau-
lo Rodrigues Esteves e Mauro Bianchini, todos professores do IMF. 

É importante destacar que todas essas integrantes e colabora-
doras da SCM formaram-se no curso de matemática da FF e torna-
ram-se professoras desse mesmo curso. Todas elas também partici-
param dos cursos, seminários e palestras realizadas no IMF desde a 
sua fundação, em 1960, e se constituíram nas primeiras atividades 
regulares que marcaram a introdução da matemática moderna na 
UFBA. Algumas delas também se tornaram professoras do IMF. Fi-
nalmente, todas elas também eram professoras secundárias da rede 
pública de ensino (DIAS, 2001b; DIAS, 2008b).

No planejamento elaborado pela SCM para o ano de 1966, foram 
definidos os objetivos a serem cumpridos e os resultados esperados:

Considerando que são, entre outros, objetivos do CECIBA: aperfei-
çoamento dos professores, publicações e pesquisa e, considerando, 
ainda, que a consecução de tais objetivos nos proporcionará: 1º 
compreender a profunda renovação que há muito vem se proces-
sando na metódica do ensino da matemática elementar e, conse-
quentemente, nos seus programas; 2º participar das mudanças que 
já se operam no Ensino Médio, tão discutidas e tão recomendadas 
por comissões internacionais, congressos, conferências interame-
ricanas e pela Organização Europeia de Cooperação Econômica 
[...] (CECIBA, 1966a). 
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Dentre os objetivos estavam a formação de professores, a produ-
ção de publicações e a realização de pesquisas. O cumprimento desses 
objetivos proporcionaria a renovação dos métodos e programas do 
ensino de matemática, que já estariam provocando mudanças no En-
sino Médio de outros países e que estavam sendo recomendados por 
diversos fóruns nacionais e internacionais, em particular pela Orga-
nização Europeia de Cooperação Econômica (OECE) (D’AMBROSIO, 
1987, BÚRIGO, 1989).27

Em 1959, a OECE organizou em Royaumont, França, uma sessão 
de estudos cujos participantes, representantes de países europeus, 
Estados Unidos e Canadá, deveriam “se dedicar à elaboração de 
um programa de ensino racional de acordo com as novas concep-
ções da matemática sem se deixar influenciar pelos programas em 
vigor nem pela situação presente” (OECE, 1961). Um dos principais 
e mais imediatos resultados dessa sessão de estudos foi a publica-
ção, em 1961, do livro Un programme moderne de mathématiques par 
l’enseignement sécondaire, elaborado por uma comissão de especia-
listas reunidos pela OECE em Dubrovnik em 1960 (OCDE, 1965), que 
seguiu as recomendações de Royaumont no sentido de estabelecer as 
bases da reforma pretendida. As propostas de programas, consolida-
das nesse seminário, para os vários segmentos do ensino secundário, 
tinham três ideias centrais: a unidade da matemática, o método axio-
mático e as estruturas matemáticas (GUIMARÃES, 2007).

No âmbito dos países americanos, também houve iniciativas 
nesse campo. A OEA apoiou a criação da Comissão Interamericana de 
Educação Matemática (CIAEM) em 1961, durante a realização da Con-
ferência de Bogotá, que se repetiu em Lima em 1966 (D’AMBROSIO; 
CIAEM, 1961; CIAEM, 1969). No Brasil, os professores de matemática 
realizavam congressos de ensino de matemática no secundário. O 
primeiro ocorreu em Salvador (1955), organizado por Martha Dan-
tas, e os seguintes em Porto Alegre (1957), no Rio de Janeiro (1959) e 
em Belém (1962).

27 A OECE foi instituída em 1948 como parte do Plano Marshall, programa norte-americano destinado 
aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial. Com a integração dos Estados Unidos e 
do Canadá, em 1960, passou a denominar-se Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) (OECD em inglês). Neste texto, ora mencionaremos OECE, ora mencionaremos OCDE, a 
depender da fonte utilizada e do período referido. 
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No evento de Belém, pela primeira vez no Brasil, o tópico “In-
trodução da matemática moderna na escola secundária” apareceu 
como um dos pontos de pauta (BÚRIGO, 1989). Além disso, o Grupo 
de Estudos do Ensino de Matemática (GEEM) – sediado em São Paulo 
e coordenado por Osvaldo Sangiorgi (LIMA, 2006a; VALENTE, 2008) 
– apresentou uma proposta de “assuntos mínimos para um moderno 
programa de matemática para o ginásio”, que foi aprovado por una-
nimidade (BÚRIGO, 1989, p. 106).

Portanto, é nesse contexto (inter)nacional de renovação e mo-
dernização do ensino escolar da matemática que as professoras 
da SCM iniciaram seus trabalhos, cheias de expectativas, mas, ao 
mesmo tempo, apreensivas em virtude das responsabilidades e 
dificuldades envolvidas na realização dos objetivos que se propu-
nham. Para elas, o principal desafio era a preparação atualizada 
dos professores: 

[...] assumiu [o CECIBA] a responsabilidade de realizar tarefas sé-
rias e difíceis, dada a falta de pessoal atualizado. Carecemos de 
um grupo cada vez maior de pessoal bem preparado para darmos 
conta das tarefas iniciadas. A preparação de pessoal que possa, de 
fato, atender às exigências da atualização do ensino da matemática 
não pode ser feita nunca antes de um ano de estudos e trabalhos 
(CECIBA, 1966b).

Em janeiro de 1966, a SCM ofereceu os primeiros cursos do 
CECIBA para professores de matemática do ensino secundário.28 No 
decorrer daquele ano, 198 professores assistiram aos cursos ofere-
cidos pela SCM. Além daqueles primeiros, também foram realiza-
dos os seguintes cursos:

28 A documentação informa apenas a realização desses cursos de janeiro de 1966, mas não informa 
seus temas. 
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TÍTULO PROFESSOR PERÍODO/CH

Elementos de lógica simbólica Arlete Cerqueira Lima Abr. /18

Introdução à teoria dos 
conjuntos Martha de Souza Dantas Mai. /18

Principais estruturas algébricas Neide C. de Pinho e Souza Jun. /12

Conjuntos dos números 
complexos Paulo Rodrigues Esteves Ago. /10

Funções Mauro Bianchini Set. /10

Continuidade e limite Omar Catunda Out. /10

Quadro 1. Relação dos cursos ministrados no CECIBA em 1966.

Fonte: Relatório das Atividades do CECIBA – 1966.

Esses cursos foram lecionados intensivamente ao longo do ano. 
O curso Elementos de lógica simbólica, por exemplo, de acordo com o 
planejamento, tinha duas horas diárias de aula, perfazendo um total 
de dezoito horas. Os outros cursos, que constam no Quadro 1, segui-
ram esse mesmo planejamento. Os “tópicos” específicos de cada um 
desses cursos foram “selecionados entre aqueles considerados mais 
importantes no momento” (CECIBA, 1966c).

Cabe aqui um comentário sobre os temas e a ordem dos cursos, 
tal como aparecem nesse quadro, pois podem ser vistos como uma 
síntese da matemática moderna, tal como passou a ser formalmen-
te apresentada ao longo do século XX. Nos dois primeiros cursos, o 
foco esteve nos fundamentos da linguagem matemática moderna, a 
lógica matemática e a teoria dos conjuntos, que normalmente são 
apresentadas pelos matemáticos apenas nos seus aspectos sintáticos 
e operatórios, quase nunca nos seus aspectos semânticos ou pragmá-
ticos (DA COSTA, 1980). Esses aspectos são normalmente considera-
dos necessários para uma apresentação axiomática das estruturas 
algébricas (NACHBIN, 1986, p. 1-2), tema do curso seguinte, que se 
tornou a base para o estudo algébrico abstrato dos conjuntos numé-
ricos (BIRKHOFF; MACLANE, 1941). Assim, o conjunto dos comple-
xos foi o único conjunto numérico incluído explicitamente no temá-
rio dos cursos, pois, segundo nossa interpretação, seria necessário 
exemplificar como os números podem ser efetivamente dissociados 
da noção concreta de quantidade, como era usual nas matemáticas 
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tradicionais (DAMEROW, 2001; SCHUBRING, 2001), passando-se à 
abordagem algébrica. A abordagem também abstrata e algébrica da 
temática “funções” é indicada pelos temas dos últimos cursos, isto é, 
onde eles queriam chegar, a meta final: “limites” e “continuidade”. 
De fato, a construção de conceitos rigorosos de limite, de continui-
dade e de número real constituiu-se na base daquilo que se conven-
cionou chamar de aritmetização da análise, processo de fundamen-
tação rigorosa do cálculo ocorrido ao longo do século XIX (LIMA, 
2006b).29 Portanto, os temas e encadeamentos dos cursos mostram 
claramente, pelo menos na nossa interpretação, que se buscava uma 
fundamentação para o estudo de dois campos considerados como 
essenciais na matemática moderna: a álgebra e a análise (cálculo). 
Ficou de fora, pelo menos temporariamente, a geometria.

Além dos cursos intensivos, o CECIBA oferecia cursos de aper-
feiçoamento em parceria com a CADES. Um desses cursos foi reali-
zado no período de 20 de junho a 18 de julho de 1966, com o título 
Matemática moderna – 1º estágio, com seis horas de aulas diárias, 
perfazendo uma carga horária de 105 horas. De forma diferente 
dos cursos que constam no Quadro 1, esse curso foi lecionado por 
um grupo de professores da equipe da SCM. Durante esse curso, os 
alunos-professores foram submetidos a avaliações. Dos 58 inscri-
tos, dentre os quais professores do interior do estado, somente 22 
tiveram a frequência mínima de 75% exigida pelo regulamento do 
centro e puderam realizar as avaliações finais. Ao final, foram oito 
aprovações, isto é, reiteramos, pois é uma informação significativa, 
dos 58 professores inscritos, apenas oito obtiveram aprovação ao fi-
nal do curso. Parece-nos que Martha Dantas aludiu a esses cursos – e 
ao resultado dessa avaliação – na palestra que proferiu durante a 
CIAEM realizada no final de 1966, em Lima, no Peru: 

O curso de lógica busca primeiramente equipar o professor de 
matemática brasileiro, que geralmente não sabe negar uma pro-
posição, a fim de que ele possa iniciar proveitosamente o estudo 
necessário a sua atualização. Portanto, o curso de lógica dá ênfase 
aos processos dedutivos. Existe também bastante entusiasmo com 
relação às aplicações práticas, conhecidas como prática moderna. 

29 Há uma grande ausência nesse temário: a geometria. Sobre esse tema, falaremos mais adiante.
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Isso satisfaz à curiosidade do professor ao mostrar-lhe como a ma-
temática moderna funciona no curso secundário. Esse objetivo é 
atingido através do estudo moderno do tópico e do seu programa. 
A álgebra moderna, que ainda não é uma matéria compulsória em 
algumas escolas, por ser considerada por demais abstrata, deve ter 
seu estudo iniciado com cuidado. O programa desse curso deve ser 
escolhido cuidadosamente, selecionando-se aquilo que se constitui 
na melhor contribuição para a educação dos professores secundá-
rios. Parece-nos prematuro introduzir a álgebra nos primeiros dois 
estágios (DANTAS, 1969, p. 172). 

As afirmativas de Martha Dantas de que “o curso de lógica dá 
ênfase aos processos dedutivos” e de que tal curso é necessário para 
a atualização do professor motivam a seguinte pergunta: por que a 
geometria estava fora do temário dos cursos, se sempre foi o modelo 
clássico de utilização do método dedutivo axiomático na matemáti-
ca? Porque, como veremos mais adiante, na matemática moderna, a 
tradicional abordagem dedutiva euclidiana, com apelos aos sentidos 
visuais para interpretação das figuras geométricas, foi substituída 
pela abordagem dedutiva analítica da álgebra moderna, embasada 
no uso algorítmico das regras sintáticas da lógica simbólica e da teo-
ria dos conjuntos. Portanto, a tarefa era substituir uma velha tradi-
ção matemática existente por uma nova e moderna matemática.

Outros aspectos interessantes que devem ser destacados: quais 
seriam as aplicações práticas? Como a matemática moderna funcio-
naria no curso secundário? Martha Dantas respondeu essas pergun-
tas afirmando: com o “estudo moderno do tópico e do seu programa”. 
Todavia, ela tinha consciência de que a mudança, a substituição de 
uma abordagem tradicional por uma abordagem moderna da mate-
mática não seria feita da noite para o dia, mas demandaria tempo e 
deveria ser feita com bastante cautela, principalmente no estudo de 
tópicos tão importantes como a álgebra moderna. 

Em 1967, novas atividades foram planejadas e realizadas, dan-
do continuidade ao treinamento e aperfeiçoamento de professores 
de matemática. De acordo com os objetivos do CECIBA, além dos cur-
sos – intensivo e de aperfeiçoamento – também foram desenvolvidas 
atividades com caráter de estágio. Essas atividades eram planejadas 
de forma a propiciar aos estagiários – professores selecionados da 
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rede pública do ensino secundário – a participação nos cursos de ma-
temática oferecidos pela SCM, estudos de matemática moderna sob 
orientação da equipe do CECIBA e o acompanhamento nas classes 
experimentais nas quais se estavam praticando e avaliando as novas 
propostas curriculares. Até o final de 1968, a SCM havia oferecido 
dezessete estágios.

Projetos especiais

Além dos cursos e estágios, o CECIBA desenvolvia outras ati-
vidades, denominados como “projetos especiais” nos seus planeja-
mentos, relatórios e publicações. Um dos principais projetos espe-
ciais desenvolvido pela SCM foi o PM 01 – Desenvolvimento de um 
currículo de matemática moderna para o curso ginasial. Esse projeto 
consistia na construção de um programa para o ensino secundário 
que estivesse de acordo com as discussões internacionais acerca da 
modernização do ensino de matemática e na produção e publicação 
de livros didáticos, que viabilizassem esses mesmos programas (CE-
CIBA, 1966b). De fato, no convênio de criação do CECIBA (1965), “edi-
tar livros e periódicos sobre o ensino de ciências” consta como uma 
das metas a serem alcançadas, assim como a produção, publicação e 
distribuição de novos textos, livros didáticos e traduções destinados 
aos professores do ensino secundário também foi recomendada pe-
los fóruns internacionais, como a CIAEM (1962).

Uma das ações desse projeto especial foi a elaboração de aposti-
las para as séries ginasiais, denominadas Curso experimental segun-
do os novos métodos do ensino da matemática, de autoria de Martha 
Dantas, Eliana Nogueira, Eunice Guimarães, Neide de Pinho e Souza 
e Norma Araújo, sob a orientação de Omar Catunda. Essas apostilas 
traziam novos conteúdos, cujos métodos de ensino seriam experi-
mentados em classes acompanhadas pelo pessoal da SCM. A expe-
rimentação iniciou-se em 1966, quando 700 exemplares foram mi-
meografados e trabalhados em sete turmas da 1ª série ginasial do 
Colégio Estadual Severino Vieira, em Salvador. As apostilas foram es-
tudadas, avaliadas, modificadas e adequadas ao longo do ano, para 
serem publicadas pelo CECIBA na forma de livro didático ao final do 
ano. O processo foi repetido nos anos seguintes, novas apostilas fo-
ram preparadas, experimentadas e corrigidas ao longo do ano, para 
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serem publicadas pelo CECIBA em forma de livros didáticos, com-
pondo a coleção “Matemática moderna” (CATUNDA et al. 1966-1969), 
que foi publicada com o título “Ensino atualizado da matemática” 
pela EDART em 1971 (CATUNDA et al. 1971). Examinando os sumá-
rios dos volumes dessas duas coleções – “Matemática moderna” e 
“Ensino atualizado da matemática” –, constatamos uma quase total 
similaridade dos conteúdos propostos.30

Em 1967, outras escolas soteropolitanas das redes pública e pri-
vada começaram a utilizar, em caráter experimental, os livros didá-
ticos publicados pelo SCM, entre elas: Colégio Estadual Luiz Pinto de 
Carvalho, Colégio Antônio Vieira, Colégio Nossa Senhora do Carmo. 
Esse trabalho teve continuidade também em 1968, mantendo a ar-
ticulação com o IMF, sob a liderança de Catunda (CECIBA, 1968). De 
acordo com Emma Burlacchini, professora de uma das classes expe-
rimentais acompanhadas pela SCM:

Em março de 1967, com o apoio do CECIBA e da Diretoria do Colé-
gio Estadual Luiz Pinto de Carvalho, responsabilizei-me por uma 
classe experimental em matemática moderna. A princípio, fiquei 
bastante receiosa de não dar conta da responsabilidade que assu-
mi, preocupação esta tendo em conta a minha inexperiência nesta 
nova maneira de ministrar os conhecimentos da matemática e por 
não saber qual seria a reação dos educandos com a introdução dos 
novos conceitos, quebrando assim o tradicionalismo da disciplina. 
[...] os alunos demonstraram quase por unanimidade terem gosta-
do muito de pertencer a esta classe experimental, não só porque 
estão aprendendo muitas coisas como também porque compreen-
dem melhor a matemática. [...] Tenho encontrado mais facilidade 
em explicar os assuntos e sinto que os alunos reagem de maneira 
mais proveitosa do que com o ensino da matemática tradicional. 
[...] Como professora, tenho adquirido uma melhor visão no ensino 
da matemática com esta classe experimental e com os cursos que 
tenho feito no CECIBA (BURLACCHINI, 1968).

Embora devamos guardar certas precauções, pois trata-se de uma 
entrevista publicada no próprio Boletim do CECIBA, esse depoimento 
é bastante elucidativo. Os trabalhos que estavam sendo realizados ou 

30 Apostilas e livros encontram-se na Biblioteca Central da UFBA, com exceção do livro Matemática mo-
derna, v. IV, que foi encontrado no Arquivo do CECIBA, FACED-UFBA.
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acompanhados pela SCM associavam produção de material didático, 
experimentação, formação docente, novos programas curriculares e 
práticas em sala de aula. Destacamos ainda, nesse mesmo depoimento 
e em outras leituras realizadas nos documentos do CECIBA, a expres-
são “tradicionalismo”, que se apresenta sempre com o significado da 
contraposição ao moderno. 

Segundo Le Goff, o moderno pode ser compreendido como epí-
teto, que acolhe “a renovação, seja em nível da problemática, seja 
em nível do ensino – ou os dois – de ciências tradicionais”. Essa re-
novação pode ser apontada como um dos fenômenos que assinalam 
a emergência de um novo campo do saber. Ainda para esse autor, a 
matemática moderna, mesmo estando fora do domínio das ciências 
humanas, seria o exemplo mais relevante (LE GOFF, 2005, p. 31-2).

Martha Dantas, ao comentar acerca do trabalho realizado pelo 
CECIBA, deixou pistas sobre como as professoras que o integravam 
compreendiam a matemática moderna: 

Em matemática demos especial destaque ao Projeto especial “De-
senvolvimento de um currículo para o ensino atualizado da ma-
temática”, o que exigia novos programas. Era preciso mudar os 
programas de matemática porque a própria matemática havia 
mudado. A sua linguagem era a linguagem dos conjuntos, o seu 
objeto era o estudo da estrutura, o seu método era o método axio-
mático. Tratava-se da matemática moderna e sucediam-se as ten-
tativas para introduzi-la em nível médio. Buscamos um consenso 
geral sobre os conceitos a introduzir e não foi difícil encontrá-lo, 
levando em consideração as recomendações de Reuniões interna-
cionais, interamericanas e nacionais. [...] a preparação e execução 
de cursos de aperfeiçoamento e de estágios para professores do 
curso secundário. [...] procedeu-se à redação de textos que tornas-
sem os programas elaborados exequíveis, permitindo introduzir 
no curso secundário os conceitos então recomendados (DANTAS, 
1993, p. 23).

Como dissemos anteriormente, também nesse depoimento de 
Martha Dantas os conjuntos constituíam-se na linguagem neces-
sária para a abordagem axiomática das estruturas algébricas. O 
método dedutivo axiomático não está associado à geometria, como 
seria de praxe na matemática tradicional, mas está associado aos 
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conjuntos e à álgebra, temáticas preferidas para a formação dos 
professores que deveriam introduzir a matemática moderna nas 
escolas. Era essa a matemática moderna! Mas, para introduzi-la nas 
escolas, foi necessário um trabalho árduo, de escolha de conteúdos, 
de preparação e experimentação de materiais didáticos, de treina-
mento de professores.

Programa curricular para o ensino secundário  
de matemática na Bahia

De acordo com Guimarães, no Seminário de Royaumont, duas 
orientações foram propostas para a construção de novos programas 
de matemática: 

[...] por um lado, dar ênfase à unidade da matemática e, por ou-
tro, introduzir novos tópicos e abordagens, ditos modernos, da 
matemática. Essas orientações ainda enfatizavam [...] valoriza-
ção da álgebra e da geometria vectorial, com a correspondente 
desvalorização da geometria de Euclides31, na orientação axio-
mática dada ao estudo da matemática, e numa valorização da 
linguagem e simbologia matemáticas (GUIMARÃES, 2007, p. 32). 

Sobre o ensino de geometria, tornaram-se clássicas duas in-
tervenções, uma do matemático francês bourbakista Jean Dieu-
donné, outra do matemático brasileiro Omar Catunda. O primeiro 
disse “Abaixo Euclides” como forma de expressar sinteticamen-
te suas ideias sobre a matemática moderna, sobre a necessidade 
de abandonar as abordagens euclidianas tradicionais e adotar as 
abordagens modernas, como aquelas preconizadas por Bourbaki. 
Por outro lado, Omar Catunda defendeu a necessidade do ensino da 
geometria ao proferir sua palestra na primeira CIAEM: “la fórmula 
que yo reivindicaría para el Brasil no es ‘abajo Euclides’, sino ‘al 
menos Euclides’!” (CATUNDA, 1962, p. 65).32

31 A expressão “geometria de Euclides” refere-se à geometria baseada nos axiomas de Euclides, enquan-
to que a geometria euclidiana refere-se ao estudo do espaço euclidiano (GUIMARÃES, 2007).
32 Sobre as influências da escola italiana – intuitiva e geométrica – e da escola bourbakista – analítica e 
algébrica – na trajetória profissional de Catunda, veja-se Lima (2006).
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Menos de cinco anos após a realização dessa palestra, Omar Ca-
tunda coordenou a equipe da SCM na produção e experimentação 
de um programa curricular de matemática para o ensino ginasial, 
no qual a geometria tinha um lugar central. Acerca desse programa 
curricular, destaca Martha Dantas:

A redação dos novos textos foi viável porque contamos, para isso, 
com a colaboração de Omar Catunda, que aceitou, inclusive, a 
proposta que lhe fizemos de usar, na abordagem da geometria, 
as transformações geométricas, recomendação centenária – feita 
por Felix Klein no século passado (DANTAS, 1993, p. 23-4).

Como interpretar e compreender essa aparente mudança no 
pensamento de Omar Catunda, de “ao menos Euclides!” para “ge-
ometria pelas transformações geométricas” em 1966, como pode-
mos constatar, no quadro abaixo, por meio dos conteúdos mate-
máticos apresentados no programa curricular da equipe da SCM?

PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO

Conjunto e Relações.
Número e numeral; Sistemas de 
numeração; Bases.
Operações com números naturais; 
Propriedades estruturais.
Divisibilidade; Múltiplos comuns e 
divisores comuns; Números primos; 
Fatoração. Frações.
Números decimais.
Estudo intuitivo das primeiras figuras 
planas e espaciais; Medida de seus 
comprimentos, áreas e volumes.

Raiz quadrada.
Razão e proporção.
Números inteiros relativos.
Números racionais relativos.
Equação do 1º grau com  
uma incógnita.
Inequações do 1º grau com  
uma incógnita.
Sistemas de equações do 1º grau 
com duas incógnitas.
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TERCEIRO ANO QUARTO ANO

Números reais.
Reta.
Geometria afim do plano.
Geometria euclidiana: distâncias  
e polígonos.

Geometria euclidiana: círculo.
Extensão da noção de ângulo: seno, 
cosseno e tangente de um ângulo.
Relações métricas num triângulo: 
lei dos senos e cossenos.
Relações métricas no círculo.
Polígonos regulares.
Áreas dos polígonos.
Equação do 2º grau. 

Quadro 2. Programa curricular de matemática para o curso ginasial.
Fonte: Boletim do CECIBA, n. 6, jun/1968.

Mesmo o Brasil não sendo membro nem associado da OCDE, en-
contramos no programa curricular elaborado pelo grupo de professo-
res da Bahia, apresentado acima, uma aproximação com os “tópicos 
do programa ideal” para classes de 12 a 15 anos, que estavam sendo 
difundidos em âmbito internacional.33 Contudo, é importante que se 
faça o registro da seguinte ressalva: “Que os programas de matemáti-
ca para o ensino secundário introduzam em sequência e maneira, de 
acordo com as possibilidades de cada país” (CIAEM, 1969, p. 318).

Não é preciso uma análise muito detalhada e demorada para 
notar a aproximação dos conteúdos matemáticos nos dois progra-
mas mencionados, o que nos parece perfeitamente normal, visto 
que os dois principais líderes da modernização da matemática es-
colar na Bahia, Omar Catunda e Martha Dantas, participavam e 
acompanhavam ativamente os fóruns científicos e profissionais, 
nacionais e internacionais, obtendo acesso às discussões e publi-
cações que estavam em circulação nesses fóruns no período. En-
tretanto, no momento, concentraremos nosso olhar em um dos as-
pectos dessa proposta, a saber, o ensino de geometria para o curso 
ginasial, buscando compreender o processo de elaboração e execu-
ção da proposta.

33  No Brasil, nesse período, essa faixa etária correspondia ao curso ginasial.
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Programa proposto para o ensino de geometria

Em 1993, Martha Dantas pontuou, de forma bastante resumida, 
as razões que motivaram e ao mesmo tempo nortearam essa trajetó-
ria na busca de uma nova abordagem para o ensino secundário de 
geometria. Em seus comentários, notamos uma primeira preocupa-
ção do grupo idealizador dessa proposta: em que situação encontra-
va-se o ensino da geometria?

No momento em que passamos a elaborar os textos para dar vigên-
cia ao projeto [...] deparamos com um sério problema: o da abor-
dagem da geometria. A geometria tinha quase desaparecido dos 
programas do curso secundário [...] era preciso conhecer as causas 
que determinaram o seu desaparecimento (DANTAS, 1993, p. 24).

A resposta encontrada foi a seguinte: uma das causas desse de-
saparecimento seria a falta de renovação no ensino de geometria. A 
geometria de Euclides continuava sendo ensinada nas escolas brasi-
leiras, quando isso acontecia, na sua apresentação milenar, excessi-
vamente formal e no seu aspecto quase de medida. Assim, buscando 
as sugestões de eminentes matemáticos,

o grupo de professores do CECIBA deduz que: [...] o estudo da geo-
metria, através das transformações geométricas, permite assentar 
noções abstratas sobre bases intuitivas mais simples e mais sóli-
das tornando-as melhor compreendidas e facilitando a demons-
tração de propriedades que as envolvem (DANTAS, 1993, p. 24).

De acordo com Catunda (1968, p. 1), para compreender o que 
consistiam os métodos clássico e moderno, era necessário identificar 
duas linhas de pensamento geométrico na Grécia Antiga:

Uma linha é dada pelo teorema de Tales [...], este teorema envolve 
desde logo a noção de paralelismo e de razão de segmentos de uma 
mesma reta. Essa razão pode ser definida por meios de translações 
sobre cada reta. A demonstração da igualdade das razões depende 
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da igualdade de triângulos que se correspondem por translações 
na direção das paralelas, ou das retas dadas. Em suma, o teorema 
de Tales, assim como outros que dele se deduzem, como, por exem-
plo, os que dão as propriedades dos trapézios, dependem apenas 
das propriedades afins do plano, as quais por sua vez são consequ-
ências da estrutura de espaço vetorial do conjunto das translações; 
não há menção de comparação de ângulos, de ortogonalidade, de 
comparação de segmentos não paralelos etc., que caracterizam a 
geometria euclidiana.

Outra linha de pensamento é a que foi desenvolvida por Pitágoras 
e sua escola, e posteriormente adotada por Euclides, na elaboração 
de seu célebre tratado. Toma-se aqui, como ponto de partida, o con-
ceito de igualdade de figuras, em particular, de segmentos quais-
quer do plano. Como consequência, todos os segmentos podem ser 
medidos tomando como unidade de medida um segmento fixo. 
Êsse conceito está implícito na noção física de transporte de corpos 
sólidos, em particular, da régua e do compasso, instrumentos até 
hoje usados no estudo da geometria elementar. Dessa maneira se 
pode também definir a ortogonalidade, a igualdade de ângulos, as 
diferentes espécies particulares de triângulos e de quadriláteros, 
donde os teoremas sobre igualdade de triângulos e outras figuras 
planas, como quadriláteros, polígonos em geral e círculo.

Catunda (1968, p. 2) afirma que, a partir dessas considerações, 
eles resolveram “modificar completamente o ensino da geometria 
elementar, mesmo para o 1º ciclo ginasial”. Realizando um trabalho 
conjunto de estudos e pesquisas, o grupo parte para a elaboração 
de uma proposta na qual aborda o ensino de geometria por meio da 
introdução da estrutura algébrica do conjunto das translações, ou 
seja, geometria das transformações. Ainda de acordo com Catunda, 
o programa curricular, inicialmente cumprindo o papel de uma pre-
paração prévia, propunha o estudo das translações da reta, obtendo, 
com isso, uma interpretação do cálculo dos números relativos. Em 
seguida, é introduzida a estrutura de espaço vetorial do conjunto das 
translações no plano, e, nesse momento, merece ressalva a recomen-
dação do autor – uma abordagem, partindo da observação, sustenta-
da em propriedades bastante intuitivas. Com isso, ele define: 

O conjunto dos pontos do plano é então o espaço afim bidimensio-
nal associado ao espaço vetorial assim definido. Dessa maneira se 
apresentam, naturalmente, as coordenadas cartesianas ligadas a 
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um sistema de referência constituído por um ponto O e dois veto-
res não paralelos u e v (sistema Ouv) (CATUNDA, 1968, p. 2).

Na sequência, Catunda (1968) sugere o estudo das retas do pla-
no, as semirretas, os segmentos e as figuras geométricas, tais como: 
semiplanos, faixas, ângulos, triângulos, paralelogramos, trapézios, 
entre outras, que não dependem do conceito de distância. Posterior-
mente aos estudos dos espaços, vetorial e afim de duas dimensões – 
parte puramente linear – é sugerido iniciar os estudos de geometria 
elementar, isto é, sua parte métrica.

Para dar início ao ensino da geometria elementar, Catunda 
propõe a conceituação da simetria axial, proporcionando, a partir 
daí, a definição da ortogonalidade, a medida de ângulos, a rotação 
e, consequentemente, todas as transformações isométricas. Ele sa-
lienta que, por meio dos estudos vistos na geometria afim, o aluno, 
ao obter o conhecimento da homotetia, tem facilitado o estudo da 
semelhança, portanto, as propriedades métricas do triângulo e do 
círculo (CATUNDA, 1968).

Ao analisar o programa curricular de matemática propos-
to para o curso ginasial, constatamos que o ensino de geometria 
inicia-se no terceiro ano, sob a égide do estudo do conjunto das 
transformações na reta e no plano, isto é, a estrutura de espaço ve-
torial. Nessa proposta, a geometria elementar clássica é precedida 
pela geometria afim – geometria das transformações que conser-
vam o paralelismo.

Depois de estudar o documento que apresenta as conclusões do 
Seminário de Royaumont, Guimarães (2007, p. 33) afirma que, para 
o ensino da geometria, “a maioria das propostas apresentadas apon-
tavam no sentido de uma abordagem algébrica da geometria, para 
substituir os métodos tradicionalmente utilizados no seu estudo”. 
Esse autor também salientou as concepções de Dieudonné sobre o 
ensino de geometria, citando suas ideias sobre as noções de vetor e 
de triângulo no contexto da ciência moderna: 

As minhas críticas visam, portanto, não a finalidades, mas os mé-
todos do ensino de geometria; afirmo, sobretudo, que seria muito 
melhor basear este ensino, não em noções e resultados artificiais 
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que, na maior parte das aplicações, não têm nenhuma utilidade, 
mas em noções fundamentais que dominam e esclarecem todas 
as questões onde a geometria intervém. No momento em que, por 
exemplo, a noção de vetor tem uma importância capital em toda a 
ciência moderna, a noção de triângulo é artificial e não tem pra-
ticamente nenhuma aplicação (DIEUDONNÉ apud GUIMARÃES, 
2007, p. 35) [grifos do autor].

Do programa moderno proposto em Dubrovnik, destacamos as 
recomendações de conteúdos para o ensino de geometria nas clas-
ses de 11 a 15 anos: introdução à noção de vetores; ângulos estuda-
dos em ligação com as retas paralelas, os polígonos, circunferência; 
simetria; transformações: reflexão, rotação, translação; transforma-
ções afins; área, volume, teorema de Pitágoras; propriedades não 
métricas da reta e do plano; semelhança, trigonometria; entre ou-
tros (OCDE, 1965). 

Constatamos, portanto, uma similaridade entre os conteúdos 
propostos para o ensino de geometria no programa de Dubrovnik 
e no programa da SCM que pode ser resumida na seguinte expres-
são: ensino de geometria a partir das transformações geométricas. 
Todavia, essa similaridade não se encontra nas propostas de ensi-
no de geometria contidas em livros didáticos publicados por outros 
autores e grupos ligados à modernização da matemática escolar na 
mesma época.

Por exemplo, de acordo com Valente (2008, p. 24), a coleção “Ma-
temática curso moderno”, publicada na década de 1960 por Osvaldo 
Sangiorgi, trazia a seguinte sequência de assuntos para o terceiro 
ano ginasial: números reais, cálculo algébrico, estudo das figuras ge-
ométricas e estudo dos polígonos e da circunferência. Além disso, 
o livro apresenta um apêndice de catorze páginas, em que consta 
o seguinte conteúdo: transformações geométricas planas (grupo das 
translações, grupo das rotações e simetria) (SANGIORGI, 1967). Se-
gundo Silva (2008), os conteúdos apresentados nesse apêndice não 
estão incorporados ao corpo de conhecimentos geométricos tratados 
no livro, apresentam-se como complemento. 

Podemos constatar diferentes posicionamentos permeando a 
produção didática acerca do ensino de geometria no Brasil nesse pe-
ríodo. Para Silva (2008, p. 71), “os diferentes posicionamentos indicam 

150 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – FREIRE, I. A. A.; DIAS, A. L. M.



que o MMM não traz em seu ideário um consenso no que diz respeito 
ao ensino de geometria, tanto internacionalmente como no Brasil”. De 
acordo com Fehr (1962), a área de ensino de geometria, ao longo das 
últimas décadas, vinha se delineando em duas vertentes. Uma apoiada 
nos estudos de Birkhoff, que defendia a conservação da geometria de 
Euclides, realizando as devidas correções aos seus axiomas. E a outra 
apoiada nos estudos de Klein, que defendia as transformações geomé-
tricas como abordagem da geometria Euclidiana. Então, está claro que 
as propostas da SCM para o ensino secundário de geometria estavam 
em consonância com pelo menos uma das vertentes que circulavam 
em âmbito internacional. 

Também no caso do ensino de geometria, como foi dito, houve 
a produção de material didático, inicialmente na forma de aposti-
las, que foram testadas em classes experimentais selecionadas, regi-
das por professores especialmente treinados e acompanhados pela 
equipe da SCM do CECIBA, propiciando a avaliação contínua e a re-
formulação desse material até a sua publicação definitiva, após um 
ano de trabalho. 

Considerações finais

Destacamos a clareza da formação de uma equipe de trabalho, 
constituída por professores oriundos dos diversos níveis da educa-
ção, isto é, ensino secundário e superior, sob coordenação da pro-
fessora Martha Dantas e orientação do então diretor do IMF, Omar 
Catunda, possibilitando um trabalho conjunto e coeso na Bahia dos 
anos 1960. As metas assinaladas, por meio do convênio firmado en-
tre as instituições que criaram o CECIBA, propiciaram, a essa equipe 
de professores, a realização de pesquisas, produção, experimentação 
e publicação de propostas curriculares, materiais didáticos e livros-
textos para o ensino secundário de matemática. As ideias do grupo 
foram norteadas pelas diretrizes que estavam sendo difundidas em 
uma amplitude tanto nacional como internacional para a consolida-
ção de um programa de modernização do ensino secundário de ma-
temática nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial.

Nesse período, em torno do espaço ensino de matemática 
uma rede foi constituída, uma trama, um processo de circulação de 
ideias e objetos permeando as diversas culturas, um movimento, o 
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Movimento da Matemática Moderna. Pode-se notar que, ao lado dos 
cursos, palestras, livros, entre outros, o CECIBA representou mais 
um meio de divulgação das ideias do MMM, tornando-se um de seus 
principais vetores de difusão no Brasil, cristalizando a produção, 
desenvolvimento e avaliação de um programa curricular para o en-
sino ginasial de matemática que representaram iniciativas inovado-
ras, produzidas localmente. 
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O CENTRO DE CIÊNCIAS DE SÃO PAULO – CECISP

 Graziela Grazziotin Costa
Ana Lúcia Imhoff

Regina Maria Rabello Borges

Este capítulo foi organizado com base em outras publicações, so-
bretudo as teses de Abrantes (2008) e Gouveia (1992) e a dissertação 
de Maurício (1992). A primeira focaliza o Instituto Brasileiro de Edu-
cação, Ciência e Cultura (IBECC) em São Paulo; a segunda, cursos para 
professores de ciências em São Paulo; e a terceira, estudo de caso so-
bre o Centro Interdisciplinar de Ciências, também em São Paulo. Nas 
três pesquisas há diversas informações sobre o CECISP intercaladas 
com outros temas abordados. Então, o estudo realizado permitiu orga-
nizar essas informações em ordem cronológica e estabelecer algumas 
relações válidas no contexto deste livro, na expectativa de que novas 
pesquisas possam lançar mais luz sobre a história do CECISP.

Todos os centros de ciências, especialmente o CECISP, tiveram 
estreita vinculação com o trabalho de um órgão que os precedeu, o 
Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). Conforme 
está bem detalhado em outro capítulo deste livro, “o IBECC foi criado 
no Rio de Janeiro, em 1946, com a finalidade de melhorar a qualidade 
de ensino das ciências experimentais e de se constituir como Comis-
são Nacional da United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (Unesco) no Brasil” (ABRANTES, 2008, p. 17).

O objetivo da tese de Abrantes (2008) foi analisar a constituição 
do IBECC/FUNBEC, em especial a seção de São Paulo – “uma instituição 
que associou a educação em ciências e divulgação científica a um em-
preendimento empresarial, voltado para a produção de material didá-
tico e de equipamentos médicos”. Essa tese foi elaborada com base em 
diversas fontes de informação sobre a FUNBEC e o IBECC. O autor en-
trevistou em São Paulo pessoas que participaram dessas instituições e 
disponibilizaram documentos de seus acervos pessoais e consultou os 
periódicos Boletim do IBECC publicados entre 1947 e 1970. Também 
acessou atas de reuniões do IBECC/RJ no Arquivo do Itamaraty, no Rio 



de Janeiro, e obteve dados indiretos sobre a FUNBEC, na Biblioteca da 
FINEP, em documentos referentes a financiamentos que a FUNBEC re-
cebeu do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Em-
presa Nacional (PADTEN). Analisou na biblioteca da ONU, em Gene-
bra, o Report of the Director Geral on the Activities of the Organization 
e o Handbook of National Commissions, quanto ao período de 1949 a 
1966. Com as informações sobre IBECC e FUNBEC, insere dados sobre 
o CECISP, que a ambos vinculou-se estreitamente.

Na época havia mobilização dos cientistas em torno da carrei-
ra científica e de uma ação mais direta do Estado como agente or-
ganizador e financiador da atividade científica (ABRANTES, 2008). 
Nesse contexto, o Departamento de Ciências Naturais da Unesco, em 
1950, buscava desenvolver políticas científicas nos países em desen-
volvimento. Sobretudo os norte-americanos passaram a investir na 
educação em ciências, impulsionados pela vontade de sobressair-se 
na corrida espacial. Fizeram isso por meio de projetos curriculares 
financiados pela National Science Foundation (NSF) e exerceram 
influência sobre diversos países, incluindo o Brasil. Essa influência 
refletiu-se sobre o IBECC/SP, embora esse já atuasse na mesma dire-
ção. Havia no Brasil, no período pós Segunda Guerra Mundial, mais 
aproximação entre a ciência e a tecnologia. Nesse contexto, houve 
um movimento para a institucionalização das ciências promovido 
por cientistas, liderado pela Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), criada em 1949. Em 1951, foi criado o Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPq), iniciando uma política pública de fo-
mento à pesquisa científica e tecnológica. Mas as intervenções inter-
nacionais no ensino brasileiro eram justificadas pelo discurso de 
“educação para o desenvolvimento”.

Segundo Abrantes (2008, p. 174), nas décadas de 1950 e 1960, 
diversas iniciativas do IBECC/SP objetivaram modernizar o ensino de 
ciências no nível secundário, como: “produção de material didático, 
fabricação de kits de ciências, participação em congressos e concur-
sos científicos, feiras de ciências estaduais e locais; laboratório vo-
lante para demonstrações práticas nas escolas e programas de tele-
visão”. Naquela época, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
para a Educação (LDB), o MEC determinava um currículo padroni-
zado para as escolas brasileiras, mas a nova LDB (Lei n. 4.024/1961) 
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ampliou a liberdade das escolas na elaboração do currículo e passou 
a valorizar mais as disciplinas científicas: física, química e biologia. 
Com a criação dos centros de ciências, em 1965, isso foi intensificado. 

O MEC, como não executava programas, criou a Campanha de 
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (Cades), por meio 
da qual disponibilizava recursos financeiros e técnicos para a educa-
ção. Assim, a Cades promoveu cursos de férias para professores, com 
um mês de duração, em 1955. Essa descentralização foi retomada em 
1965, pelo diretor do Ensino Secundário do MEC da época, Gildásio 
Amado, ao criar os centros de ciências. 

Em novembro de 1966, a Fundação Ford repassou ao IBECC cer-
ca de 86 mil dólares com a finalidade de promover o treinamento 
de líderes que atuariam nos centros. No mesmo período, a FUNBEC 
foi criada por iniciativa do próprio IBECC/SP, com recursos da Unes-
co. As duas instituições tinham funções complementares: o IBECC/
SP “prosseguiu em suas atividades de pesquisa para a criação de ma-
terial didático e o treinamento de professores, enquanto a FUNBEC 
ocupava-se da industrialização de tais materiais” (ABRANTES, 2008, 
p. 201). “O IBECC/SP e a FUNBEC eram duas entidades independen-
tes, mas com projetos em comum” (p. 206).

A estrutura administrativa da FUNBEC em sua fundação era 
constituída por um conselho curador, um conselho científico e uma 
diretoria. O conselho curador era formado por trinta membros esco-
lhidos entre pessoas destacadas no país nos meios científicos e cul-
turais e elegia a diretoria, com cinco membros, que administrava a 
FUNBEC. Já o conselho científico estabelecia as diretrizes gerais das 
atividades executivas da fundação. Embora a diretoria tivesse um 
presidente, quem atuava como presidente, na prática, era o coorde-
nador-geral do conselho científico.

A Figura 1, a seguir, apresenta um detalhamento dessa estru-
tura administrativa de 1984, quando a FUNBEC foi reorganizada de-
vido a balanços negativos. Foi então criada uma superintendência 
responsável por atividades executivas e administrativas, ao lado de 
uma Coordenadoria Científica Educacional, responsável pela progra-
mação e execução de atividades. A Coordenadoria-geral foi extinta, 
ocorrendo alterações em vários departamentos. Após essa reestrutu-
ração, a FINEP renovou financiamentos à empresa.
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Figura 1. Organograma da FUNBEC.
Fonte: FUNBEC (1986, p. 4) apud Abrantes (2008, p. 208).

No organograma da FUNBEC (Figura 1), chama a atenção o “Projeto 
CECISP”, incluído como parte da Coordenadoria Científico Educacional.

O Centro de Treinamento para Professores de Ciências  
de São Paulo – CECISP 

A criação dos centros de ciências, em 1965, em várias capitais 
do Brasil34 enfatizou as atividades de divulgação científica, assim 
como a preparação de jovens das escolas de ensino primário e se-
cundário na iniciação científica. O CECISP foi criado por meio de um 
convênio entre a Diretoria do Ensino Secundário do Ministério da 
Educação e Cultura (DES/MEC), a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo (FFCL/USP) e o IBECC/SP. Mu-
dou de nome ao longo do tempo, mas manteve a sigla CECISP. Se-
gundo Abrantes (2008), o CECISP foi o mais ativo entre os seis cen-
tros criados em 1965, atuando em conjunto com o IBECC/SP e sendo 
coordenado por Myriam Krasilchik no período entre 1965 e 1978. 
É interessante destacar que, “oficialmente, CECISP e IBECC/SP eram 
entidades independentes, embora se utilizando da mesma equipe e 

34 Recapitulando: CECINE, em Recife; CECIBA, em Salvador; CECIGUA, na Guanabara (depois sendo denomina-
do CECIERJ – no Rio de Janeiro); CECIRS, em Porto Alegre; CECIMIG, em Belo Horizonte e CECISP, em São Paulo.
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estando localizados no mesmo edifício”. Abrantes (2008, p. 178) faz 
esse comentário e acrescenta que, segundo Hilário Fracalanza, “du-
rante um longo período CECISP, IBECC/SP e FUNBEC trabalharam de 
forma tão harmônica que era até mesmo difícil caracterizar o víncu-
lo administrativo e funcional dos seus professores”. 

Na tese de Gouveia (1992), ela relata, no terceiro capítulo, a sua 
trajetória profissional e comenta sobre um estágio que fez no CECISP, 
logo que se formou, e o trabalho que realizou no Colégio de Aplica-
ção da USP, destacando um convite que recebeu depois. Em 1970, foi 
“convidada a trabalhar no CECISP/IBECC/FUNBEC” (p. 170), embora 
esse vínculo só tenha se efetivado em outubro de 1971. Ela refere 
as três instituições como uma só: “Na década de 70, ao ingressar na 
FUNBEC/IBECC/CECISP, voltei-me inteiramente para os estudos e as 
tarefas [...]” (p. 186). Então, assumiu “funções na equipe de ciências 
na FUNBEC/IBECC/CECISP” (p. 178), passou a “trabalhar no IBECC/
CECISP/FUNBEC” (p. 178) e integrou o “corpo docente do IBECC/CE-
CISP/FUNBEC” (p. 178). Assumiu como professora em um curso de 
licenciatura em ciências de 1972 até 1978, “concomitante ao trabalho 
no CECISP, no IBECC e na FUNBEC [...]” (p. 177). Esses comentários 
dão a impressão de que as três instituições não se distinguem. Entre-
tanto, “a partir de 1974, as equipes de professores do IBECC/FUNBEC/
CECISP foram separadas [...], as equipes de professores da FUNBEC/
IBECC passaram a trabalhar separadamente das equipes de profes-
sores do CECISP” (p. 183). Então “o setor educacional FUNBEC/IBECC 
teve que se reorganizar” (p. 183). Gouveia permaneceu atuando na 
FUNBEC/IBECC até 1983, mas não mais no Centro de Ciências, a par-
tir de 1974. Em sua tese, apresenta muitas informações interessantes 
obtidas nos relatórios do CECISP. Entretanto, ela não aborda todas as 
ações do CECISP, mas apenas os cursos para professores, pois esse 
era o tema da sua tese.

A integração entre o CECISP e o IBECC aconteceu desde a origem 
do centro, quando se voltaram juntos à tradução de projetos curricu-
lares. Segundo Borges (1997, p. 42), no “Prefácio da edição brasileira” 
(IPS, 1972), Antonio S. Teixeira Júnior e Manoel Jorge Filho contam 
que, em 1966, receberam bolsas para acompanhar o curso do IPS nos 
Estados Unidos. Eles fizeram o curso durante dois meses, acertando 
depois a tradução do projeto no Brasil e a realização de um curso em 
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São Paulo, em 1967. Nesse prefácio, eles agradecem “a conjugação 
de esforços do IBEEC e do CECISP” nas traduções e na seleção e con-
fecção de material para laboratório. Considerando que a FUNBEC foi 
criada em 1966, provavelmente envolveram-se também nesse traba-
lho, em especial para a produção de materiais.

No período entre 1960 e 1990 foram oferecidos muitos cursos 
de ciências para professores. Segundo Gouveia (1992, p. 5-6), de 
1965 até o início dos anos 1970, a responsabilidade desses cursos 
era dos centros de ciências, sendo depois assumidos pelas secreta-
rias de educação de estados ou de municípios e por universidades. 
Além de organizar os cursos, os centros produziam material didáti-
co e pedagógico. A prioridade, então, não eram os conteúdos, e sim 
uma postura de investigação, com observação e problematização 
dos fenômenos, tendo como meta a introdução de aulas práticas no 
ensino de ciências.

Maurício (1992, p. 45) comenta em sua dissertação a origem, o 
desenvolvimento e as principais atribuições dos centros de ciências 
no Brasil. Informa que a Portaria nº 5, de agosto de 1966, regulamen-
ta o CECISP e estabelece em seu Artigo 2º que, para atingir os seus 
objetivos, o centro deverá:

1. Dar assistência permanente aos professores de ciências exatas 
e naturais; 2. promover seminários, debates e conferências sobre 
temas relacionados com o aprimoramento do ensino das ciências 
exatas e naturais; 3. realizar cursos destinados a aprimorar os co-
nhecimentos dos professores e aperfeiçoar as técnicas de ensino; 
4. estimular clubes de ciências e feiras de ciências; 5. estimular a 
formação de associação de professores de ciências; 6. manter uma 
biblioteca especializada; 7. promover concursos destinados a pre-
miar professores e alunos; 8. realizar convênios com estabeleci-
mentos oficiais e particulares, tendo em vista o aprimoramento do 
ensino de ciências; 9. treinar professores nas técnicas de impro-
visação do material científico; 10. manter uma filmoteca especia-
lizada para o empréstimo de filmes às escolas; 11. verificar a boa 
aplicação de material científico emprestado ou doado às escolas; 
12. editar livros e periódicos sobre o ensino de ciências; 13. realizar 
inquérito sobre o ensino de ciências nas escolas do estado.

Nesse contexto:
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A diretoria do CECISP era composta de um representante do MEC, 
um do IBECC/SP e quatro da universidade representando os depar-
tamentos de biologia, química, física e educação (RAW, 1970, p. 95). 
Cerca de 50 mil dólares por ano foram alocados para cada centro 
para o pagamento de contratos, instalação e gastos em geral. Além 
do treinamento de professores, os centros tinham como proposta 
a produção e distribuição de livros-textos e materiais para labora-
tórios às escolas dos respectivos estados (ABRANTES, 2008, p. 178).

Nos anos 1960 houve uma expectativa muito grande com re-
lação ao avanço científico e às mudanças com a implementação do 
método experimental. Entretanto, nesse período, os investimentos 
nos cursos para professores e a tendência de utilização do méto-
do experimental, como foco do ensino de ciências, não alteraram 
significativamente a qualidade de ensino. “Os projetos de ensino, 
com suas propostas fechadas e acenando com o paradigma do 
método científico, não só manifestavam o tecnicismo pedagógico 
como reforçavam o mito da ‘educação e desenvolvimento’, tendo 
as ciências papel de grande relevância neste processo” (GOUVEIA, 
1992, p. 71).

Gouveia (1992) considera que os cursos para novos profes-
sores não permitiam dúvidas sobre as novas propostas – o novo 
método de ensino era tido como melhor do que o anterior. O espí-
rito crítico deveria ser despertado apenas nos alunos através do 
método científico, e aos professores não era permitido o questio-
namento. Os conhecimentos deveriam ser apenas entendidos e 
repassados. Os professores não podiam opinar na elaboração das 
propostas, uma vez que eram vistos como oriundos de uma educa-
ção universitária deficiente e tradicional. Os educadores brasilei-
ros sentiam dificuldades em aplicar os projetos estruturados para 
a sociedade norte-americana e, muitas vezes, pediram soluções 
para tal impasse. Nesse contexto, os cursos de formação de pro-
fessores foram colocados em dúvida, enquanto ganharam força os 
cursos de treinamento. Para Gouveia (1992, p. 72), a modificação 
dos cursos de formação de professores e a qualificação dos que 
já estavam no mercado eram consideradas como estratégias da 
“inovação do ensino”.

163EDUCAÇÃO E CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA



Os principais objetivos do CECISP com relação aos cursos de 
treinamento eram os seguintes:

• preparar o professor um processo em mudança, sendo ele o 
mais importante agente desse processo;

• atualizar conhecimentos profissionais do professor, incluin-
do conhecimentos específicos da matéria;

• valorizar o treinamento como educação permanente; intro-
duzir uma inovação no ensino: métodos técnicos, textos e ma-
teriais de laboratório;

• fornecer subsídios ao professor, para que ele organize um 
trabalho de acordo com as condições da escola e de sua clien-
tela, valorizando, assim, esse trabalho (JOSÉ, 1976, p. 61, apud 
GOUVEIA, 1992, p. 30).

IBECC, CECISP e FUNBEC, por intermédio de seus dirigentes, que 
eram renomados professores universitários e reconhecidos na comu-
nidade científica e também através de seu envolvimento com a Unesco, 
foram responsáveis por muitas inovações introduzidas no ensino de 
ciências do Brasil. Gouveia (1992, p. 31) caracteriza a década de 1960 
como uma fase de aprendizado de novas propostas, já que o ensino ex-
perimental de ciências exigia uma mudança de atitude tanto dos pro-
fessores como dos alunos. Surgia um novo cenário na educação brasi-
leira e, por essa razão, mudanças na ação pedagógica eram esperadas. 
Nessa época o país atravessava a fase mais contundente da repressão e 
o subsequente surgimento da oposição armada ao regime militar.

No início da década de 1970 ocorreram mudanças educacionais, 
e para atendê-las, apostou-se na elaboração de projetos nacionais vol-
tados para o ensino de 1º e 2º graus; embora as traduções e adaptações 
dos projetos estrangeiros continuassem em vigor. Segundo Gouveia 
(1992), a Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo procurou ajustar-
se aos novos tempos, assim como outras instituições. Os ajustes do po-
der público no que diz respeito ao ensino de ciências do 1º grau foram 
guiados pelo CECISP devido ao seu trabalho na Secretaria de Educação.

Nesse contexto, o projeto “Ciência Integrada”, produzido no CE-
CISP “com financiamento do Plano Setorial de Educação 1972-1974 
e coordenação de Myriam Krasilchik”, voltado a alunos do primei-
ro grau, tinha uma proposta aberta, interdisciplinar. “Não separava 
conteúdos específicos de biologia, física, química, geociências, que 
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eram integrados nos seguintes capítulos: ‘A ciência’, ‘A energia’, ‘Os 
materiais’, ‘O homem’, ‘As populações’ e ‘O futuro’”. Até a visão sobre 
a natureza do conhecimento científico diferenciava-se do padrão do-
minante. Segundo Borges (1997, p. 45-6):

O conhecimento científico, de acordo com o projeto de ciência inte-
grada, parte de problemas, tanto nas ciências sociais como nas ciên-
cias naturais: “Apesar de serem diferentes, ambas são classificadas 
como pesquisas científicas”, apresentando “formulação do proble-
ma – elaboração de hipóteses – coleta de dados – análise de dados 
– verificação de hipóteses – solução do problema” (CECISP, 1977, p. 
16). Considera que a ciência utiliza representações da realidade, isto 
é, modelos, modificando-se. Isso torna “a ciência dinâmica: uma 
afirmação aceita hoje como correta poderá deixar de sê-lo amanhã” 
(CECISP, 1977, p. 18). É nítida a influência de Popper...

Entretanto, de modo geral, Krasilchik (2004) considera que esse 
e outros projetos nos quais tanto se investiu naquele período quase 
não tiveram repercussão, pois continuou predominando o ensino tra-
dicional, com aulas expositivas, na maioria das escolas do país. Ha-
via diversas razões para isso, e entre elas, Gouveia (1992) destaca o 
contraste entre as propostas inovadoras e a realidade das escolas, as 
condições dos alunos, os conhecimentos dos professores. 

Em relatório geral de 1974 -1978, o CECISP refere modificações 
dos cursos durante os doze anos iniciais da sua existência. Foi senti-
da a diminuição progressiva dos recursos destinados a treinamento 
dos educadores, aumento do ano letivo e diminuição do salário dos 
docentes, o que gerava resistência ao treinamento. Os professores 
sentiam que seu esforço não era considerado e, portanto, não mere-
cia esse esforço. Como os certificados eram importantes para o plano 
de carreira, muitas vezes o foco de interesse estava apenas na obten-
ção do certificado comprobatório do curso (GOUVEIA, 1992). 

As modificações citadas refletem a crise da educação: menor salá-
rio, maior jornada de trabalho e formação precária, porém nada disso 
era levado em conta e muito menos discutido nos cursos, acreditava-se 
que as “propostas inovadoras” eram por si só tão boas que iriam mo-
tivar o “desinteressado professor” a superar suas dificuldades. Apesar 
de os problemas serem conhecidos, os cursos não modificaram sua 
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estrutura ou método. Os materiais didáticos eram sempre os mesmos 
e os professores muitas vezes opunham-se a utilizá-los.

Segundo Gouveia (1992), as reformas educacionais no ensi-
no de ciências do 1º grau foram elaboradas para uma socieda-
de idealizada. Não foram levadas em conta questões internas da 
escola, como, por exemplo, evasão escolar, repetência e resistên-
cia às inovações. E os cursos não eram utilizados para orientar 
o professor na produção de seu próprio material, mas, sim, para 
melhorar o entendimento dos projetos que já existiam. O profes-
sor deveria “descartar” seu método e utilizar o novo, que era tido 
como o “melhor”. O professor era visto como um mero repassador 
de conhecimentos.

A partir dos anos 1970, CECISP e FUNBEC/IBECC passaram a 
demonstrar preocupação com os custos dos cursos. Aumentava o 
número de professores que precisavam deles, enquanto que os re-
cursos financeiros foram sendo retirados da educação. No final da 
década, houve a desativação de muitos acordos e do aporte finan-
ceiro. O CECISP e os demais centros de ciências receberam do MEC 
indícios do rompimento de convênios e sugestão para se filiarem 
a universidades ou a fundações educacionais. Naquele período, o 
CECISP ainda mantinha suas atividades com o apoio da FUNBEC, 
mas havia dificuldades da FUNBEC/IBECC para manutenção do se-
tor educacional devido a ameaças de fechamento. Segundo Gouveia 
(1992, p. 9), “até 1987 o CECISP participou e intermediou cursos 
para monitores de ciências no estado de São Paulo”, em ação con-
junta com outras instituições. 

Os problemas econômicos agravaram-se na FUNBEC e no IBECC 
na década de 1980 e provocaram a separação das duas instituições, 
como relata Gouveia (1992, p. 203):

A FUNBEC, em setembro de 1983, extinguiu seu setor educacional. 
Aqueles professores que estavam afastados de seus cargos do esta-
do para prestar serviços no IBECC e que participavam da equipe da 
FUNBEC, a partir daquela data podiam ficar somente no IBECC. O 
desgaste profissional e emocional provocado por tais fatos foi muito 
marcante e cheguei à conclusão de que não havia mais “clima” para 
permanecer. A partir de setembro de 1983, deixei essas instituições 
e fui trabalhar na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 
(CENP) da Secretaria de Educação do estado de São Paulo.
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A FUNBEC encerrou suas atividades em dezembro de 1989.
Enfim, assim como GOUVEIA (1992, p. 85), vale reconhecer 

que, “apesar dos equívocos cometidos no processo de ‘inovação’ do 
ensino de ciências, instituições como o CECISP, o IBECC e o FUNBEC 
são importantes no cenário educacional”. Tiveram um papel mar-
cante na história da educação em ciências, ao buscar novas pers-
pectivas metodológicas. Conhecê-las permite esclarecer melhor a 
constituição e o desenvolvimento da área (ou subárea?) do ensino 
de ciências e matemática no Brasil (NARDI, 2005). Mas permanece o 
desafio da realização de pesquisas que tenham como foco principal 
o Centro de Ciências de São Paulo (CECISP).
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CURRÍCULO DE CIÊNCIAS : INVESTIGANDO AÇÕES E 
RETÓRICAS DO CECIGUA NOS ANOS DE 1960/7034

Daniela Fabrini Valla
Marcia Serra Ferreira

O presente texto focaliza as ações do Centro de Ciências do Esta-
do da Guanabara (CECIGUA) e algumas das retóricas que foram pro-
duzidas no âmbito dessa instituição, nos anos de 1960/70, as quais 
puderam influenciar os rumos das disciplinas escolares ciências e 
biologia. Ele se insere em um conjunto de pesquisas sócio-históricas 
que estamos realizando no Núcleo de Estudos de Currículo da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (NEC/UFRJ), abordando as inicia-
tivas curriculares inovadoras que ocorreram no ensino das referidas 
disciplinas escolares35 e na respectiva formação de professores36 em 
nosso estado, nas décadas de 1950/60/70, em diálogo com reflexões 
já explicitadas em Valla e Ferreira (2007a e 2007b), Ferreira (2008), 
Valla, Lucas e Ferreira (2009), Lucas, Valla e Ferreira (2010), Valla et 
al. (2010) e Valla (2011). Especificamente neste capítulo, focalizamos 
a criação do CECIGUA, suas primeiras ações e algumas das visões so-
bre a ciência e o seu ensino que nortearam tais ações. Em ambos os 
casos, buscamos compreendê-las em meio ao ideário do movimento 
de renovação do ensino de ciências que ocorria no período.

Tomamos como contexto o pós Segunda Guerra37, quando os 
Estados Unidos e a Inglaterra começaram a financiar projetos para 

34  Versão adaptada e revisada de: VALLA, D. F. & FERREIRA, M. S. Investigando o Centro de Ciências do 
Estado da Guanabara e suas retóricas nos anos de 1960/70. In: Atas do VI Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências. Belo Horizonte: ABRAPEC, p. 1-9, 2007.
35  Projeto de pesquisa “Currículo de ciências: iniciativas inovadoras nas décadas de 1950/60/70”, coor-
denado pela professora doutora Marcia Serra Ferreira e desenvolvido entre 2005 e 2010 com o apoio do 
CNPq e da FAPERJ.
36  Projeto de pesquisa “Currículo de ciências: entre histórias e políticas para a formação de professo-
res”, coordenado pela professora doutora Marcia Serra Ferreira e desenvolvido desde 2010 com o apoio 
do CNPq e da UFRJ.
37  Esse contexto refere-se aos acontecimentos posteriores ao final da Segunda Guerra Mundial e início 
da Guerra Fria, particularmente o lançamento do satélite artificial soviético Sputnik 1 em 1957, quando 
os Estados Unidos reconheceram suas desvantagens tecnológicas em relação à União Soviética como 



a melhoria do ensino de ciências em países da América Latina (BAR-
RA e LORENZ, 1986), e no qual se deu a constituição dos centros de 
ciências no Brasil.38 A ideia foi compreender as especificidades das 
ações do CECIGUA, instituição criada em 1965, no então estado da 
Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro.39 Para tal, analisamos as 
retóricas dos primeiros presidentes dessa instituição, confrontando-
as com as ideias veiculadas por um importante material estrangeiro. 
Utilizamos, então, como principais fontes de estudo: (i) duas entre-
vistas realizadas com o professor Ayrton Gonçalves da Silva40 – fun-
dador e primeiro presidente da instituição –; (ii) um texto desse mes-
mo profissional publicado em um material curricular da prefeitura 
destinado aos professores de ciências (SILVA, 1978a); (iii) um impor-
tante livro sobre o ensino experimental nas disciplinas escolares em 
ciências (SANTOS, 1968), produzido pelo professor Newton Dias dos 
Santos – também presidente da instituição e grande parceiro profis-
sional do professor anteriormente mencionado; e (iv) um material 
destinado aos professores produzido pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 1964).

Entendemos que, enquanto as três primeiras fontes anterior-
mente citadas nos permitiram investigar as retóricas que circulavam 
no CECIGUA, uma vez que foram produzidas por dois de seus princi-
pais protagonistas nos anos de 1960, o último documento foi interpre-
tado como representativo das ideias e das concepções que circulavam 
no movimento renovador mais amplo. Afinal, segundo Krasilchik 
(1995, p. 185), a Unesco teve fundamental importância na constitui-
ção do movimento de renovação do ensino de ciências, uma vez que, 
com outras organizações internacionais, participou “decisivamente 
do processo, patrocinando encontros para discussão do ensino de ci-
ências, curso para formação de líderes, conferências de redação para 

decorrentes de uma educação deficitária em ciências (CHASSOT, 2004).
38  Além do CECIGUA, estamos nos referindo ao Centro de Ciências do Nordeste (CECINE), ao Centro de 
Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS), ao Centro de Ciências de Minas Gerais (CECIMIG), ao Centro de 
Ciências de São Paulo (CECISP) e ao Centro de Ciências da Bahia (CECIBA).
39  O CECIGUA surgiu vinculado à Secretaria de Educação do então estado da Guanabara, sendo depois 
denominado Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ – e vinculando-se à Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do referido estado.
40  Agradecemos ao Sérgio Henrique Gonçalves da Silva, filho do professor Ayrton Gonçalves da Silva e 
professor do IB/UFRJ, e à Mariana Lima Vilela, professora do CAp/UFRJ, profissionais que viabilizaram a 
coleta desses depoimentos na cidade de Praia Seca, Rio de Janeiro, em 2002 e 2007.
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elaboração e adaptação do material para uso nos diferentes países”. 
No caso brasileiro, por exemplo, autores como Barra e Lorenz (1986, 
p. 1971) destacam que o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 
Cultura (IBECC), surgido em 1946, como a primeira das “instituições 
nacionais que tomariam a liderança em desenvolver materiais didá-
ticos desta área de ensino”, era, em realidade, a nossa comissão na-
cional da Unesco.

A entrada do nosso país no movimento de renovação do ensino 
de ciências aconteceu, nos anos de 1960, por meio de subvenções es-
trangeiras e, posteriormente, do Ministério da Educação e Cultura. O 
principal motivo para essa entrada foi, de acordo com Barra e Lorenz 
(1986, p. 1971), a constatação de que, até aquele momento, ainda in-
vestíamos em um ensino de ciências baseado em materiais didáticos 
adaptados de produções europeias, com assuntos e exemplos não di-
retamente relacionados aos nossos interesses. Esses materiais possu-
íam “finalidades essencialmente ilustrativas, contribuindo para um 
ensino de ciências pouco experimental, enfatizando a transmissão 
e aquisição de conteúdos e não o desenvolvimento de habilidades 
científicas”. Nesse contexto, as ações produzidas em âmbito nacional 
– o que inclui a criação dos centros de ciências – fizeram parte de 
um movimento “cujo objetivo era a elaboração de materiais didá-
ticos que incorporassem não só os mais modernos conceitos sobre 
ciências e seu ensino, mas que incluíssem conteúdos selecionados e 
organizados de modo a se tornarem relevantes para a maioria das 
escolas brasileiras” (BARRA e LORENZ, 1986, p. 1.971).

Os centros de ciências brasileiros foram criados pelo Ministé-
rio da Educação e Cultura em meio a uma série de iniciativas que 
buscavam apoiar as ações do IBECC, mediante convênios com uni-
versidades e secretarias de educação, com o objetivo de “treinar 
professores e produzir e distribuir livros-textos e materiais para 
laboratório para as escolas de seus respectivos estados” (BARRA e 
LORENZ, 1986, p. 1.975). De acordo com Krasilchik (1995, p. 179), 
os objetivos dessas instituições, instaladas nas seis maiores capitais 
brasileiras à época – Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Ja-
neiro, Salvador e São Paulo –, também incluíam “a descentralização 
das atividades e a busca de soluções regionais para os problemas do 
ensino de ciências”. Visando a realização de tais objetivos, agências 
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estrangeiras, como a Fundação Ford, financiaram tanto a criação e 
o funcionamento dos centros de ciências quanto o treinamento de 
líderes e de administradores para atuarem nesses espaços (BARRA 
e LORENZ, 1986).

Utilizando os estudos sócio-históricos de Goodson (1995, 1997, 
2001) sobre as disciplinas escolares, buscamos compreender as retó-
ricas e as especificidades das ações produzidas no âmbito do CECI-
GUA, tanto expressando um discurso renovador mais amplo quanto 
diretamente relacionadas aos interesses dos principais atores sociais 
envolvidos na criação e na manutenção dessa instituição. Esse autor, 
ao afirmar o papel dos sistemas educacionais na produção de pa-
drões socialmente legítimos de professores, de alunos, de temas e de 
atividades de ensino, destaca como os grupos ligados às disciplinas 
escolares se apropriam desses padrões para a construção de retóri-
cas que visam à obtenção de apoio ideológico e de recursos mate-
riais dos grupos externos. Segundo Reid (1984, p. 75 apud GOODSON, 
1997, p. 28), “as retóricas bem-sucedidas são realidades”, uma vez 
“que o mais importante para o sucesso das disciplinas escolares não 
é a entrega de ‘bens’ que podem ser publicamente avaliados, mas, 
sim, o desenvolvimento e manutenção de retóricas legítimas que dão 
apoio automático a uma atividade corretamente classificada”. Nes-
sa perspectiva, argumentamos em favor dos estudos que, como os 
que estamos realizando (FERREIRA, 2005a, 2005b, 2006; FERREIRA e 
SELLES, 2005; SELLES e FERREIRA, 2005; VALLA e FERREIRA, 2007a, 
2007b; FERREIRA, 2008; VALLA, LUCAS e FERREIRA, 2009; LUCAS; 
VALLA e FERREIRA, 2010; VALLA et al., 2010; VALLA, 2011), inves-
tem no entendimento e na desnaturalização de retóricas que vieram 
sendo sócio-historicamente produzidas em torno das disciplinas es-
colares em ciências.

Ao nos aproximarmos dos trabalhos anteriormente menciona-
dos, optamos pelo uso de fontes de estudo diversificadas – entrevis-
tas e materiais escritos – que, além de ampliarem as possibilidades 
de investigação das várias instâncias de reconstrução dos currículos 
escolares (FERREIRA, 2005a), puderam nos alertar para os perigos 
tanto de macroexplicações que secundarizam as ações humanas 
quanto daquelas que supervalorizam essas últimas em detrimento 
das primeiras (MOREIRA, 1994). Além disso, produzimos um traba-
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lho que desconfia da “objetividade dos fatos históricos”, problema-
tizando as fontes de estudo escolhidas e investindo na produção de 
um texto que se volta para as visões e para as experiências de ou-
tros atores sociais. Procuramos entender, portanto, as omissões e os 
silêncios evidenciados nas “entrelinhas” de cada um dos materiais 
investigados – ao invés de focalizar apenas o que se encontra explí-
cito –, com vistas a problematizar as histórias do ensino de ciências 
hegemonicamente posicionadas no país (FERREIRA, 2005a). Assim, 
partindo do pressuposto de que há muito por trás dos registros que, 
“em geral, expressam o ponto de vista oficial” (BURKE, 1992, p. 13), 
pesquisamos esses materiais curriculares buscando relações um 
pouco distintas das já disponíveis na literatura.

Nosso estudo sobre o CECIGUA e sobre determinadas retóricas 
elaboradas e disseminadas em suas ações formativas no âmbito do 
movimento renovador mais amplo se justifica pela fundamental im-
portância que essa instituição teve na formação de gerações de pro-
fissionais da Educação Básica que atuaram e/ou atuam no estado da 
Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro. Assim, iniciamos a pró-
xima seção analisando a criação dessa instituição e suas primeiras 
ações para, em um segundo momento, focalizar as retóricas sobre 
a ciência e o seu ensino que circulavam nos materiais renovadores 
dos anos de 1960/70.

CECIGUA: breve histórico e ações iniciais

Os centros de ciências brasileiros, incluindo o CECIGUA, foram 
fundados no ano de 1965, como a “medida mais profunda no treina-
mento e aperfeiçoamento de professores de ciências” (SANTOS, 1968). 
Segundo seu primeiro diretor – professor Ayrton Gonçalves da Silva –, 
a criação desse espaço no então estado da Guanabara surgiu a partir 
de ideia do professor Isaías Raw, da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo. Em uma de nossas entrevistas, o próprio profes-
sor Ayrton Gonçalves da Silva afirma que, quando ainda era professor 
do Colégio Pedro II, começou “a inovar uma série de coisas” e, após 
organizar “uma exposição, uma vez, de material de ciências”41 feitos 

41  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pela segunda autora por ocasião de seu 
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por ele, recebeu um convite do então diretor do Ensino Secundário – 
professor Gildásio Amado – para a criação dos centros de ciências no 
país.42 Para outro importante profissional ligado à instituição – profes-
sor Newton Dias dos Santos –, essa ação do poder público “chegou no 
momento psicológico”, uma vez que os centros de ciências “vêm aten-
der o desejo de melhoria que se acham possuídos os professores de 
ciências, após os dez últimos anos de catequese, e o entusiasmo com 
a Lei de Diretrizes e Bases que lhes confere maior liberdade de ação e 
por isso mesmo maior responsabilidade” (SANTOS, 1968, p. 6).

De acordo com o professor Ayrton Gonçalves da Silva, foi nas 
dependências do Museu Nacional que ocorreu uma primeira ten-
tativa de instalação do CECIGUA. Para ele, a instituição já possuía 
“uma parte de educação, tinha lá na Quinta da Boa Vista o horto, 
um lugar ótimo para clube de ciências”.43 Em vista de o diretor do 
museu na época não se interessar, foram realizadas algumas ativi-
dades em uma sala de uma escola secundária do estado44, “até que 
não sei quem [...] disse que na Escola João Alfredo havia uma parte 
nos fundos abandonada, que tinha sido parte do colégio quando era 
internato, cozinha e coisas assim”.45 E como “boa parte do terreno 
pertencia ao estado mesmo”46, o CECIGUA foi instalado no Colégio 
Estadual João Alfredo e ali funcionou até aproximadamente 1980.

As ações iniciais do CECIGUA – ou seja, os cursos para profes-
sores e a produção e venda de kits e de materiais didáticos – esta-
vam voltadas “para promover a educação científica do povo”.47 Em 
seus escritos, o professor Newton Dias dos Santos deixava clara a im-
portância que via em basear a renovação no ensino das disciplinas 
escolares em ciências em atividades práticas, já que acreditava que 

doutoramento, com o auxílio de Mariana Lima Vilela – professora do CAp/UFRJ –, em 18 de maio de 2002.
42  Em depoimento coletado em 18 de maio de 2002, o professor Ayrton Gonçalves da Silva declarou que, 
além do CECIGUA, participou da instalação do CECIRS, do CECISP, do CECIMIG e do CECIBA. De acordo com 
ele, apenas o CECINE foi instalado antes de seu envolvimento com a criação dessas instituições.
43  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
44  Embora o professor Ayrton não se recorde da localização exata do local, destaca que já nesse espaço 
Gildásio Amado “resolveu investir dinheiro [...] e deu uma certa importância para comprar material para 
o centro” (depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007).
45  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
46  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
47  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
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“não se aprende biologia ouvindo discursos ou folheando cadernos 
de notas” (SANTOS, 1968, p. 6). Essas atividades, tais como a disse-
cação de animais e o auxílio na construção de pequenos aparelhos 
improvisados, tinham como finalidade estimular que os professores, 
em suas aulas, fizessem os alunos refletir sobre os fenômenos obser-
vados e suas possíveis explicações, pois, para o autor, “só se aprende 
lidando, diretamente e de primeira mão, com seres vivos e com os 
fenômenos que neles se passam” (SANTOS, 1968, p. 69). Essas ideias 
foram reafirmadas pelo professor Ayrton Gonçalves da Silva ao dizer 
que uma das suas primeiras ações no CECIGUA “foi ministrar aulas 
de dissecação de animais para os professores: [...] de rato, de sapo, 
de ouriço do mar”.48 Ficou clara também a importância da institui-
ção na comercialização de kits e de materiais didáticos, cuja venda 
ocorria a preços acessíveis para os professores que a frequentavam. 
O local era conhecido como “reembolso”49, e os materiais eram con-
cebidos pelos próprios profissionais da instituição, que faziam “uma 
porção de coisas”.50

O professor Ayrton Gonçalves da Silva enfatizou, ainda, a im-
portância do professor Newton Dias dos Santos nas primeiras ações 
do CECIGUA, ao afirmar que este “já vinha fazendo um trabalho mui-
to importante, [...] dando muitas aulas para professores nessa época. 
Ele tinha aquele livro Práticas de ciências, ele montou um laborató-
rio [...] improvisado e ele usava aquele material para dar aulas de 
ciências para professores, então ele veio para trabalhar comigo”.51 
Além disso, ainda nos anos de 1960, o professor Ayrton Gonçalves da 
Silva o indicou para assumir a presidência da instituição52, em uma 
perspectiva de continuidade com o trabalho que ambos vinham rea-
lizando no ensino das disciplinas escolares em ciências.

A necessidade de se utilizar, no CECIGUA, uma metodologia ex-
perimental, isto é, baseada em atividades práticas, foi apontada pelo 

48  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
49  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
50  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
51  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
52  Embora não tenhamos dados sobre o período exato em que ambos os professores – Ayrton Gonçalves 
da Silva e Newton Dias dos Santos – assumiram a presidência do CECIGUA, sabemos que em 1968 o segun-
do já estava no exercício do referido cargo, pois a informação aparece em SANTOS, N. D. Práticas de ciências: 
conteúdo e didática (Guia de Ensino Elementar). Rio de Janeiro: Gráfica Olímpica Editora Ltda., 1968.
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professor Ayrton Gonçalves da Silva, uma vez que “a base do cen-
tro de ciências não era comprar coisa feita, era fazer”.53 O professor 
exemplificou essa questão ao falar de “uma espécie de museu dinâ-
mico” que funcionava na instituição:

O museu dinâmico era o seguinte: no CECIGUA tinha uma entrada 
que saía do João Alfredo e eu fazia assim... Uma caixa de madeira 
[...], então a pessoa apertava um botão [...]. Por exemplo, tinha uma 
instalação mostrando a decomposição da luz pelo prisma [...], a 
pessoa acendia a luz, saía um raio e entrava na caixa, passava pelo 
prisma, se decompunha pela parede e se formava embaixo do es-
pectro [...]. Essa foi uma das coisas que eu fiz, mas tinha também 
umas coisas assim “gozadas” como, por exemplo, um aparelho que 
eu fiz e achava espetacular, um aparelho para estudar a queda dos 
corpos: em uma caixa tinha luz, ar etc., a gente ligava um motorzi-
nho e começava a pingar água misturada com talco [...]. Aquilo ia 
pingando, mas [...] como não era iluminação direta [...], era ilumi-
nação interrompida por tempos, então tinha uma roda ligada em 
um motor de toca-fitas, qualquer coisa assim. A luz piscava e só 
aparecia naquele momento que passava o pingo, então imobilizava 
o movimento de queda da gota d´água e você via a gota, você via 
aumentando o espaço percorrido pela gota e podia até determinar 
a ação da gravidade pelo dispositivo que eu fiz, que era “boniti-
nho”. Mas coisa de mola, por exemplo, tinha uma mola [...], uma 
mola grande, aquela mola lá ficava [...] estendida no CECIGUA ao 
longo de uma tábua comprida, então você batia desse lado [...] e a 
gente via as ondas, era bem interessante.54

O professor Newton Dias dos Santos também enfatizava tal 
necessidade ao destacar que “o ensino correto e eficiente das ci-
ências só pode ser atingido pelo método científico, isto é, método 
experimental, utilizando-se a todo momento de processos indutivos 
e dedutivos” (SANTOS, 1968, p. 9). No caso específico da disciplina 
escolar ciências ministrada no então secundário, o autor argumen-
tava que todos os conteúdos curriculares deveriam “ser tratados 
experimentalmente, com realização de observações, experiências, 
confecção de pequenos e simples aparelhos improvisados, cartazes, 
projeções etc”, e que o professor deveria “considerar preferencial-
mente as atitudes a serem adquiridas pelos alunos [...], em vez de se 

53  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
54  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pelas autoras em 22/01/2007.
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preocupar com o número de fatos aprendidos”, chegando a sugerir 
a supressão de conteúdos curriculares “sobre os quais não se possa 
realizar trabalho experimental” (SANTOS, 1968, p. 32-3).

Retóricas renovadoras nos anos de 1960/70

Ao investigar as retóricas expressas nos discursos dos atores li-
gados ao CECIGUA, percebemos a defesa de uma espécie de ciência 
“neutra”, que estaria contribuindo “poderosamente para o progres-
so humano”, já que vinha “proporcionando melhores fontes de ren-
da, maior conforto físico, melhores condições de saúde e acelerando 
a marcha da organização social a níveis nunca sonhados” (SANTOS, 
1968, p. 32). Tal perspectiva ia ao encontro do material estrangeiro 
analisado, o qual, em seu prefácio, enfatizava que “a ciência é inter-
nacional e é a mesma no mundo inteiro” (Unesco, 1964, p. 7). Era uma 
maneira de pensar que compreendia a ciência como uma produção 
técnica, ao invés de conectá-la às questões sociais e políticas dos anos 
de 1960/70. Esse discurso se consolidava em textos curriculares desti-
nados aos professores da Educação Básica e se associava a um contex-
to internacional de Guerra Fria, aliado à ditadura militar brasileira, 
que tinha como slogan a promoção da ordem e do progresso no país.

Apesar de as retóricas dos atores sociais que atuavam no estado 
da Guanabara estarem em sintonia com o movimento de renovação 
mais amplo, elas também deixavam claro um certo entendimento da 
situação econômica e política do país frente ao contexto internacio-
nal, no qual se acreditava que “as ciências, como a linguagem, hão de 
ter um lugar proeminente na educação atual, pois embora usando os 
mesmos vocábulos, falam outra linguagem diante da qual nenhum 
povo pode emudecer sem graves consequências futuras” (SANTOS, 
1968, p. 37). A combinação de ideias “alienadas” e, ao mesmo tempo, 
“contextualizadas” acerca da ciência, permite-nos perceber que, ain-
da que em meio às influências materiais e políticas do movimento 
renovador, eram produzidos outros discursos sobre o ensino de ci-
ências no CECIGUA por seus profissionais.

Os materiais produzidos no então estado da Guanabara vol-
tados para a escola sugeriam objetivos de um ensino que expri-
mia grande preocupação com a “orientação didática” das disci-
plinas escolares, já que percebemos a seleção de temas que iriam 
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“incentivar a participação do estudante” e “levá-lo a realizar ob-
servações e experiências na escola e no lar” (SANTOS, 1968, p. 
32). Essa ideia igualmente aparece na fala do professor Ayrton 
Gonçalves da Silva, fundador e primeiro presidente do CECIGUA, 
para quem o principal objetivo do ensino de ciências “era didá-
tico mesmo”, voltado “para promover a educação científica do 
povo”.55 Essa educação científica somente seria possível com o de-
senvolvimento de alguns aspectos: de “atitudes” que eliminassem 
“crendices e superstições”; das “faculdades mentais” de cada um 
dos estudantes; de “habilidades específicas” nos que revelassem 
“vocações especiais”; e da capacidade de elaborar “apreciações e 
julgamentos pessoais a respeito das coisas que o cercam”. Além 
disso, essa educação deveria “preparar o cidadão para aproveitar 
os conhecimentos adquiridos e adquirir outros novos”, integran-
do “o indivíduo ao mundo que o cerca” (SANTOS, 1978, p. 13-6).

Embora a aquisição de conhecimentos escolares em ciências 
não constituísse o principal objetivo desse ensino, era considerada 
“indispensável” e poderia, inclusive, “resultar amor às ciências e o 
desabrochar de vocações juvenis”. Isso se traduzia em preocupações 
com uma seleção de conteúdos que evitasse “aspectos demasiada-
mente informativos em favor da aquisição de objetivos formativos”, 
valorizando a “participação ativa dos alunos” (SANTOS, 1968, p. 38), 
estimulando-os a manifestarem seus talentos e encaminhando-os 
“no âmbito das ciências puras e aplicadas” (SANTOS, 1968, p. 32). 
Nessa perspectiva, na qual os conteúdos e os métodos de ensino es-
tavam totalmente associados, os objetivos da disciplina escolar ciên-
cias deveriam estar relacionados “aos conhecimentos de natureza 
científica”, ao “treinamento do método científico” e à “aquisição de 
atitudes” (SILVA, 1978b, p. 17-8). 

Ao analisarmos o material associado ao movimento renovador 
com os objetivos da disciplina escolar ciências expressos nos tex-
tos produzidos no âmbito do CECIGUA, percebemos sutis diferenças 
no modo como o primeiro trata a relevância desse ensino, que se 
destina a “ensinar generalidades que possam ser usadas pelos alu-
nos na interpretação dos problemas que encontram na vida diária” 

55  Depoimento do professor Ayrton Gonçalves da Silva, coletado pela segunda autora por ocasião de 
seu doutoramento, com o auxílio de Mariana Lima Vilela – professora do CAp/UFRJ –, em 18/05/2002.
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(Unesco, 1964, p. 20). No entanto, assim como os objetivos listados 
pelos atores sociais que atuaram no então estado da Guanabara, 
essas generalidades voltavam-se para a aquisição de conhecimen-
tos e de métodos oriundos das ciências, acreditando-se que todos os 
problemas cotidianos pudessem ser minimizados ou resolvidos por 
meio da aplicação desses. Observe o exemplo extraído do material 
curricular compilado pela Unesco:

Um membro da família dos lírios tem três sépalas, três pétalas, em 
geral da mesma cor, seis estames, um pistilo etc.

Um menino de dez anos de idade pode muito bem passar a vida in-
teira sem ser obrigado a guardar tudo isso na memória. Mas supo-
nhamos que examinando muitas plantas e muitos animais, o nosso 
menino aprenda que “as plantas e os animais são classificados em 
grupos, de acordo com determinadas características e que o conhe-
cimento de tais características ajude a pessoa a saber a que grupo 
pertence uma planta”.

A generalização pode ajudar na identificação de animais e de 
plantas e permitirá que o menino fique em condições de estu-
dar os hábitos de cada um dos animais ou plantas, de dizer se 
são úteis ou prejudiciais e assim por diante. A generalização foi 
alcançada através de estudo e observação cuidadosos e pela reu-
nião de conhecimentos esparsos em um conhecimento mais geral 
e de maior amplitude.56

Assim como no exemplo anterior, no qual a generalização era 
vista como podendo ajudar no entendimento de conhecimentos de 
caráter acadêmico sobre os seres vivos, nos objetivos formulados 
pelos profissionais que atuaram no CECIGUA, nos anos de 1960, 
apareceram expressões que direcionavam o ensino de ciências 
para a aquisição da “técnica do pensamento científico”, a qual “re-
pousa na observação, na experimentação, na verificação dos fatos 
e das relações entre as coisas”.57 Em ambos os casos, predomina-
vam retóricas que favoreciam um ensino de ciências acadêmico 
em detrimento de objetivos mais utilitários.

56  Unesco. Capítulo I. In: 700 experiências. Brasília: MEC/DEI, 1964, p. 20.
57  SANTOS, N. D. Os objetivos do ensino de ciências. In: SME/RJ. Guias de estudo de ciências. V. 1 – Um 
ensino dinâmico: informações básicas. 143 p. Niterói: Imprensa Oficial do Estado, 1978, p. 13.
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Considerações finais

A partir da criação do CECIGUA e das ações que foram produ-
zidas e disseminadas em seus materiais, cursos e demais atividades 
com os professores das disciplinas escolares em ciências, muitos pro-
fissionais foram formados tendo clara a importância dessa institui-
ção e de seus atores sociais na constituição de formas inovadoras 
de ensinar no antigo secundário. Nessa perspectiva, entendemos que 
estudar a história dessa instituição tem nos ajudado a compreender 
a sua atuação como uma importante agência a fornecer padrões so-
cialmente legítimos de atores e de processos para as disciplinas esco-
lares (MEYER e ROWAN, 1983 apud GOODSON, 1997), nos ensinando 
parâmetros para elaborar nossas atividades de ensino e para avaliar 
alunos, professores e aulas na Educação Básica. 

As retóricas produzidas em torno dessas ações indicaram tan-
to discursos representativos do movimento renovador mais amplo 
quanto das próprias ideias e interesses dos profissionais que conce-
beram e que lideraram a instituição em seus primeiros anos de exis-
tência. Entendemos que essa ambivalência foi importante para que 
seus profissionais, ao mesmo tempo em que buscavam recursos do 
movimento renovador, de modo a obterem maior status e território 
(GOODSON, 1997), construíram um centro de ciências que, embora 
partilhasse de um conjunto de ideias e de orientações comuns com os 
demais centros, pôde produzir a sua própria história no então estado 
da Guanabara, funcionando até hoje no estado do Rio de Janeiro. 

Assim, mesmo com a grande influência norte-americana sofri-
da pela educação brasileira nos anos de 1960/70, o que levou ao cres-
cimento dos investimentos no ensino das disciplinas escolares em 
ciências no país (BARRA e LORENZ, 1986; KRASILCHIK, 1995; CHAS-
SOT, 2004; FERREIRA, 2005a; VALLA e FERREIRA, 2007a, 2007b), as 
atividades do CECIGUA, ao invés de seguirem, de modo explícito, as 
orientações dos projetos curriculares norte-americanos, eram tam-
bém concebidas a partir das diversas experiências docentes dos pro-
fissionais que atuavam na instituição. Em sua entrevista, o professor 
Ayrton Gonçalves da Silva corroborou essa ideia ao afirmar que cada 
um dos centros de ciências “funcionava do seu jeito”, e que a insti-
tuição carioca “foi a melhor organização de centro de ciências que 
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foi feita”.58 Tal afirmação, embora mereça uma análise mais apro-
fundada, já nos indica o quanto podemos perceber essa instituição 
social marcada pelas concepções e pelas ações de seus principais 
protagonistas – em especial os professores Ayrton Gonçalves da Silva 
e Newton Dias dos Santos –, assim como a sua atuação como uma 
agência social a produzir retóricas e a fornecer certificações que aca-
baram tendo crescente “valor como moeda no mercado da identidade 
social” (GOODSON, 1997, p. 27) dos professores de ciências e biologia.
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ACOMPANHANDO A TRAJETÓRIA DO CECIERJ 

 Deise Miranda Vianna
Oneida Enne

Neste trabalho, vamos acompanhar a trajetória do CECIERJ, 
mas sob o ponto de vista das autoras, que estudaram, ensinaram, 
coordenaram e dirigiram, em diferentes épocas, desde sua criação 
até os dias de hoje.

A primeira autora apresenta sua participação enquanto aluna, 
professora e depois presidente (1995-1998). A segunda autora atua 
em uma das atividades do CECIERJ, Praça da Ciência (desde 1995).

Destacaremos três atuações significativas: a formação continu-
ada de professores, divulgação científica e praça da ciência itineran-
te. Muitas foram as atividades, porém neste espaço não será possível 
enumerá-las, mas apresentaremos alguns dados que consideramos 
significativos. Registramos também a percepção epistemológica e 
pedagógica que nortearam as ações, sempre visando a atualidade 
da ciência e da tecnologia, apresentadas em conjunto com inovações 
metodológicas, com o objetivo da melhoria da sala de aula dos pro-
fessores que nos acompanhavam.

Esta não é uma história do CECIERJ, mas nossos destaques de 
momentos em que estivemos presentes na Instituição.

A criação do CECIERJ (dos anos 1960 aos dias de hoje)

Os centros de ciências no Brasil foram criados na década de 
1960. Krasilchik (2000) nos relata que essa 

[...] iniciativa (partiu) do MEC, que criou, em 1963, seis centros de 
ciência nas maiores capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte. A estrutura insti-
tucional desses centros era variada [...] tiveram vida e vocações 
diferentes, sendo que alguns persistem até hoje (KRASILCHICK, 
2000, p. 9).



A história do CECIERJ começa em 1965, no dia 30 de novembro, 
criado com o nome de Centro de Ciências da Guanabara (CECIGUA). 
Mais tarde, o nome mudou para CECI, e finalmente para o nome Cen-
tro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), uma autarquia 
ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Atuou sempre no atendimento às necessidades formativas dos 
professores, desenvolvendo, entre outras atividades, um programa 
de educação continuada para professores, oferecendo cursos presen-
ciais relacionados ao ensino de física, química, matemática, biologia 
e geologia, incluindo a construção de materiais didáticos. 

Em 2002, transformou-se na Fundação Centro de Ciências e 
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, pela fu-
são com o Consórcio CEDERJ, que existia desde 2000. 

Nossa participação no CECIERJ

Década 1970
Nessa época, o CECI situava-se atrás do Colégio Estadual João Al-

fredo, em Vila Isabel. Como aluna de licenciatura em Física, soube de 
sua existência e fui à busca de materiais e experiências para sala de 
aula, pois já atuava no magistério primário. As oficinas que frequen-
tava aconteciam nas tardes de sábado, pois era quando tinha horário 
disponível. Desde esse momento, já sentíamos a importância de um 
espaço que acolhia professores interessados em novas experiências 
para a melhoria do ensino de ciências. Sempre visando o desenvolvi-
mento de atividades experimentais para salas de aula, tínhamos opor-
tunidade de aprender a construção de materiais. A preocupação com 
a clareza nas explicações dos fenômenos também estava presente.

Outras atividades se desenvolviam, pois, como sabemos, vários 
projetos americanos para o ensino de física, química e biologia esta-
vam sendo discutidos e reproduzidos, com cursos de aperfeiçoamen-
to para professores nos diferentes centros de ciências no país.

Década de 1980 
Nessa década, uma nova fase surgia para o CECIERJ. Um grupo 

de pesquisadores em ensino de ciências assumiu a direção. A presi-
dente foi a professora Letícia Parente, com formação em Química e 
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Ensino de Ciências. Fui convidada por dois colaboradores formados 
em Física que eram também colegas da UFRJ, José Pereira Peixoto Fi-
lho e Guaracira Gouvea de Souza, atuantes na área de ensino. Outros 
colaboradores foram chamados a atuar, entre eles, professores de 
Artes, Teatro e das diferentes áreas científicas. Foram estabelecidas 
duas sedes: uma no Rio de Janeiro, ocupando uma parte do andar 
da UERJ, com montagem de laboratórios e salas de aula; a outra, em 
Nova Friburgo, em um prédio dentro do ex-Colégio Nova Friburgo59, 
da Fundação Getúlio Vargas. Lá havia espaço para atividades diferen-
ciadas e inovadoras, onde também os dormitórios do extinto colégio 
eram ocupados por professores das redes públicas que se deslocavam 
para terem atividades de atualização profissional em vários dias. Ha-
via uma reflexão sobre a educação em ciências, mas com a participa-
ção de outras áreas do conhecimento. Suas atividades se destacavam 
entre o público docente do estado, como também na área de pesquisa 
em ensino de ciências. Foram momentos de multidisciplinaridade, 
discutindo-se fenômenos com diferentes olhares. Participei de vários 
desses cursos, colaborando, aprendendo e vivenciando atividades 
com novo olhar para a sala de aula e laboratório de ciências.

Década 1990
Nessa década, tivemos a participação do CECIERJ em várias ati-

vidades realizadas no estado. Um exemplo que está bem marcante 
em nossa memória foi quando organizamos o evento “SBPC vai à 
rua”, pela regional da SBPC, onde as instituições de divulgação cien-
tífica realizavam experiências em diferentes locais. Nessa época, o 
CECIERJ apresentava experimentos e seus integrantes se desdobra-
vam para levar experiências simples para o público em geral. Du-
rante uma semana, enquanto a reunião anual da SBPC se realizava 
no Rio de Janeiro, várias escolas recebiam o “ônibus” com a equipe 
do CECIERJ.

A pesquisa também estava presente com professores formados 
que procuravam o CECIERJ para terem a oportunidade de aperfeiço-
amento. Por volta dos anos de 1992 a 1994, bolsas de aperfeiçoamen-
to foram concedidas, tendo pesquisadores externos como orientado-
res. Tive a oportunidade de colaborar em uma orientação.

59  O Colégio Nova Friburgo funcionou de 1950 a 1977.
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Esses profissionais, na época recém-formados, hoje se destacam 
em direções de instituições de Ensino Médio e Superior do estado. 

Focalizaremos a partir de agora o período de 1995-1998, quan-
do estivemos à frente do CECIERJ, como presidente. Nessa época, 
continuava subordinado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecno-
logia do estado do Rio de Janeiro. Permanecemos com as duas sedes, 
uma no Rio de Janeiro, uma ala no sétimo andar da UERJ, e outro 
espaço em Nova Friburgo, nesse momento já pertencente ao Instituto 
Politécnico da UERJ.

Ao assumir a direção do CECIERJ, encontrei-o com poucas ati-
vidades ligadas ao ensino de ciências. O que havia de diferente era 
uma área de informática educativa, que naquele momento se torna-
va importante, pois estavam em amplo desenvolvimento as experi-
ências da inclusão dos computadores nas escolas. Com uma equipe 
já estabelecida, oferecia cursos para professores em sua sede no Rio 
de Janeiro.

As atuações do CECIERJ, nesse período, podem ser caracteriza-
das por três ações: formação continuada, divulgação científica e pra-
ça da ciência (depois praça da ciência itinerante).

É importante destacar que, nesse período, recebemos apoio 
financeiro do governo do estado para desenvolvimento das ações, 
tanto em termos orçamentários como também da FAPERJ60, ao sub-
metermos projetos.

As ações

Formação Continuada
As atividades principais dos centros de ciências foram voltadas 

à melhoria da formação docente. No CECIERJ essa vertente sempre 
esteve presente e precisávamos programar muito mais. Oferecemos 
cursos regulares de física, química, biologia, matemática e informá-
tica educativa, presenciais com suporte pedagógico, com professo-
res oriundos das diferentes áreas de conhecimento e que, em muitos 
momentos, se agrupavam para fazer um trabalho multidisciplinar. 
Foram feitas chamadas de professores atuantes na rede estadual e 

60  Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.
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de várias redes municipais de educação. Além de convênios com se-
cretarias de educação, outros foram realizados para atualização de 
profissionais da educação, sendo um deles promovido com verba do 
FAT61, realizado com a Secretaria de Estado de Trabalho. Os cursos 
oferecidos sempre foram gratuitos para os professores. Vários pro-
fessores fizeram mais de um e, de acordo com a carga horária total 
cursada, era possível ter um certificado de especialização. Isso nos 
levava a ter cursos com aprofundamentos diferenciados para cada 
área do conhecimento, proporcionando ao cursista obter maior co-
nhecimento da disciplina, como também inovações metodológicas. 

Na perspectiva de atualização constante, principalmente com in-
serção na era da informática, a equipe de especialistas62 preparou vá-
rios cursos para possibilitar o uso adequado dos microcomputadores, 
facilitando aos professores o entendimento dos diferentes programas 
e como produzir softwares para áreas específicas, já prevendo que em 
um futuro próximo os computadores estariam presentes nas escolas. 
Esses cursos de informática estavam sempre cheios e, ao abrirmos as 
inscrições, suas vagas eram imediatamente preenchidas. No período 
em que atuamos, a Internet já estava instalada, na sede do Rio de Janei-
ro, em princípio de difícil acesso, mas logo se ampliando, possibilitan-
do em pouco tempo o acesso de todos os profissionais da instituição. 

Para termos uma ideia numérica dos atendimentos em cursos, 
citaremos alguns dados do ano de 1997, na Tabela 1.

Tabela 1. Número de cursos e professores atendidos – 1997.

CURSOS NÚMERO PROFESSORES ATENDIDOS
Regulares 54 848

Com FAT 102 2.521

SME 4 170

SMDS 4 193

Capes/FAPERJ CECIERJ/CEFET 2 76

CECIERJ/FIOCRUZ 2 50

CECIERJ/ABQ 1 40

61  FAT – Fundo de apoio ao Trabalhador (fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado ao 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE).
62  O coordenador da informática educativa foi o professor Gilberto Azevedo, com uma equipe profes-
sores e estagiários.
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No período de 1995-1998, as tecnologias de informação e comu-
nicação estavam em grande desenvolvimento. A discussão educacio-
nal era como implantá-las nas escolas e como fazer para que o ensino 
pudesse melhorar com seu uso. Uma das nossas certezas era que de-
veríamos começar colaborando na melhoria da formação continuada 
do docente, vertente sempre presente nas ações do CECIERJ. A Secre-
taria de Ciência e Tecnologia implantou o projeto “Rede Escola”, fican-
do a coordenação pedagógica com o CECIERJ.63 Esse foi um projeto de 
educação a distância com as seguintes áreas de conhecimento: língua 
portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia, 
filosofia. Para cada área tínhamos um especialista colaborador de 
origem no magistério universitário, um professor do Ensino Médio e 
um estagiário. Cada equipe estava encarregada pelo desenvolvimen-
to de conteúdos, ficando a parte de produção de vídeos e páginas na 
Internet com os diferentes profissionais, como diretores de cinema, 
designers gráficos, para que os materiais produzidos fossem de conte-
údo acessível, mas também dentro de um padrão de qualidade técni-
ca. O projeto contava com os meios de interatividade da Internet, com 
textos, vídeos e atendimento aos professores on-line, ou ainda por fax 
e/ou por telefone 0800. Cada equipe produziu cerca de vinte tópicos 
para cada conteúdo, todos eles on-line. Os professores acessavam, e 
nossos conteudistas atendiam às dúvidas de quem solicitasse.

Entendíamos que a formação de professores deve ter uma abor-
dagem multidisciplinar, apresentando diferentes vertentes. Quando 
se trata de formação continuada, em serviço, temos que trabalhar 
também com o profissionalismo do professor, desprezado em seu ní-
vel salarial, desprestigiado na sociedade em que vivemos e descon-
fiado sobre o que se pretende com ele.

A tarefa de um trabalho de formação continuada nos apontava 
para: 

[...] uma mudança didática, onde as interferências das áreas de co-
nhecimento pedagógico e do conteúdo a ser ensinado, no nosso caso 
ciências, precisam atuar. É preciso que nosso docente, numa ativi-
dade de atualização, possa refletir sobre a sua prática, os conteúdos 
que ensina, aprendendo o que acaba de ser produzido, colocando-o 

63  Essa coordenação no CECIERJ ficou a cargo da professora Maria Elena Bassols Pegado Cortez.
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em xeque em como introduzir os novos conhecimentos em sala de 
aula (VIANNA, 1998, p. 37). 

Portanto, era muito mais:

Mudar a postura de nossos professores (que) requer muito mais 
que acabar com “ensino tradicional” de ciências, onde a aula é 
transcrita no quadro-negro, seguindo uma proposta curricular 
tradicional elaborada coerentemente, comum em nossas escolas, 
com o conhecimento centrado no professor, livresco, baseada na 
memorização, com uma visão de ensino-aprendizagem sem levar 
em conta os aspectos de conhecimentos dos alunos, o da sociedade 
e seu cotidiano. Educação esta que é relevante para qualquer país 
e cidadão (VIANNA, 1998, p. 37).

Divulgação científica
Essa foi uma ação sempre presente em várias atividades do 

CECIERJ. Refletíamos sobre por que divulgar ciência para o público. 
Transcrevemos parte de um artigo apresentado no V Encontro de Pes-
quisa em Ensino de Física, realizado em 1996, em Águas de Lindoia:

Neste mundo de hoje envolto pela tecnologia, a rapidez de comuni-
cação faz com que todo mundo participe, ao mesmo tempo, de to-
dos os avanços que acontecem no mundo científico e tecnológico. É 
praticamente impossível que a escola mantenha a informação para 
seus alunos atualizados. Principalmente porque esses conhecimen-
tos fazem parte de avanços que, quase sempre, não estão contidos 
em programas curriculares, por se tratarem de conteúdos mais 
avançados. Até este acervo ser incorporado aos livros e currículos 
escolares leva um tempo considerável.

Porque toda a pesquisa é custeada pela sociedade, cabe aos cien-
tistas e pesquisadores informar à população sobre o que estão pes-
quisando e o que está sendo desenvolvido para utilização, pois é a 
responsabilidade social deles (VIANNA et al, 1997, p. 567).

Considerando que a ciência que é feita pelos cientistas tem sua 
linguagem própria, divulgá-la significava fazer a interface entre 
quem produz e quem recebe esses conhecimentos. Entendíamos que 
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quem conhece a linguagem da ciência deveria transmitir aos que 
ainda não sabem, no caso os alunos e o público, em geral. Portanto, 
os professores de ciências fariam essa transposição, não sozinhos, 
mas buscando dialogar com aqueles que fazem pesquisa de ponta. 
Trouxemos ao CECIERJ pesquisadores de diferentes áreas para co-
nhecimento da produção atual, para realizarem palestras. 

No aniversário de trinta anos (1995), organizamos uma grande 
cerimônia e tivemos a honra de receber o vencedor do Prêmio Nobel 
de Química do ano de 1981, Dr. Roald Hoffmann. O professor tam-
bém tem um papel importante na área de divulgação, com livros e 
vídeos sobre química. O evento foi de grande repercussão no meio 
acadêmico, pois mostrou, de maneira infalível e simples, as novas 
tendências científicas (VIANNA; CHRISPINO, 1996).

Na semana de meio ambiente, em 1995, participamos do evento 
comemorativo realizado na Praia de Copacabana, organizado pela Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente. Apresentar atividades relacio-
nadas à biologia, para os pedestres que passeavam, isto é, para um pú-
blico leigo e que naquele momento estava em sua atividade de lazer, 
só foi possível pelas experiências de vários profissionais que atuavam 
no CECIERJ e que levaram atividades de fácil manuseio, despertando 
a curiosidade de quem passava, pessoas de diferentes faixas etárias.

A equipe científica do CECIERJ esteve sempre atenta a datas co-
memorativas importantes. Um exemplo de atividade que ocorreu na 
sede de Nova Friburgo foi a comemoração, em 1996, dos cem anos 
de nascimento de Jean Piaget, fundador da Epistemologia Genética, 
reconhecido como um marco nas pesquisas em ensino de ciências. 
Nova Friburgo foi o local ideal, pois a comunidade dessa cidade é de 
origem suíça. O evento, no dia exato do nascimento do homenageado, 
foi divulgado para a população, e assim reinauguramos a biblioteca 
do prédio com o nome desse cientista. Foram atividades multidiscipli-
nares, com a participação de professores das áreas de Física, Quími-
ca, Biologia, Matemática, além da Informática Educativa, psicólogos e 
pedagogos, todos pertencentes ao nosso quadro e alguns convidados.

Muitas outras atividades de divulgação científica foram apre-
sentadas em eventos dedicados ao publico em geral, como aconte-
ceu na Praça do Suspiro em Nova Friburgo, em 1996, onde barra-
cas foram montadas com materiais científicos expostos, ficando à 
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disposição daqueles que paravam e se interessavam, deixando-os 
manipular, modificar e montar outros materiais.

Em 1997, realizamos um evento comemorativo dos “Cem anos 
do Eletron”64, em colaboração com o Instituto de Física da UFRJ. Toda 
a equipe esteve envolvida, produzindo materiais experimentais e pa-
lestras para professores e alunos, na sede do Rio de Janeiro. 

As propostas de divulgação científica foram se ampliando e ga-
nhando espaços nacionais e internacionais. Em 1997 nos inscrevemos 
para participar da reunião da rede POP65 (La Red de Popularización de 
la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe). Até então 
não tínhamos conhecimento desse mecanismo de interação entre as 
instituições e nem sabíamos como funcionava, apesar de ter sido fun-
dada em 1990, no Rio de Janeiro, sendo uma instância do Programa 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Unesco. Para nossa surpresa, 
fomos muito bem recebidos. Esse evento aconteceu em La Plata, desde 
então o CECIERJ faz parte oficialmente dessa rede e vem participando 
de suas reuniões bienais.

Ainda em 1997, inscrevemos o CECIERJ no 17º Prêmio José Reis 
de Divulgação Científica66 e recebemos a Menção Honrosa, com a 
justificativa: “Pelo trabalho continuado e consistente de divulgação 
científica que vem desenvolvendo há mais de três décadas no Rio de 
Janeiro”.67 Estivemos presentes na 49ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em julho, em Belo 
Horizonte/MG, para recebermos o prêmio.

Realizamos, em 1997, a III Mostra de Vídeos Científicos e Didáti-
cos, com vídeos da Mostra Ver Ciência. Essa parceria foi significativa 
para os professores da instituição e dos cursistas, diante da atualida-
de dos vídeos apresentados.

64  Esse evento teve a coordenação do doutor Ildeu de Castro Moreira.
65  “La Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, conocida 
como la Red-POP, es una red interactiva que agrupa a centros y programas de popularización de la ciencia 
y la tecnología, y que funciona mediante mecanismos regionales de cooperación que favorecen el inter-
cambio, la capacitación y el aprovechamiento de recursos entre sus miembros.” Disponível em: http://
www.redpop.org Acesso em: 21 de outubro de 2011.
66  “O Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica é destinado às iniciativas que contribuam 
significativamente para tornar a ciência, a tecnologia e a inovação conhecidas do grande público.” É 
uma iniciativa do CNPq. Disponível em: http://www.cnpq.br/premios/2010/pjr/index.htm Acesso em: 21 
de outubro de 2011.
67  Disponível em: http://www.cnpq.br/premios/2010/pjr/docs/premiados.pdf  Acesso em: 21 de outubro de 2011.
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Esses eventos significavam muito também para a equipe, apon-
tando o reconhecimento que a sociedade tinha pela instituição. Cada 
vez mais se observava que as diferentes faixas etárias e com conheci-
mento científico diferenciado atuavam e percebiam nosso trabalho de 
maneiras distintas. Isso nos fornecia elementos para cada vez mais me-
lhorar nossa atuação em eventos futuros. Nossa intenção sempre foi:

[...] procuramos levar, de maneira clara e simples, porém desmis-
tificada, experimentos que podem ser manuseados, com os quais 
possamos explicar e mostrar fenômenos biológicos, químicos e 
físicos, que muitas vezes são percebidos como uma “caixa-preta”, 
fechada, de difícil compreensão. Discutimos com alunos, profes-
sores, pais, ou público em geral. A linguagem expressa por todos 
identifica o aparato científico ou tecnológico resultante de uma 
“descoberta”, fazendo leves referências aos conteúdos estudados, 
porém sem desconfiar que tudo aquilo apresentado tenha a haver 
com a sociedade em que vivem, que está impregnada de ciência e 
tecnologia (VIANNA et al., 1997, p. 568).

Essa percepção estava presente na equipe e sempre que possí-
vel fazia interferências nos fenômenos apresentados, discutindo e 
manuseando materiais, apresentando os conteúdos específicos. Es-
ses momentos eram de alegria para todos.

As atividades de divulgação científica sempre estiveram entrosa-
das com a formação continuada de professores, entendendo-se que é 
na sala de aula onde a aprendizagem dos alunos deve ser aprofundada.

Praça da Ciência
O projeto “Praça da Ciência Itinerante (PCI)” foi idealizado e 

criado em 1994, a partir de propostas e discussões de representan-
tes de diversas instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro 
preocupados com a divulgação e popularização da ciência. Inicial-
mente foi denominada “Praça da ciência”, coordenada pela Funda-
ção Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro. O local escolhido foi o antigo Complexo de Quintino, zona 
norte da cidade do Rio de Janeiro, que na ocasião abrigava crian-
ças carentes, não só quanto ao aspecto econômico-financeiro, mas 
também quanto às perspectivas de aprendizagem, acesso ao saber 
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e à vida profissional. A partir de 1995, passou à coordenação do CE-
CIERJ.68 As atividades começaram com curso de informática, aberto 
a alunos, professores, demais funcionários do CEI69 e moradores da 
comunidade. Funcionou com seis computadores adquiridos com au-
xílio da FAPERJ ao CECIERJ e foi ministrado por professores da equi-
pe de informática educativa do CECIERJ, atendendo 522 pessoas, em 
58 turmas. Foi encerrado em julho de 1996 por decisão da direção 
do CEI, que entendeu ter condições de atender os interessados em 
outro espaço da instituição. Outras atividades de ciências e matemá-
tica foram também realizadas naquele espaço, onde alunos e profes-
sores dedicavam uma parte de sua carga horária para interagir com 
nossos profissionais (ENNE, 2005). A partir daquele momento, a co-
ordenação da praça da ciência se instalou fisicamente no CECIERJ.

A partir daí, vem também atuando no ensino e divulgação da 
ciência através de educação continuada de professores do Ensino 
Fundamental, reforço na formação do futuro professor das séries 
iniciais e realização de exposições interativas para alunos, profes-
sores e público em geral. Em 1997, tornou-se um projeto itinerante, 
percorrendo as escolas com curso de formação de professores da ci-
dade do Rio de Janeiro, passando em seguida a visitar escolas dos 
demais municípios do estado. Logo depois, as secretarias municipais 
de educação também foram incluídas, ampliando assim a atuação da 
PCI para professores do Ensino Fundamental.

Os objetivos gerais da PCI são: criar novas e maiores oportunida-
des para que crianças e jovens possam compreender o mundo ao seu 
redor e refletir sobre os diversos campos do saber; estimular o inter-
câmbio entre a produção do conhecimento científico e tecnológico e 
entre os professores, estudantes e o grande público; contribuir para a 
difusão do ensino de ciências no estado do Rio de Janeiro, valorizando-
o através da contribuição pedagógica interdisciplinar das instituições 
participantes; despertar no professor e no aluno do curso de formação 
de professores a consciência de suas possibilidades de se tornarem 
professores comprometidos com a facilitação do saber e multiplicado-
res de ações que contemplam os objetivos iniciais (ENNE, 2010).

68  Atual Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Rio de Janeiro.
69  CEI – Centro de Educação Integral, também da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Hoje 
CETEP-Quintino, pertencente à FAETEC – Fundação de Amparo à Escola Técnica.
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O desenvolvimento das atividades é feito de forma itinerante, 
basicamente através de três linhas de ação:

• Atendimento do aluno no seu espaço escolar: destinado 
prioritariamente às escolas de formação de professores 
(curso normal) onde são oferecidas oficinas para o futu-
ro professor.

• Educação continuada de professores: atividades espe-
cialmente dirigidas a docentes do Ensino Fundamental, 
como contribuição da PCI para o processo contínuo de 
formação dos professores. Conta com a realização de ofi-
cinas coordenadas pelos representantes das instituições 
parceiras, sobre temas relacionados a diversos campos 
do saber, permitindo não só atualizar conteúdos como 
também conhecer novas abordagens para o ensino de 
ciência e de arte.

• Exposição interativa: realizada por meio da exposição 
de “experimentos” para manuseio e experimentações. 
Destina-se a alunos, professores e público em geral em 
escolas e espaços públicos, mantendo a proposta geral do 
projeto de facilitar o acesso ao saber científico, divulgan-
do ciência para o grande público.

A PCI é formada por diferentes instituições que possuem histó-
rico de excelência no trabalho com pesquisa, divulgação científica e 
educação continuada de professores. A fundação CECIERJ administra 
essa parceria, além de fornecer, assim como as demais participantes, 
o trabalho especializado referente à sua área de atuação, com temas 
relacionados às áreas de química, física, biologia, matemática, geolo-
gia, astronomia, sexualidade e arte. As instituições hoje envolvidas 
são: Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado 
do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ); Escola de Belas Artes (EBA da 
UFRJ); Espaço Ciência Viva (ECV); Espaço UFF de Ciências e Museu 
de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Ao mesmo tempo em que 
ocorrem as oficinas das instituições participantes para professores, 
os alunos assistem às sessões do Planetário Inflável. 
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De 1995 até outubro de 2011 a PCI já realizou um total de 442.489 
atendimentos, sendo 53.272 a professores, 250.034 a alunos e 138.896 
ao público em geral, totalizando 232 visitas aos municípios do estado 
do Rio de Janeiro. 

A PCI se estabeleceu na década de 1990 e até hoje (2011) conti-
nua atuando no estado do Rio de Janeiro, sendo um dos projetos com 
maior tempo de continuidade da instituição.

O trabalho da PCI de educação continuada de professores rea-
firma os pressupostos estabelecidos pelo CECIERJ, desde que assumi-
mos a coordenação em 1995. 

Garantindo a qualidade de nosso atendimento

Procuramos relatar um pouco da história do CECIERJ. Algumas 
memórias em relação às suas primeiras décadas, ao período em que 
estivemos na direção e à continuidade de um dos projetos.

Com entusiasmo víamos que poderíamos dar mais visibilidade 
ao CECIERJ, funcionando como uma instituição de pesquisa e ensino, 
proporcionando aos seus integrantes (professores, estagiários e fun-
cionários) um ambiente em que os serviços oferecidos fossem me-
lhorados dia após dia.

Implantamos um sistema de qualidade70, culminando com a 
elaboração do Manual de Qualidade, onde encontramos:

[...] Em virtude de transformações que ocorriam no mundo, onde 
se notava a busca de esforços visando à melhoria da qualidade 
dos produtos e serviços, o CECIERJ, por suas características e fi-
nalidades, iniciou em meados de 1995 a implantação do seu pro-
grama de qualidade.
Esse programa tem por objetivo a melhoria contínua de seus servi-
ços. O CECIERJ, para alcançar a confiabilidade e a excelência exigi-
da, pratica uma política que venha assegurar as características re-
quisitadas na qualidade de seus serviços (MAIA, 1998).

Nosso lema sempre foi:
NÓS VISITAMOS O AMANHÃ.

70  Esse Programa foi coordenado pela professora Estefânia Maria Langsdorf Sanches.
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O CENTRO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DE 
MINAS GERAIS – CECIMIG

 Silvania Sousa do Nascimento 
Ricardo José Miranda 

O trabalho que aqui apresentamos representa uma primeira 
avaliação da documentação sob a guarda do CEPDOC (Centro de Pes-
quisa, Documentação e Memória) de nossa faculdade. O CEPDOC, 
inaugurado em 2008, abriga um conjunto de acervos documentais de 
grande relevância ao estudo e à pesquisa sobre a história da educa-
ção brasileira. Os acervos arquivísticos depositados representam do-
cumentos históricos do CECIMIG, dos departamentos da faculdade, 
de ex-professores, bem como os arquivos de pesquisas em educação 
e as coleções de manuais escolares e dos Planos Nacionais da Biblio-
teca Escolar (PNBE) e do Livro Didático (PNLD). Entre as coleções 
destacam-se os acervos particulares das professoras Lúcia Casasan-
ta, Alaíde Lisboa de Oliveira e Helena Antipoff. 

Em 2000, a biblioteca da FAE/UFMG recebeu os acervos biblio-
gráficos e arquivísticos do CECIMIG e assumiu a responsabilidade 
pelo seu tratamento, conservação e disponibilidade. Esse acervo 
constitui a “Coleção CECIMIG” da biblioteca da FAE/UFMG, compos-
ta por aproximadamente seis mil volumes de livros, teses, obras de 
referência e periódicos, totalmente catalogados no catálogo on-line 
da instituição.71 O acervo está acondicionado em 295 caixas-arquivo 
que conservam a organização original. Recebeu tratamento prelimi-
nar, composto da higienização dos documentos, do expurgo de du-
plicatas de publicações e da elaboração do inventário documental. 
Nesse inventário buscamos descrever os dossiês ou documentos iso-
ladamente, indicando a sua procedência e a respectiva data, quando 
possível, e registrar características especiais, quando havia. Como 
pode ser observado no referido inventário, o acervo é composto de 

71  Disponível em: www.bu.ufmg.br



ampla documentação administrativa, contábil e financeira, que re-
gistra o cotidiano da gestão do próprio órgão e de seus projetos. Po-
rém o maior volume se refere à documentação técnica e acadêmica, 
como: planos de trabalho, projetos de pesquisa e de ensino, relató-
rios de feiras de ciências, trabalhos de alunos, entre outros. 

O trabalho aqui registrado é bastante inicial e representa a lei-
tura de 120 documentos datados de 1965 a 1987. Esperamos que esse 
início abra uma nova fase de tratamento das informações contidas 
nesse acervo.

O contexto de criação dos centros de treinamento  
de professores de ciências 

Na esteira das mudanças do pós-guerra, em 1946, e em meio 
à repercussão de grandes projetos de ensino como o PSSC (Physical 
Science Study Commitee) e o BSCS (Biological Science Curriculum Stu-
dy), uma comissão nacional da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e do Ministério das Relações 
Exteriores criou o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 
(IBECC). Tal instituto exerceu fundamental papel no desenvolvimen-
to do ensino de ciências no país e na consolidação de grupos de pes-
quisa na área de educação em ciências. A principal linha de atuação 
do IBECC, conforme descrito nos documentos de apresentação do 
subprograma “Educação para a Ciência”, de 1972, era a organização 
de atividades não escolares que visavam “corrigir distorções trazidas 
pelo ensino escolar”, sendo constituídas, basicamente, pelo congres-
so “Jovens Cientistas”, o concurso “Cientistas de Amanhã” e clubes de 
ciências. Logo após a sua criação foi aberta a possibilidade do estabe-
lecimento de filiais em outras cidades fora de sua sede no Itamaraty. 
Nesse período, em torno dos anos de 1950, a comissão estadual do 
IBECC de São Paulo, sob a direção do doutor Levy Carneiro e com a 
participação dos professores da Universidade de São Paulo (USP) Mi-
guel Reale (reitor), Raul Bricquet (diretor da Faculdade de Medicina) 
e Jaime Cavalcante (diretor do Departamento de Cultura e Ação So-
cial), desenvolveu intensa atividade de formação discente e docente 
com vistas a expandir atividades industriais e de pesquisa tecnológi-
ca em São Paulo. Em 1967, essa comissão criou a Fundação Brasileira 
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para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências (FUNBEC). A FUNBEC 
atuava mais diretamente no processo de produção e comercialização 
de equipamentos e de editoração, realizando pesquisas sobre méto-
dos, processos e recursos didáticos e promovendo a transposição do 
conhecimento científico para a produção de unidades de ensino e 
aprendizagem em diferentes níveis de ensino (BRASIL, s/d). 

Como aponta o estudo de Bertero (1979), os aspectos organi-
zacionais da FUNBEC, depois de 25 anos de existência, tornaram-se 
precários e não garantiram uma reformulação de modo a manter 
o papel inovador desempenhado em seus primeiros anos de atua-
ção. Contudo, seu papel formador foi inegável, uma vez que, além 
dos muitos cursos de aperfeiçoamento, ela funcionou como parceira 
na consolidação de projetos nacionais, como o Projeto Brasileiro de 
Ensino de Física (PBEF) e o Física Autoinstrutiva (FAI) (RODRIGUES; 
HAMBURGER, 1993).

Na década de 1960, a Diretoria de Ensino Secundário do Ministé-
rio de Educação e Cultura (DES-MEC) instalou seis centros de treina-
mento de professores com sedes nas capitais dos estados da Bahia (CE-
CIBA), da Guanabara (CECIGUA), de Minas Gerais (CECIMIG), do Rio 
Grande do Sul (CECIRS), de São Paulo (CECISP) e de Pernambuco (CECI-
NE). Esses centros funcionaram mediante convênios assinados entre 
as secretarias de educação estaduais e as universidades federais dos 
respectivos estados. Os então centros de treinamento desenvolveram 
um número significativo de atividades, estimando-se o atendimento 
de três mil professores por ano (BRASIL, s/d). Para desenvolver suas 
atividades, os centros de treinamento contaram com apoio logístico 
e financeiro do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e receberam 
equipamentos importados para assegurar a formação continuada de 
professores das redes públicas e privadas de ensino.72

Entre os centros, pela documentação em arquivos no CECI-
MIG, existia uma intensa comunicação e colaboração, como na or-
ganização do Simpósio de Ensino de Biologia. O referido simpósio, 
coordenado pelo professor Osvaldo Frota-Pessoa, do Laboratório 
de Genética Humana do Departamento de Biologia da USP, visava 
“reunir professores de biologia do curso colegial e universitário de 
Belo Horizonte para: (a) discutir problemas referentes ao ensino de 

72  Correspondência arquivada na caixa 46 de 1968.
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biologia e prepara um conjunto de conclusões a respeito e (b) sugerir 
um plano de ação pelo qual o CECIMIG possa vir a colaborar com os 
professores de biologia para o progresso do ensino”.73

É interessante notar que na organização do simpósio consta 
uma aula magna ministrada pelo professor Frota-Pessoa aos alunos 
do primeiro ano científico, com a audiência dos professores partici-
pantes. O objetivo foi o de iniciar a discussão do dia com uma “liga-
ção com os problemas reais e cotidianos que cada professor tem de 
enfrentar e que tornará o simpósio mais útil”. 

A professora Marly Cruz Veiga da Silva relata que o CECIGUA, 
criado em 19 de junho de 1965, além de atender o estado da Guanaba-
ra, devia atender aos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo nos 
níveis de ensino primário, ginasial e secundário (SILVA, 2007, p. 14).

O Centro de Treinamento de Professores de Ciências  
de Minas Gerais (1965-1987)

O Centro de Treinamento para Professores de Ciências de Mi-
nas Gerais (CECIMIG) funcionava na Rua Carangola nº 288, nas de-
pendências da Faculdade de Filosofia da UFMG. Em seu regimento 
interno, aprovado em 1968, constava a professora Magda Soares Gui-
marães como diretora e o professor Jenner Procópio Alvarenga como 
presidente do Conselho Administrativo (CA).74 Entre os objetivos de 
atuação dos centros estavam: elaborar, rever e atualizar material di-
dático e prestar assistência técnica às escolas na formatação de ativi-
dades experimentais. 

A equipe do Conselho Administrativo do CECIMIG se reunia re-
gularmente. As atas mostram a intensa oferta de cursos de aperfeiço-
amentos na capital e no interior, assim como a estruturação de feiras 
de ciências. A reunião de 22 de junho de 1965, presidida pelo profes-
sor Jenner Procópio Alvarenga, contou com a presença dos profes-
sores Braz Pellegrino, Francisco Prado, Hermeto Barbosa Machado, 
Petrônio Boechart, Wolney Loboto, Eulina Falcão.75 A reunião de 7 de 
março de 1970 analisa a proposta do professor Prado de entrada da 

73  Correspondência arquivada em 7/7/1967, caixa 48.
74  Caixa 160.
75  Caixa 136.
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professora Beatriz Alvarenga na equipe, para ampliar o atendimento 
aos professores do interior do estado de Minas Gerais.76

A documentação marca igualmente o envolvimento do CECI-
MIG na organização de feiras de ciências, definidas como “uma ex-
posição viva, na qual crianças ou jovens, isoladamente ou em grupo, 
apresentam e explicam experiências ou dispositivos que realizaram, 
relativamente a algum assunto abrangido pela ciência, com espírito 
de originalidade, quanto possível, com equipamento por eles cons-
truído ou montado”.77 As então feiras de ciências organizadas pelo 
CECIMIG tinham os seguintes objetivos:

a. Despertar interesse e vocações científicas entre os estu-
dantes do nível primário e secundário.

b. Dar-lhes oportunidade de desenvolver, através de proje-
tos próprios, o seu poder criativo.

c. Estimulá-los a apresentar esses projetos e informar ao 
público em geral o método empregado, a execução e o 
funcionamento do trabalho ou aparelho executado, as-
sim como os princípios em que se baseiam e os objetivos 
do empreendimento.

d. Promover a convivência entre estudantes, escolas e co-
munidade, através da divulgação científica.

e. Despertar ou fomentar no homem comum o interesse 
pela ciência em face dos trabalhos apresentados e da 
orientação prestada pelos alunos.

f. Fazer com que o industrial, o educador e os cientistas se 
interessem pelos trabalhos apresentados por jovens que 
cursam escolas de níveis primário e secundário.

g. Desenvolver o espírito de solidariedade entre alunos e 
professares, incentivando a cooperação entre os mestres 
de disciplinas diferentes, mesmo das que não são, em ge-
ral, enquadradas como “ciência”.

76  Caixa 136.
77  Caixa 123.
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h. Melhor integrar a escola na comunidade, seja pela sim-
ples observação da “feira” pelos membros da comunida-
de, seja pela apresentação de projetos que tenham rela-
ção com vários aspectos da comunidade e sua vila.

Esse primeiro período de atuação do CECIMIG foi marcado pela 
ênfase em uma formação empírica dos professores da Educação Bá-
sica, característica da segunda metade do século XX. É interessante 
perceber a presença dos modelos de formação dos grandes proje-
tos, que reproduziam atividades e formatos de textos que circulavam 
mundialmente nos programas de formação inicial e continuada. O 
esforço formativo gerou a atendimento de um grande contingente de 
professores de ciências e culminou com a proposta do Programa de 
Aperfeiçoamento de Professores de Ciências e Matemática da Rede 
Estadual de Ensino, dando continuidade aos financiamentos do Sub-
programa Educação para a Ciência/SPEC-PADCT-Capes (1983-1997). 
Como destaca Gurgel (2002), tal programa foi fundamental para a 
discussão de um ensino de ciências de qualidade.

Sob o ponto de vista epistemológico e pedagógico do processo de 
ensino-aprendizagem, os dados documentais destacaram catego-
rias como a prática experimental, a inovação curricular, capacita-
ção docente, produção e aplicação de material didático concreto ao 
ensino e a relação ciência e cotidiano, como aspectos intrínsecos da 
melhoria dos ensinos de ciências e matemática no Brasil (GURGEL, 
2002, p. 267).

No cenário nacional, a continuidade desse programa, assim 
como o engajamento de lideranças científicas em torno da qualidade 
do ensino de ciências da natureza, contribuiu para a consolidação 
dos grupos de pesquisa em ensino de ciências e o desenvolvimento 
da pós-graduação na área de ensino de ciências (NARDI, 2005).

O Centro de Ensino de Ciências e Matemática (1987-1997)

O Centro de Ensino de Ciências e Matemática (CECIMIG) foi in-
corporado à Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal 
de Minas Gerais como um órgão complementar em 1987. Filocre, 
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Gomes e Borjes (1996) indicam que, nas duas primeiras décadas de 
funcionamento, existia uma equipe de especialistas para trabalhar 
nos denominados cursos de treinamento de professores, cumprindo 
as tarefas de planejamento, execução, incluindo conceber, produzir 
e testar materiais e recursos didáticos. Porém, não se levava em con-
sideração as opiniões, necessidades profissionais e experiências do 
professor, o que levou esse modelo a fracassar, segundo a avaliação 
do próprio CECIMIG. Esses autores atuaram na implementação de 
outro modelo de formação, no qual os projetos de ensino incluíam 
a elaboração e a seleção, pelos próprios participantes, de textos di-
dáticos, recursos audiovisuais, softwares educativos, materiais ex-
perimentais e propostas curriculares. Nesse modelo buscou-se um 
equilíbrio entre o saber prático, esclarecido pelas razões teóricas, 
e o saber teórico operativo nas situações práticas. Outro aspecto in-
teressante que os autores destacam é a tendência do professor a es-
colher um material didático em função de suas convicções pessoais, 
das características dos alunos e das condições concretas de trabalho 
em que atuará. De acordo com esses autores, o CECIMIG iniciou o 
ano de 1986 com novos projetos, uma nova perspectiva, buscando 
superar a visão tecnicista até então dominante, considerando que 
“[...] conhecer o contexto em que vivem e as condições objetivas em 
que trabalham é indispensável para o passo seguinte: ajudá-los a or-
ganizar as suas ações e ideias, levando em conta a multiplicidade de 
fatores que afetam o seu desempenho” (FILOCRE, GOMES, BORGES, 
1996, p. 296).

A partir disso, o centro começou a voltar sua atenção para os 
professores como sujeitos que, apesar das dificuldades e deficiên-
cias, possuem experiência profissional e um perfil sociocultural va-
riado entre si. Com essa nova perspectiva, cria-se então um espaço 
em que os professores têm a possibilidade de repensar a sua prática 
e trocar experiências com seus colegas. Em sua pesquisa de mestra-
do, Mazzilli (1994) avalia os efeitos desses cursos realizados entre os 
anos de 1983 e 1992 sobre as práticas dos professores participantes. 
Ela constata, nessa pesquisa, a importância dos cursos de formação 
continuada para a transformação da postura dos professores, tor-
nando-os cidadãos mais críticos, estimulando-os a refletirem sobre 
sua prática e a elaborarem seu próprio material.
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Perspectivas atuais do CECIMIG 

Neste texto não será analisada a continuidade das ações do CECI-
MIG, que continua atuando em várias frentes de formação continuada. 
Os trabalhos de Silva (2001) e Soares (2010) realizam avaliações dos 
programas atuais de formação continuada fomentados pelo centro. 

Em 1996, foi implementado o programa FoCo, buscando superar 
o quadro de insatisfações com o ensino de ciências de uma forma ge-
ral, destacando a predominância de aulas expositivas, a ausência da 
experimentação e o pouco espaço para dúvidas e questionamentos: 

O Programa de Aperfeiçoamento e Formação Continuada de Profes-
sores de Química, Física, Biologia e Ciências (FoCo) tem por objetivo 
capacitar professores do Ensino Médio e Fundamental para atua-
rem em sala de aula de forma crítica e reflexiva, em consonância 
com resultados de pesquisas em ensino de ciências e de acordo com 
as tendências pedagógicas atuais, nacionais e internacionais, para a 
área (MORTIMER et al., 2003, p. 103).

Mortimer et al. (2003) destacam que as práticas desse programa 
estão fundamentadas na atuação autônoma do professor, que reflete, 
toma decisões e cria soluções durante sua ação pedagógica que é cheia 
de incertezas e conflitos. A metodologia dos cursos incluía a produção e 
utilização de materiais didáticos, para que, de acordo com os coordena-
dores, possibilitasse mudanças na qualidade do trabalho do professor. 

A pesquisa de Silva (2001) sobre a mudança nas práticas dos pro-
fessores de química que participaram do projeto Foco destacou que 
esses, geralmente, trabalham isolados, sem discutirem suas práticas 
com colegas ou profissionais especializados. A pesquisadora relata 
que diante dessa realidade o FoCo construiu um modelo de formação 
continuada baseada no acompanhamento das ações dos professores 
nas salas de aula, para estimulá-los a refletir sistematicamente sobre 
as mudanças em sua prática e sobre as suas dificuldades conceituais.

Os professores necessitam de tempo para refletir sobre suas pró-
prias práticas e de assistência no processo de reflexão para fo-
calizar os vários aspectos do porquê eles fazem o que fazem. As 
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reformas nos sistemas de formação de professores parecem unâ-
nimes em afirmar que se deve buscar um tipo de professor que 
emita juízos reflexivos sobre as tarefas que executa em sala de 
aula (SILVA, 2001, p. 34).

Silva relata que a maior parte dos professores buscou o projeto 
FoCo devido à insatisfação com suas próprias práticas pedagógicas, 
com suas formações iniciais e com os materiais didáticos utilizados. 
Porém, mesmo depois de participar do projeto durante dois anos 
consecutivos, a maioria não conseguiu incorporar as teorias pedagó-
gicas nas suas práticas. De acordo com a pesquisadora, esse tempo 
não foi suficiente para os professores incorporarem as estratégias 
sugeridas e vivenciadas no projeto, pois esse processo é complexo e 
parece depender de diversas variáveis.

A importância da participação em cursos de formação continu-
ada na prática dos professores é destacada nas pesquisas de Mazzili 
(1994) e Silva (2001), que apontam mudanças nas práticas dos pro-
fessores. Para que essas mudanças aconteçam, os professores devem 
continuar refletindo sobre as suas práticas e buscando novas formas 
de ensinar mesmo após participarem dos cursos de formação conti-
nuada. A pesquisa de Soares (2010), igualmente no contexto dos cur-
sos de formação continuada promovidos pelo CECIMIG, mostra que 
apenas três dos dez professores entrevistados buscaram dar conti-
nuidade aos seus processos de formação, participando de grupos de 
estudos e de eventos relacionados à temática dos cursos de forma-
ção, nesse caso a Astronomia. 

A pesquisa realizada por Silva et al. (2005) constatou que os pro-
fessores que participaram dos cursos de especialização no projeto FoCo 
possuem algumas características em comum. Além de não se prende-
rem aos livros didáticos, inserem em suas aulas algumas atividades de 
experimentação seguidas de debates e discussões, rompendo com o uso 
tradicional de experimentos para apenas comprovar as teorias ensina-
das. Esses autores indicam que a realização desse tipo de atividade pos-
sivelmente está relacionada com uma maior participação e um maior 
envolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem.

Em 2005, o CECIMIG iniciou um novo programa de formação 
com base no ensino por investigação. O programa trabalha com os 
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recentes paradigmas da pesquisa em educação em ciências e se uti-
liza de ferramentas da tecnologia da informação para mediar suas 
ações em polos distribuídos no estado (MUNFORD, LIMA, 2009). Nos 
próximos anos, deveremos ter avaliações do impacto desse progra-
ma na formação dos professores de ciências do estado. É importante 
destacar que mesmo diante das muitas mudanças políticas viven-
ciadas pelos diferentes grupos que dirigiram o centro, permanece 
o compromisso constante de parceria com o poder público estadual 
nas ações de formação continuada do CECIMIG. Essa marca pode ser 
um indicador do sucesso da aposta feita em 1965 de um pacto fede-
rativo para o ensino de ciências na Educação Básica. 

O CECIMIG não sobreviveu incólume às muitas crises da edu-
cação pública brasileira. Uma análise mais cuidadosa da documen-
tação pode desnudar alguns dos obstáculos superados pelas equipes 
que se alternaram na constituição dessa história. Como registra em 
entrevista o professor Hilário Fracalanza (2007), que atuou entre 
1967 e 1975 no IBECC, na FUNBEC e no CECISP, após os anos 1970 foi 
identificado o fracasso da proposta de um ensino experimental, os 
recursos de financiamentos oriundos do acordo internacional dimi-
nuíram e os projetos nacionais em andamento foram interrompidos. 
De certo modo, os ideais dos centros de treinamento de professores 
de ciências permanecem no compromisso da pesquisa e extensão, 
tendo o sujeito professor no centro da produção de saberes docentes.
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A HISTÓRIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DO  
RIO GRANDE DO SUL (CECIRS)78

Regina Maria Rabello Borges
Ronaldo Mancuso

Valderez Marina do Rosário Lima
Vicente Hillebrand

Este capítulo retoma uma atualização da tese de Borges (1997): 
Transição entre paradigmas: concepções e vivências no CECIRS (Cen-
tro de Ciências do Rio Grande do Sul), realizada em 1999 por um gru-
po de sete professores79 participantes da pesquisa cooperativa que 
resultou na tese. A retomada da tese aconteceu enquanto o CECIRS 
estava sendo fechado. Nesse período houve uma extinção lenta, gra-
dual e dissimulada, negada oficialmente, mas que terminou aconte-
cendo de fato no início do ano 2000. Retomando o texto agora, em 
2012, permanece o impacto daquele corte, que se impôs apesar da 
mobilização intensa do grupo tentando evitar a desativação do cen-
tro (MANCUSO; BORGES, 1999; BORGES, 1999). 

A história precisa ser resgatada, preservada e compreendida, 
tirando-se dela as devidas lições. Essa é uma convicção compartilha-
da pelos três coordenadores do projeto “Ciência, Educação, História e 
Cultura”. Embora distanciados no espaço físico, estamos ligados pelo 
interesse comum na história dos nossos Centros de Ciências (CECIRS, 
CECINE, CECIBA), buscando saber mais sobre esses e os outros três cen-
tros também criados em 1965 (CECIMIG, CECISP e CECIGUA/CECIERJ). 

Então, este texto apresenta, inicialmente, a pesquisa cooperati-
va realizada no e sobre o CECIRS ao longo do ano de 1995. A pesquisa 
envolveu reuniões semanais com a equipe de professores do CECIRS 

78  Adaptação do trabalho A história do CECIRS (Centro de Ciências do Rio Grande do Sul), apresentado pe-
los dois primeiros autores no VI Congreso de Historia de Las Ciencias y la Tecnología, promovido pela 
Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Teconología, em Buenos Aires, 2004 (apenas o 
resumo constou nos Anais). 
79  Roque Moraes, Adria Stefani e Plínio Fasolo, além dos quatro autores do capítulo.



(onze professores então atuantes), tendo em vista a tese, que teve o 
objetivo de compreender processos de transição ou manutenção de 
paradigmas sobre a natureza do conhecimento científico. A pesquisa 
focalizou, especialmente, a história desse centro de ciências, criado 
em 1965 e desativado no início do ano 2000. Resultou em uma relei-
tura de diferentes fases da história do CECIRS, com as concepções e 
ações correspondentes, historicamente contextualizadas.

As reuniões eram gravadas, transcritas e discutidas na reu-
nião seguinte, focalizando questões como: que concepções sobre a 
natureza do conhecimento científico estavam subjacentes ao nosso 
trabalho? Como essas concepções haviam se modificado (ou não) ao 
longo dos trinta anos em estudo (1965-1995)? Assim, nessas reuniões, 
o grupo foi desafiado a investigar as concepções implícitas nas pró-
prias ações, ao atuar com outros professores e posicionar-se sobre 
educação científica escolar.

Durante a pesquisa houve interação permanente entre presen-
te e passado, colocando-se em debate as concepções e vivências do 
grupo e relacionando-as ao período histórico. Isso permitiu recons-
truir a trajetória desse espaço-tempo chamado CECIRS, indicando 
sua produção, suas conexões e seus limites. 

Ao longo do estudo, foram consideradas as reações pessoais dos 
participantes diante das mudanças ocorridas. Em tal contexto, o clima 
de discussão e a livre manifestação de ideias contribuíram para mu-
danças nas concepções e ações individuais, conforme depoimentos dos 
participantes. Apesar dos choques de ideias em algumas reuniões de 
pesquisa, não se manifestaram conflitos. Vivenciamos, na prática, a 
teoria da ação comunicativa (HABERMAS, 1988). Chegamos a um con-
senso que difere da uniformidade e baseia-se no respeito às diferenças.

Além das reuniões gravadas e transcritas, foram utilizados ou-
tros instrumentos de coleta de dados: entrevistas, relatos de pesquisas 
e publicações do centro de ciências, a partir dos quais foi realizada 
uma análise compreensivo-interpretativa, com abordagem dialógica.

Assim, tanto nas reuniões da pesquisa cooperativa como na 
análise de conteúdo de publicações do CECIRS foram enfatizados 
os processos de transição entre diferentes paradigmas, mas foi in-
vestigada também a história desse centro. Suas contribuições em 
diversos períodos foram resgatadas e contextualizadas entre as 
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correntes pedagógicas e epistemológicas predominantes em cada 
período, abrangendo diversas correntes de pensamento comparti-
lhadas por outros professores. 

A tese (BORGES, 1997) foi retomada dois anos depois (BORGES, 
1999), num período crucial em que o CECIRS estava ameaçado de 
extinção. Isso aconteceu de fato, embora não oficialmente, apesar de 
todos os esforços empreendidos para reverter o processo, incluindo 
repercussões na comunidade científica brasileira, durante a 51a Reu-
nião Anual da SBPC (MANCUSO, BORGES, 1999).

Considerando que os centros de ciências criados em 1965, nas 
diversas regiões do Brasil, estabeleceram um intenso intercâmbio 
entre si, reconstruir a trajetória de cada um pode ajudar a compre-
ender o desenvolvimento e as transformações nos outros grupos. Se-
gue, então, um resumo da história do CECIRS.

História do CECIRS

Os seis primeiros centros de ciências do Brasil foram criados na 
década de 1960, sendo um deles o do Rio Grande do Sul (CECIRS), em 
Porto Alegre. Os demais foram os do Nordeste (CECINE), em Recife; 
da Bahia (CECIBA), em Salvador; da Guanabara (CECIGUA), na cidade 
do Rio de Janeiro; de Minas Gerais (CECIMIG), em Belo Horizonte; e o 
de São Paulo (CECISP), na cidade de São Paulo. 

O CECIRS (Centro de Treinamento para Professores de Ciências 
do Rio Grande do Sul) foi criado em 1965, por meio de um convênio 
entre Ministério de Educação e Cultura (MEC), Secretaria de Educa-
ção e Cultura do Rio Grande do Sul (SEC/RS) e Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). Por esse convênio, o MEC subsidiou a 
conclusão de um prédio de três andares que estava sendo construído 
anexo ao Colégio Estadual Júlio de Castilhos, o bloco dos laboratórios. 
Por falta de verba, as obras ficaram paradas muito tempo, e o prédio 
era então chamado de “esqueleto do Julinho”. Em troca da finaliza-
ção das obras nos andares inferiores, o CECIRS ficou localizado no 
último andar e a escola recebeu os demais andares, com laboratórios 
totalmente equipados. 

Durante catorze anos o CECIRS funcionou com autonomia ad-
ministrativa, embora vinculado a esses três órgãos (BORGES, 1997; 
MANCUSO, 1999). Em 1979, foi vinculado ao Centro de Preparação de 
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Recursos Humanos para a Educação (CENPRHE), da Fundação para 
o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), em Porto Alegre, 
passando a ser um dos programas do CENPRHE: o Programa de Trei-
namento para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul, conhe-
cido pela sigla PROCIRS. Em 1988, retomou a sigla original, CECIRS, 
mas com outro nome: Centro de Ciências do Rio Grande do Sul, quan-
do foi vinculado à diretoria pedagógica da Secretaria de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul. Em 1999, foi iniciado um processo de 
desarticulação do centro, que foi encerrado no início do ano 2000. 
Essa trajetória do CECIRS pode ser mostrada em uma linha de tempo, 
conforme o Quadro 1.

1965 1979 1988 2000

CECIRS PROCIRS CECIRS ?

Quadro 1. Trajetória do CECIRS em uma linha de tempo.

Inicialmente, no CECIRS, houve uma ênfase em projetos ins-
trucionais importados, em convênio com os outros cinco centros. 
Os projetos de currículo traduzidos na época, nesses centros, foram: 
em biologia, o projeto Biological Science Curriculum Study (BSCS), 
em suas versões azul e verde, como eram chamadas e conhecidas na 
época; em ciências, o projeto Introductory Physical Science (IPS), o 
Nuffield e o de geociências; em física, o Physical Science Study Com-
mittee (PSSC); em química, o Chemical Education Material Study 
(CHEM Study). Isso merece destaque, porque:

 

Os projetos curriculares traduzidos e adaptados ao Brasil, espe-
cialmente os norte-americanos, são coerentes com as ideias so-
bre a natureza do conhecimento científico e as concepções edu-
cacionais assumidas pelo primeiro CECIRS, que estão inseridas 
num contexto mais amplo, não apenas nacional (ditadura mili-
tar), mas internacional (Guerra Fria, reação das potências oci-
dentais ao lançamento do primeiro satélite artificial pela União 
Soviética). Todo o Cone Sul foi envolvido nos projetos curricula-
res de ciências criados nos Estados Unidos e na Inglaterra (BOR-
GES, 1997, p. 46). 
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Nesse período foram produzidos também alguns projetos curri-
culares nacionais, como “Ciência Integrada” (no CECISP), com finan-
ciamento do Plano Setorial de Educação 1972-1974 e coordenação de 
Myriam Krasilchik, e o Projeto Ensino de Ciências (PEC), totalmente 
criado no CECIRS, financiado com recursos prioritários dos Planos 
Setoriais de Educação 1972-1974 e 1975-1979. Na época houve tam-
bém um grande incentivo às feiras de ciências, que no Rio Grande 
do Sul se tornaram uma das atividades muito presentes nas escolas, 
culminando, inclusive, com o Programa Estadual de Feiras de Ciên-
cias. Havia um processo de orientação e organização que iniciava 
nas feiras escolares, passando às municipais, depois às regionais e 
culminando com o evento maior, a Feira Estadual de Ciências.80

Em outubro de 1979, o CECIRS passou a denominar-se PRO-
CIRS (Programa de Treinamento para Professores de Ciências do Rio 
Grande do Sul).

PROCIRS: Programa de Treinamento para Professores de Ciências  
do Rio Grande do Sul

A Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(FDRH) assinou convênio com o MEC, assumindo o PROCIRS através 
do seu Centro de Preparação de Recursos Humanos para a Educação 
(CENPRHE).

No PROCIRS, a programação de atividades foi estabelecida em 
conjunto com a Secretaria da Educação. No início não se evidenciaram 
mudanças significativas quanto às concepções e ao trabalho realizado 
pelo primeiro CECIRS. Essas modificações parecem estar relacionadas 
ao envolvimento em projetos financiados pelo MEC (Ministério da Edu-
cação e Cultura, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – PADCT, dentro do Subprograma Educação 
para a Ciência – SPEC). Esses projetos envolviam ensino de ciências 
do currículo por atividades; ciências na pré-escola; ensino de ciências 
através de unidades experimentais; feiras de ciências: estratégia de 
melhoria, ampliação e continuidade, além de outros. 

80  De todas as atividades do CECIRS, desde o início, o Programa de Feiras de Ciências foi o que mais 
cresceu e persistiu ao longo do tempo, tendo servido de modelo a muitos estados brasileiros e países do 
Mercosul, notadamente Uruguai, Argentina, Chile e Peru. 
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O projeto mais marcante para o PROCIRS foi o ACOMECIM (Ação 
Conjunta para a Melhoria do Ensino em Ciências e Matemática), com 
sua rede interinstitucional. Uma das principais características dessa 
rede foi a “descentralização das decisões sobre os modelos pedagó-
gicos”, a partir do “envolvimento dos professores dos diversos níveis 
de ensino com o processo decisório”, superando a ideia de “treina-
mento” (FASOLO, 1989). 

O trabalho com os professores em exercício nas escolas não 
precisava acontecer, necessariamente, por meio de cursos e encon-
tros. O PROCIRS ampliou sua projeção no estado e no país mediante 
publicações. O trabalho com supervisores foi intensificado também.

A avaliação da inadequação dos treinamentos, por não haver 
modificação no trabalho em sala de aula, talvez pelo isolamento dos 
professores ao voltarem para as suas escolas, aconteceu a partir de 
questões debatidas no 1º Encontro de Supervisores de Ciências do RS, 
que ocorreu logo após a criação do PROCIRS, em 1979.

Assim, a partir da década de 1980, os professores passaram a ser 
cada vez mais envolvidos, pelo PROCIRS, como participantes do pro-
cesso. Também na sua educação continuada é válida a recomendação 
de Fasolo (1989, p. 18): “Se temos oportunidade de vivenciar a distin-
ção entre o educativo e o informativo não devemos desperdiçá-la”. 
A mesma recomendação valia para o trabalho realizado em sala de 
aula, tendo em vista a educação científica escolar. Sobretudo a par-
tir do envolvimento em projetos interinstitucionais, nos anos 1980, já 
não se destacava mais o treinamento, mas o desenvolvimento de ha-
bilidades, com ênfase no método da descoberta relacionado ao “méto-
do científico” – embora a Revista do PROCIRS apresentasse, na mesma 
época, alguns artigos com críticas ao cientificismo. Havia, portanto, 
ideias divergentes sobre metodologia científica. Aliás, desde o início 
do CECIRS aconteceram grandes discussões sobre o trabalho realiza-
do e seus fundamentos. O clima de debate, intensificado no PROCIRS 
e que permaneceu no novo CECIRS, destacou-se como característica 
forte dessa instituição. 

CECIRS: Centro de Ciências do Rio Grande do Sul

O novo CECIRS surgiu em 1988, quando foi criado, na Secretaria 
da Educação, o Centro de Ciências do Rio Grande do Sul, retomando 
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a sigla original, que tornou o grupo conhecido no período entre 1965 
e 1979. Foi vinculado à diretoria pedagógica, enfatizando a linha de 
atuação com professores, através de cursos e assessoria a grupos de 
estudo. Essa linha continuou integrada às demais linhas de ação (pu-
blicações, atividades extraclasse como feiras de ciências e clubes de 
ciências, produção de materiais, estágios), enquanto o CECIRS bus-
cava, ainda mais do que antes, desenvolver em conjunto com os pro-
fessores os currículos de ciências (MORAES, 1980). Essa ênfase na 
participação refletiu-se também na avaliação participativa em feiras 
de ciências (MANCUSO, 1993).

Foi, sobretudo, com a avaliação participativa nas feiras de ci-
ências que o CECIRS ampliou sua área de influência, projetando-se 
em nível nacional e de Cone Sul. Por isso, o tema “Feiras de ciências” 
esteve presente em muitas das reuniões de pesquisa cooperativa, re-
lacionando-se diretamente à atuação com professores e à educação 
científica escolar. 

Nessa fase do CECIRS, muitos dos seus integrantes buscaram 
o próprio aperfeiçoamento em programas de pós-graduação, re-
alizando cursos de doutorado (MORAES, 1991; BORGES, 1997; HIL-
LEBRAND, 2000) ou de mestrado (BORGES, 1991; MANCUSO, 1993; 
STEFANI, 1993; HILLEBRAND, 1996; LIMA, 1988). Antes disso, Roque 
Moraes e Plínio Fasolo já haviam se tornado mestres. Roque Moraes, 
primeiro doutor na equipe, foi orientador dos demais em cursos de 
mestrado ou doutorado. 

A forma de trabalhar e decidir em conjunto, no CECIRS, buscan-
do consensos construídos no debate, com respeito às divergências, 
pode ter contribuído para a viabilização de processos de transição 
entre paradigmas sobre a natureza do conhecimento científico. O 
trabalho cooperativo levou à construção e à consolidação do grupo, 
imprimindo-lhe uma identidade. Considerávamos que o CECIRS era 
quem nele trabalhava ou trabalhou, o que implicava um compro-
metimento cognitivo e afetivo com sua prática. Essa identificação 
indivíduo-CECIRS, entretanto, poderia constituir-se em um impor-
tante fator de resistência a modificações. O leitor da tese realizada 
no CECIRS (BORGES, 1999) continua sendo convidado a posicionar-
se diante de interpretações divergentes – não necessariamente ex-
cludentes entre si. 
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No período da pesquisa cooperativa, era difícil refletir sobre 
situações vigentes. As nossas reuniões mostravam um processo de 
reflexão na e sobre a ação – a ação comunicativa que estabelecíamos. 
A reflexão posterior, na redação da tese, consistiu em uma retomada 
e também em uma autocrítica. 

Entretanto, dois anos depois, em 1999, a impressão predomi-
nante foi de perplexidade, devido à desarticulação do CECIRS, dissi-
mulada mediante a negação oficial. O estudo histórico sobre o CECIRS 
revela que, apesar das diferenças individuais entre as concepções 
dos seus integrantes, ocorreram, ao longo do tempo, mudanças signi-
ficativas no discurso e nas ações do grupo como um todo, conforme 
está sintetizado no Quadro 2, que inclui todas as fases pelas quais 
passou o centro até a sua desativação.

O PRIMEIRO CECIRS (MEC / UFRGS / SEC-RS – 1965-1979):
CENTRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS DO RS 

 Tradução e adaptação de projetos (IPS, BSCS, PSSC, CHEMS...).

 Produção de um projeto próprio (PEC – Projeto Ensino de 
Ciências). 

 Programa de Feiras de Ciências (com avaliação tradicional e 
comissão julgadora).

 Cursos de treinamento para professores.

 Ênfase no método experimental.

PROCIRS  (FDRH/CENPRHE – 1979-1988):
PROGRAMA DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS DO RS

 Projetos interinstitucionais e publicações.

 Atuação com supervisores das Delegacias de Educação.

 Cursos de atualização planejados com supervisores.

 Feiras de Ciências – “Avaliação Paralela”.

 Ênfase no método da descoberta.
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O NOVO CECIRS (SE-RS/DP – 1988 – 1998): 
CENTRO DE CIÊNCIAS DO RIO GRANDE DO SUL

 Atuação com supervisores e com professores.

 Feiras de Ciências – “Avaliação Participativa”.

 Pesquisas em ensino de ciências.

 Ênfase em publicações de livros e periódicos.

 Temas polêmicos: realidade, conhecimento, natureza das 
ciências.

CECIRS (SE-RS/DP – 1999):
CENTRO DE CIÊNCIAS DO RIO GRANDE DO SUL

 Suspensão das linhas de ação: atuação com professores, 
feiras de ciências e publicações.

 Desconsideração das pesquisas em ensino de ciências.

 Corte de vínculo entre CECIRS e outras instituições afins de 
âmbito nacional e internacional.

 Desmontagem dos laboratórios da sede.

 Cedência do espaço físico e dos recursos materiais e 
humanos.

 Extinção lenta, gradual, dissimulada (negada oficialmente).

CECIRS? (2000...)
No início do ano 2000 completou-se o processo de esvaziamento, com 

a transferência do último professor do centro para uma escola, ficando 
apenas a sigla CECIRS no organograma da Secretaria da Educação. 

Quadro 2. Ações do CECIRS e situações ao longo da sua trajetória.

Considerações finais

O CECIRS conciliava conflitos e discussões com estabilidade e 
continuidade, transformando-se ao longo do tempo. Então, por que 
foi desativado? 

Essa pergunta, ainda em 2012, permanece sem resposta oficial. 
O fato é que desde o início do ano de 1999 os professores que atu-

avam no CECIRS foram submetidos a um isolamento forçado devido 
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à suspensão de todas as linhas de ação, inclusive as mais destacadas: 
atuação com professores, feiras de ciências e publicações. Houve des-
consideração das pesquisas em ensino de ciências e corte de vínculo 
entre o CECIRS e outras instituições afins de âmbito nacional e inter-
nacional, culminando com a desmontagem dos laboratórios da sede e 
cedência do espaço físico e dos recursos materiais e humanos. O últi-
mo computador foi retirado do centro em julho de 1999. Os professo-
res que lá estavam e eram impedidos de prosseguir no seu trabalho 
recebiam da Secretaria da Educação propostas para atuar em outros 
órgãos ou em escolas bem localizadas. Tudo isso configurava a extin-
ção lenta e gradual que aconteceu ao longo de um ano, dissimulada e 
negada oficialmente pelas autoridades responsáveis, ao serem ques-
tionadas. Isso aconteceu, por exemplo, ao final da 51a Reunião Anual 
da SBPC, realizada na PUCRS de 11 a 16 de julho de 1999, quando foi 
votada uma moção de repúdio à extinção do CECIRS. A negação públi-
ca e explícita quanto à intenção de extinguir o centro, pela então coor-
denadora, que tinha cargo de confiança na Secretaria da Educação do 
Rio Grande do Sul, esvaziou o movimento em defesa do CECIRS como 
patrimônio da educação científica e tecnológica no Brasil. A moção de 
repúdio à extinção foi alterada para uma moção de apoio ao CECIRS, 
entregue ao então governador Olívio Dutra.

Em janeiro do ano 2000, o último professor ainda lotado no CE-
CIRS foi transferido para uma escola. Todos os equipamentos e mate-
riais de laboratório, adquiridos com recursos de projetos, já haviam 
sido distribuídos a escolas estaduais.81 Idem quanto à biblioteca que 
continha o acervo do CECIRS e de outros centros de ciências. Por fim, 
as próprias dependências do centro foram repassadas ao Colégio Es-
tadual Júlio de Castilhos e houve uma extinção de fato, embora não 
oficial. Somente a sigla CECIRS permaneceu no organograma da di-
retoria pedagógica da Secretaria Estadual da Educação do Rio Gran-
de do Sul e, por mais alguns anos, uma telefonista de plantão rece-
bia ligações na sala que havia restado da antiga sede, respondendo: 
“Bom dia (ou boa tarde), CECIRS às ordens.”

81  A distribuição do material às escolas aconteceu sem critérios de necessidade e sem solicitação, em 
caixas que permaneciam fechadas bom tempo depois, como comenta um dos autores deste capítulo: 
“Tais materiais nunca foram solicitados por muitas escolas, que ficavam sem saber o que fazer com eles. 
É o que eu chamaria de DESCARTE!!! Eu fui testemunha disso, quando fazia curso ou palestra em algumas 
delas, principalmente no interior!”
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Este capítulo recusa o silenciamento sobre o que aconteceu ao 
longo do ano de 1999 e no início do ano 2000 e, sobretudo, denuncia 
uma vez mais as “estratégias para extinção do CECIRS”, a primeira 
das quais, em uma lista que circulava internamente na Secretaria da 
Educação em 1999, recomendava negar categoricamente a intenção 
de extinguir o centro. Enfim, a contextualização das concepções as-
sumidas pelo CECIRS em diversos períodos históricos é importante, 
mas é também fundamental o resgate de sua história e a conscienti-
zação sobre o momento presente.
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PARTE III

ALGUNS MUSEUS DE CIÊNCIAS





A PRODUÇÃO DO DISCURSO DE MONITORES EM MUSEUS  
E CENTROS DE CIÊNCIAS

 Carla Wanessa do Amaral Caffagni
Martha Marandino

Ao longo de sua existência, os museus foram assumindo cada 
vez mais um papel educacional e buscando diferentes formas de atu-
ar nesse campo. É muito comum a presença de monitores no desen-
volvimento de atividades educativas, tanto na mediação com o públi-
co escolar quanto com o público espontâneo, fato que tem recebido 
atenção em estudos da área e pode ser visto pelo crescente número 
de pesquisas com enfoque na questão da monitoria em museus e 
centros de ciências (RODARI, MERZAGORA, 2007; MORA, 2007; COS-
TA, 2007; GOMES, 2008). No entanto, a questão do discurso do moni-
tor ainda é pouco estudada e merece melhor atenção. Este capítulo é 
fruto de uma pesquisa de mestrado (CAFFAGNI, 2010), cujo objetivo 
esteve focado em certos aspectos do discurso do monitor. A análise 
dos dados nos permitiu identificar alguns fatores que influenciam 
a construção do discurso dos monitores em um centro de ciências e 
tecnologia, e é esse o tema que trataremos ao longo do texto. 

Para caracterizar a educação em museus, há de se considerar 
as especificidades desses espaços como locais de aprendizagem. 
Van-Präet & Poucet (1992) destacam as particularidades dessas ins-
tituições com relação ao tempo, lugar e objeto na determinação da 
prática pedagógica dos museus. Segundo Marandino (2008a), o tem-
po da visita a um museu deve ser pensado como um dos elementos 
essenciais na elaboração de estratégias de comunicação das exposi-
ções. A visita poderá ser única na vida do indivíduo, e o tempo que 
este permanecerá na exposição pode depender exclusivamente da 
concepção da exposição e do trabalho do mediador. 

O espaço também determina a forma como se realiza uma visita 
a um museu. Por se tratar, em geral, de percursos abertos, o visitante 
deve ter interesse pela exposição, e uma forma de garanti-lo é pensar 



diretamente sobre esses percursos, preparar os mediadores e consi-
derar o tempo de visita, evitando assim que o público se canse ou se 
desinteresse pela experiência. 

Um elemento também central a ser considerado no fazer educa-
tivo do museu refere-se ao objeto. Segundo Marandino (2008a, p. 20), 
com base no trabalho de Van-Praet e Poucet (1992),

[...] nas ações educativas dos museus é essencial favorecer o aces-
so aos objetos, dando-lhes sentido e promovendo leituras sobre 
eles. Por meio dos objetos os visitantes podem se sensibilizar e se 
apropriar dos conhecimentos expostos, assim como compreender 
os aspectos sociais, históricos, técnicos, artísticos e científicos en-
volvidos. Tais conhecimentos podem ser usados tanto para uma 
análise pessoal quanto para discutir com os outros visitantes, com 
os animadores, com os professores etc. 

Sob esse aspecto, a importância da mediação no processo de “res-
significação” e a negociação entre exposição e visitante são questões a 
serem consideradas e discutidas, principalmente no que se refere aos 
profissionais que atuam nesses espaços e ao seu processo de formação. 

Cazelli et al. (2008) sugerem que no espaço museal a mediação 
tenha o papel de promover a relação entre o público e “os atores da 
produção museal”, de modo a favorecer a transformação do indiví-
duo em produto de sua própria cultura. Para tanto, faz-se necessário 
o uso de estratégias de comunicação para estruturar as informações, 
tornando-as acessíveis ao público e garantindo que o espaço museal 
seja um espaço de diálogo entre o coletivo e o indivíduo. 

O mediador pode ser considerado o sujeito que transita entre 
vários contextos diferenciados e repletos de especificidades – da ci-
ência, dos visitantes, dos curadores, das exposições e das atividades 
(QUEIROZ et al., 2003). Segundo Azevedo (2003, p. 56):

O mediador é um terceiro elemento num processo de construção 
de uma qualquer realidade fortemente comunicacional no qual 
desempenha o papel simultaneamente de tradutor, facilitador, 
negociador, anfitrião, embaixador, parceiro, moderador, decodifi-
cador, orientador, catalisador e intermediário entre dois ou mais 
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interlocutores, tendo como cenário diferentes contextos de sociabi-
lidade, sendo por isso a sua identidade redefinida constantemente.

Nascimento (2008, p. 13) propõe três funções para a mediação, 
a serem desenvolvidas em museus e centros de ciências: “1) ligação 
de uma forma estática entre o sujeito e os objetos; 2) transforma-
ção de significado atribuído pelos sujeitos a objetos de hierarquias 
diferentes e 3) transformação de significados a partir de ações do 
sujeito sócio-histórico sobre objetos das culturas”. Além disso, a 
tendência atual de muitos museus e centros de ciência é explorar a 
dimensão interativa nas exposições, transformando-as em espaços 
que ofereçam ao visitante a oportunidade de construir o seu próprio 
conhecimento. Isso ocorre a partir da interação com objetos expos-
tos em situações que propiciem um comprometimento intelectual do 
visitante, por meio de uma interação física maior do que simples to-
ques (CAZELLI, MARANDINO, STUDART, 2003). Essa situação coloca 
o visitante no papel de “construtor de ideias” e não de um observa-
dor passivo. Para tanto, é importante que o visitante seja “ensinado 
a observar” – no sentido de “examinar com cuidado”, a fim de que 
consiga, dentro de seus interesses, descobrir, analisar, questionar e 
interpretar os conceitos aos quais está exposto (MORA, 2007). 

Os veículos ou ferramentas dessa mediação podem ser textos, 
som, vídeos, multimídias ou a ação humana traduzida em conversas, 
explicações ou propostas de atividades. Nesse sentido, a mediação 
age no aprofundamento e sofisticação dos níveis de interatividade, 
mas, principalmente, assume papel importante na construção de no-
vos conhecimentos resultantes desse processo (MORAES et al., 2007; 
BONATTO, SEIBEL, MENDES, 2007).

Em nossa pesquisa, buscamos compreender como ocorre a me-
diação humana feita por profissionais que acompanham o público 
durante as visitas a museus e centros de ciências, por meio de um es-
tudo realizado na Estação Ciência, localizada na cidade de São Paulo. 
Além de fornecer informação sobre a exposição, o mediador ajuda 
o visitante a se familiarizar com o espaço museal e tem papel fun-
damental na comunicação da mensagem das exposições ao público. 
Isso reforça a necessidade de observar sistemática e rigorosamente 
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seu papel e sua representação nesse contexto, além de analisar os ele-
mentos que influenciam a construção de seu discurso no processo de 
mediação (MARANDINO, 2008 a e b; SAPIRAS, 2007; GARCIA, 2006).

Existe um perfil “ideal” de monitor?

São diversas as nomeações dadas ao mediador em museus 
e centros de ciências, que variam conforme o contexto em que se 
encontram e podem estar relacionadas às diferentes funções que o 
mediador desempenha nas instituições (GORE, 2002). Rodari e Xan-
thoudaki (2005) e Grinder & McCoy (1998) citam alguns exemplos de 
como os mediadores podem ser nomeados: pilotos, auxiliares, an-
fitriões, capacitadores, demonstradores, facilitadores, explicadores, 
decodificadores, intérpretes, guias, professores, voluntários. Para 
Marandino (2008b), no contexto brasileiro a mediação pode ser bem 
representada pela figura do monitor.

O monitor pode ser considerado como a “voz” e os “ouvidos” da 
instituição, pois é ele que de fato pode ouvir e responder as questões 
dos visitantes e observar suas reações na interação com o espaço ex-
positivo. Essas reações podem variar desde perguntas específicas e 
conceituais até manifestações emocionais, as quais dependem das 
características dos grupos recebidos, que variam em idade, forma-
ção, interesses, origem sociocultural etc. (MARANDINO, 2008b). 

O livro Good Guide (GRINDER, MCCOY, 1998), um interessan-
te manual que discute um perfil ideal de monitor, refere-se a esses 
profissionais como pessoas extrovertidas, que chamam a atenção e 
divertem o público, além de informarem e orientarem em uma expo-
sição. A maneira como o monitor é apresentado nessa obra mais se 
assemelha a um animador de teatro do que, talvez, a de um educador 
como costumamos idealizar. Afirma que para ser um monitor é ne-
cessário “talento”, pois ele deve ser alegre, disposto, bem-humorado 
e capaz de realizar brincadeiras com o público caso seja necessário. 
Essa visão de um profissional multifacetado, que detém o conheci-
mento, decodifica dados, recebe grupos e ainda anima o ambiente pa-
rece, ao nosso ver, muito exigente e pouco viável dentro de contextos 
reais. No entanto, consideramos que algumas dessas habilidades se-
jam necessárias para a realização de um bom trabalho de monitoria.
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É possível que, se o monitor tiver todas essas características, 
seu trabalho seja bem recebido pelo público, visto que, como reve-
lam algumas pesquisas, os visitantes têm interesse em se divertir 
além de aprender (CAZELLI, MARANDINO, STUDART, 2003; MA-
RANDINO, 2005; RODARI, XANTHOUDAKI, 2005). Mas acreditamos 
que suas habilidades devam estar centradas em alguns pontos de 
destaque, como domínio de conceitos científicos e pedagógicos, co-
nhecimento amplo da exposição e do museu (espaço físico, filosofia 
e objetivos da instituição) e, como colocado por Costa (2007), habili-
dade para dialogar sobre ciências. Dialogar sobre ciência vai além 
de expor conceitos ou apresentar objetos em exposição. Há de se 
ter uma formação para que, por meio do contato com o visitante, o 
monitor possa aguçar a curiosidade e propiciar um espaço de demo-
cratização do conhecimento produzido e disponível no museu, seja 
por meio de conversas ou por meio de estratégias de sensibilização 
(MARANDINO, 2008a). 

Segundo Brito (2008), é necessário também que o monitor tenha 
capacidade de trabalhar em equipe, de atender diversos públicos e 
ter clareza sobre suas limitações no que diz respeito às informações 
científicas presentes nas exposições. Ou seja, não há um único perfil, 
mas, sim, modos de atuar que se adequem às necessidades e à filoso-
fia da instituição.

Dentre a bibliografia consultada a respeito do perfil de monito-
res no exterior e no Brasil, constatamos que são, em sua maioria, es-
tudantes de Ensino Médio ou graduação, de idade entre 17 e 27 anos. 
No caso de museus de ciências, são em geral estudantes das áreas de 
biologia, física, química, geografia e áreas afins (RODARI, MERZAGO-
RA, 2007; MORA, 2007; COSTA, 2007; RUIZ et al., 2008). Alguns mu-
seus oferecem programas de inclusão social, dando oportunidades a 
jovens de baixa renda de comunidades carentes, como o Museu da 
Vida no Rio de Janeiro ou o Questacon (Austrália), que abre espaço 
para aposentados em um programa específico para “Idade Madura” 
(GORE, 2002; BONATTO, SEIBEL, MENDES, 2007).

Rodari e Merzagora (2007) apontam que na Europa, apesar do 
perfil diferenciado das instituições, a grande maioria dos mediado-
res exerce um trabalho temporário. Comentam que, em alguns casos, 
o próprio monitor tem dificuldade em definir seu papel, devido à 
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amplitude de tarefas que desempenha nos museus e da ausência de 
um termo comum que possa designá-lo, como visto anteriormente.

No Brasil a situação é bastante semelhante: as instituições ten-
dem a trabalhar com voluntários ou estagiários, que permanecem 
por tempo determinado nos museus e trabalham meio período ou 
alguns dias da semana em grupos de escala, o que provoca alta rota-
tividade de pessoal. A remuneração é, em geral, caracterizada como 
bolsa-estudo/estágio ou mesmo feita por hora de trabalho, como nos 
casos em que os monitores são contratados por eventos, como o que 
ocorre na Oficina Desafio em Campinas-SP (FIRER, 2007).

Com base nesse perfil é difícil caracterizar o monitor dentro de 
um status profissional, pois, independente da habilidade e desem-
penho que tem dentro da instituição, há poucas chances de perma-
necer nessa área de atuação. Tal situação apresenta como vantagem 
para as instituições o fato de ter uma equipe sempre renovada e atu-
alizada, mas que demanda um trabalho permanente de formação e 
treinamento para garantir uma boa mediação no museu.

Em geral, a formação do monitor se dá em um processo de vi-
vência no cotidiano do museu, por via de um “mediador tutor” ou 
“orientador”, ou por meio de participação em cursos, palestras, gru-
pos de estudos e estágios nas instituições (MARANDINO, 2008a). 

Marandino (2008b, p. 25) aponta alguns modelos de formação 
de monitores, a partir da análise de alguns trabalhos e experiências 
na área: modelo centrado no conteúdo específico; modelo centrado 
na prática; modelo centrado na autoformação; e modelo centrado na 
educação e comunicação. Segundo a autora, tais modelos não são ex-
cludentes, podendo ser utilizados de modo complementar pela insti-
tuição formadora.

Como colocado por Ribeiro e Frucchi (2007), existe uma preocu-
pação com a formação desse profissional e um reconhecimento quanto 
à necessidade de sistematização de cursos de formação de monitores, 
a fim de permitir “a construção de uma base necessária ao exercício 
de seu trabalho”, seja qual for o contexto em que esteja inserido.

O ato de mediar 

Para cumprir sua função como mediador no espaço museal, o 
monitor trabalha com diversos saberes, pois lida com a instituição, 
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com a exposição e com o público. Queiroz et al. (2003) realizaram 
estudo sobre os saberes da mediação em uma pesquisa desenvolvi-
da no Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro. Essa 
observação da ação de monitores em atividades no museu permitiu 
categorizar os saberes da mediação em: 

I) saberes compartilhados com a escola – saber disciplinar, 
saber da transposição didática, saber do diálogo e saber 
da linguagem; 
II) saberes compartilhados com a escola quanto à educação 
em ciências – saber da história da ciência, saber da visão 
de ciência, saber das concepções alternativas; e
III) saberes mais propriamente de museus – saber da his-
tória de instituição, saber da interação com professores, 
saber da conexão, saber da história da humanidade, saber 
da expressão corporal, saber da manipulação, saber da 
ambientação e saber da concepção da exposição.

O processo de mediação mobiliza a complexidade de saberes e 
pode potencializar os processos de aprendizagem do público (BON-
NATO, SEIBEL, MENDES, 2007). A linguagem é o veículo principal 
desse processo e também o principal desafio, pois é a partir da lin-
guagem utilizada na mediação que a comunicação científica preten-
dida no museu pode alcançar o objetivo de estar acessível ao visitan-
te. Por isso, é necessário que o monitor consiga elaborar um discurso 
que articule os saberes específicos com o espaço museal, promoven-
do um aproveitamento do museu como um local de comunicação e 
de estímulo à construção de novos conhecimentos pelo público. 

Apesar de inúmeros trabalhos citarem a inclusão de técnicas 
de comunicação e atendimento ao público em cursos de formação de 
monitores, a fala do monitor como um objeto de análise é ainda pou-
co estudada. Nesses trabalhos o foco está mais voltado a propor uma 
postura dialógica do que analisar a forma como o monitor estrutura 
suas apresentações, ou mesmo o conteúdo presente em sua fala e 
o modo como realiza a transposição da linguagem científica para a 
linguagem comum. 

Neste texto optamos por trazer alguns elementos que influen-
ciam a estruturação do discurso dos monitores, por meio do estudo 
da mediação feita durante a atividade de visita guiada por quatro 
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monitores em duas exposições do setor de Biologia da Estação Ciên-
cia – “A vida debaixo d’água” e “Corpo humano”.

Para a identificação dos elementos apontados, tomamos por 
base uma pesquisa de mestrado (CAFFAGNI, 2010) desenvolvida a 
partir de uma abordagem qualitativa em um centro de ciências da 
cidade de São Paulo/SP, a Estação Ciência. A escolha desse centro de 
ciências se deu pela sua reconhecida relevância histórica na divulga-
ção e popularização científica no Brasil e pela importância da media-
ção em suas atividades educativas.

Para coleta de dados utilizamos observação das visitas guiadas, 
entrevistas aos monitores e análise de documentos institucionais. A 
análise dos dados nos permitiu verificar alguns aspectos que têm in-
fluência no discurso dos monitores. 

Analisando os fatores que influenciam o discurso do monitor

Os monitores que participaram da pesquisa foram identifica-
dos por MA, MB, MC e MD. O grupo era constituído por duas mu-
lheres e dois homens, estudantes de graduação da área de ciências 
biológicas da Universidade de São Paulo (USP) frequentando entre o 
2o e o 4o ano do curso e com idade entre 21 e 22 anos. Esses sujeitos 
trabalharam na Estação Ciência como estagiários durante aproxima-
damente um ano, e o interesse em atuar na instituição se deu por 
motivação de âmbito financeiro e/ou de afinidade com a área edu-
cacional. Tinham pouca ou nenhuma experiência profissional em 
qualquer área, sendo que dois deles haviam tido alguma experiência 
de curtos estágios em espaços de educação formal. 

A partir de nossas análises, foi possível identificar alguns dos 
elementos que influenciam o discurso dos monitores. São eles: a for-
mação pessoal do monitor; a formação dada pela instituição; e as 
especificidades do espaço museal, que se referem ao tempo, espaço 
e objeto em exposição.

Formação pessoal do monitor
As informações fornecidas pelos monitores sobre sua forma-

ção pessoal foram obtidas por meio de entrevistas e a partir de suas 
opiniões com relação aos aspectos que contribuem para o trabalho 
da mediação. Tais informações foram consideradas fundamentais 
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para compreensão de como fazem escolhas sobre a elaboração do 
seu discurso. 

Em entrevista, MA e MB afirmaram que a formação dada 
pela universidade foi fundamental para o trabalho de monitoria 
na Estação Ciência. MA afirmou que, na época em que os dados 
desta pesquisa foram coletados, estava cursando a disciplina de 
Zoologia de Invertebrados. Ela considerou que sua atuação na ex-
posição a “Vida de baixo da água” foi beneficiada por esse fato, 
pois, conforme seus conhecimentos aumentavam para além de 
sua formação escolar, ela podia passar os conteúdos de modo mais 
elaborado para as crianças. Segundo MA: “era legal porque cada 
semana eu tinha um grupinho [taxonômico] que tinha lá na expo-
sição que era diferente, então em cada semana eu ia aumentando 
a apresentação”. 

Na opinião de MC, o seu curso de graduação pouco contribuiu 
para mediação em exposições que tratavam de temas como ecologia, 
meio ambiente, zoologia e outros. MC afirmou:

[...] minha formação, não só da faculdade, mas coisas mesmo que a 
gente aprendeu na nossa vida, foram bem interessantes pra tentar 
imaginar se fosse eu ali sentado escutando, o que eu gostaria de ou-
vir... como eu gostaria que fosse... então, eu acho que a própria expe-
riência em sala de aula é interessante para o trabalho de monitoria, 
porque você sabe que também é aluna... você se sente o professor ali 
naquele momento, então você tem ideia do que fazer... você se põe no 
lugar de quem tá escutando [...].

Nessa fala de MC, fica nítida a importância de sua experiên-
cia como aluna e o quanto isso influenciou o trabalho de mediação. 
Para MD, o Ensino Médio e o cursinho pré-vestibular foram a parte 
de sua formação que mais contribuiu e auxiliou em seu trabalho 
como monitora.

Todos os monitores afirmaram em entrevista que buscavam 
textos de apoio para complementar sua formação quando sentiam 
dificuldades com conteúdos tratados na exposição e que não ha-
viam sido contemplados em cursos de formação da Estação Ciência 
ou da faculdade.
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Formação oferecida pela instituição 

Este tópico está organizado a fim de mostrar como os monitores 
entrevistados foram formados pela Estação Ciência, comparar com 
as informações obtidas por meio de documentos da instituição que 
se referem à formação da monitoria e analisar como essa questão 
influenciou a mediação feita pelos monitores.

Todos os monitores afirmaram, nas entrevistas, que foram orien-
tados por seus coordenadores a acompanharem o trabalho de me-
diação de outros monitores mais experientes da instituição. MA, por 
exemplo, afirmou: “Falaram assim: vai olhando como os outros fazem 
e eu fui fazendo igual...”. Para MB, “[...] o que a gente tinha era muita 
troca de monitores, de um ver a monitoria do outro, tentar corrigir e 
aproximar do que dava certo”. A mesma informação foi dada por MC: 
“Muito do que a gente aprende lá são os próprios monitores que pas-
sam pra gente”; e MD: “Eu fui aprendendo aos poucos observando os 
outros monitores e aí teve uma hora que eu peguei e fui começando”.

Sobre a formação específica dada no curso de formação de mo-
nitores da instituição, MA e MB não fizeram referências. MC afirmou: 
“Quando eu entrei lá eles me deram algumas apostilinhas, alguns 
textos pra ler, mas pra entrar lá não teve nenhum tipo de capacitação 
[...] depois houve algumas formações, mas não eram tão frequentes”. 
MD, por sua vez, foi o único que citou algumas palestras que fre-
quentou em cursos de capacitação: “A Estação Ciência deu algumas 
palestras pra gente [...] eu peguei uma palestra sobre como lidar com 
o público [...] era uma coisa de trabalhar no museu [...] teve palestras 
também sobre cada área da biologia”. 

Os depoimentos obtidos nas entrevistas evidenciam que, apesar 
da Estação Ciência oferecer curso de formação de monitoria, estes 
não são periódicos e nem sempre todos os monitores passam por 
essa experiência. Desse modo, a formação pela instituição não pa-
rece ser a principal referência para o trabalho dos monitores, sendo 
que a observação de outros monitores durante apresentações parece 
servir de base para elaboração do discurso de quem está começando 
na instituição. 

Esse tipo de formação é chamada por Marandino (2008b) de 
“modelo centrado na prática” e encontra-se muito presente nos mu-
seus e centros de ciências brasileiros, onde é comum que monitores 
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aprendam a fazer mediação ao acompanhar o trabalho daqueles que 
estão há mais tempo na instituição.

Nos documentos que consultamos sobre a formação dos moni-
tores oferecida pela Estação Ciência, esse tipo de formação “na práti-
ca” não foi citado. No entanto, em investigação sobre a monitoria da 
Estação Ciência realizada por Gomes (2008, p. 42), um dos coordena-
dores da monitoria fez a seguinte afirmação: 

Normalmente tem uma semana inteira de capacitações em período 
de férias em que a gente convida especialistas de áreas específicas. 
Além dessa semana, durante o ano temos uma série de outras ca-
pacitações por área, aí o monitor pode assistir qualquer uma delas 
e como eu disse também a gente faz um acompanhamento dele, 
não só com as capacitações, essa preparação não é feita somente 
nas capacitações, ela é feita no dia a dia com a interação com os 
monitores mais antigos.

 
Podemos perceber que, apesar da formação como “modelo cen-

trado na prática” não constar nos documentos formais da Estação 
Ciência, ela é reconhecida pela instituição como parte da formação 
do monitor.

Sobre esse aspecto da formação dada pela Estação Ciência, con-
sideramos relevante discutir a função do monitor segundo a própria 
instituição, pois esse também é um elemento que influencia o dis-
curso dos monitores – logo, o diálogo entre o público e museu. No 
trabalho de Gomes (2008), o coordenador do setor educativo, quando 
questionado sobre a função dos monitores, afirmou que a instituição 
pensa em duas vertentes: a primeira está relacionada à prestação de 
serviço para o público e outra à formação profissional do estagiário. 
Então, um bom monitor deve ter domínio do conteúdo e trabalhar 
com diversas linguagens: “ser lúdico, mas sem perder a conexão com 
o conhecimento estabelecido [...] traduzir em palavras, em vocabulá-
rio mais acessível, um conhecimento complexo”.

Contudo, a partir dos dados obtidos, percebe-se que esse papel 
nem sempre é claro para os monitores, o que pode ser evidenciado 
na fala de MA sobre a orientação que recebeu para seu trabalho de 
mediação: “Eles falaram que eu tinha que pegar o grupo e falar sobre 
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o assunto que a escola escolheu... se era corpo humano eu tinha que 
falar sobre qualquer coisa que tivesse lá na exposição da Estação 
Ciência [...] se eu soubesse muito de músculo, podia falar horas só de 
músculo com as crianças”. 

Por um lado, entendemos que a expectativa da Estação Ciên-
cia em relação ao papel de seus monitores só possa ser alcançada 
se, durante o processo de formação, ficar claro para eles quais são 
suas funções. Além disso, a instituição deve oferecer suporte e orien-
tações claras que possam nortear o trabalho do monitor de acordo 
com os objetivos institucionais. Contudo, sabemos também que os 
estagiários permanecem na instituição por tempo limitado e que o 
desenvolvimento dos saberes da prática da monitoria se dá também 
ao longo da experiência. Há aqui um grande desafio de, ao mesmo 
tempo, formar monitores que possam atuar de maneira experiente 
com o público e lidar com a relação profissional que os estagiários – 
em geral, alunos de graduação – possuem com a instituição.

Estruturação da forma e do conteúdo dos discursos de mediação
Segundo a afirmação do coordenador educativo da Estação 

Ciência, entrevistado por Gomes (2008), a linguagem utilizada pelo 
monitor é um dos elementos centrais na estruturação do discurso 
do monitor, pois é por meio dela que os conceitos presentes nas ex-
posições serão apresentadas aos visitantes. Em nossas análises pu-
demos perceber basicamente duas características relacionadas à es-
truturação do discurso, no que se refere à linguagem utilizada pelos 
monitores. A primeira delas foi a presença de “questões-chave”, e a 
segunda, o processo de transposição didática.

O discurso dos monitores na Estação Ciência muitas vezes é es-
truturado com base em perguntas chamadas por nós de “questões-
chave”, pois são feitas frequentemente pelos monitores ao público 
durante visitas guiadas, com expectativa de obter respostas específi-
cas, as quais, por sua vez, servem de base para a própria estrutura-
ção do discurso do monitor. Esse aspecto foi corroborado pelos mo-
nitores nas entrevistas, ao afirmarem que utilizam perguntas para 
orientarem seu discurso e que algumas dessas questões são incorpo-
radas em seu discurso durante o momento de formação, ao observa-
rem os discursos de outros monitores. Assim, tais questões, ao nosso 
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ver, são na verdade retóricas, pois têm mais a função de auxiliar na 
organização do discurso do monitor e menos a de obter respostas do 
público que possam gerar discussões.

Sobre a transposição didática, como afirmado pelo próprio co-
ordenador educativo da instituição, se refere à transformação ne-
cessária pela qual o conhecimento científico passa ao ser ensinado 
em situações educativas, como aquelas que ocorrem nos museus. 
O conceito de transposição didática proposto por Chevallard (1991) 
expressa a necessidade de, no ambiente escolar, transformar o co-
nhecimento científico em conhecimento a ser ensinado. Allard et al. 
(1996) utilizam o conceito ao analisar situações de visita aos museus 
e afirmam que o monitor/interventor/professor, em uma exposição, 
frente a um grupo de alunos, realiza um verdadeiro trabalho de 
transposição didática, com objetivo de levá-los a compreender me-
lhor os conhecimentos expostos. 

Os dados analisados mostram que os monitores recorrem a di-
versas estratégias para realizar o processo de transposição didática, 
que vão desde a escolha dos conteúdos abordados nas apresentações 
até as reelaborações conceituais e simplificações dos conceitos. Se-
gundo os monitores, a escolha dos conteúdos se dá primeiramente 
em função dos temas e objetos das exposições e, posteriormente, de 
acordo com o público atendido. A forma como o conteúdo é apre-
sentado ao público sofre modificações e para tanto o monitor utiliza 
exemplos, analogias, metáforas e simplificações como estratégias de 
transformar a linguagem científica em linguagem comum.

Durante a elaboração deste trabalho, observamos algumas 
analogias utilizadas por monitores em visitas guiadas na Estação 
Ciência. Um exemplo foi o uso de personagens de desenhos anima-
dos, Bob Esponja e Lula Molusco, como análogos para explicação de 
conceitos relacionados às esponjas marinhas e aos moluscos mari-
nhos. Outro exemplo de uso de analogia foi observado na fala de MB, 
durante apresentação do Filo dos Cnidários, na mesma exposição: 
“Sabe por que esse nome, caravela portuguesa? Porque uma parte 
dela fica para cima da água e o vento é que empurra, aí funciona 
como uma caravela, não é?”. Essa analogia se refere à forma de loco-
moção das caravelas portuguesas (cnidários marinhos). Durante este 
estudo, identificamos um total de 44 analogias diferentes utilizadas 
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por MA, MB, MC e MD durante as apresentações em visitas guiadas, 
evidenciando ser essa uma estratégia muito utilizada por monitores, 
como forma de aproximar o conhecimento científico a uma lingua-
gem mais comum e de mais fácil compreensão do público (CAFFAG-
NI, 2010). 

As especificidades do espaço museal

 O tempo da visita
As apresentações dos monitores durante a visita na Estação Ci-

ência têm em torno de trinta minutos em cada aparato e/ou modelo 
e este tempo é determinante na forma como os conceitos científicos 
são apresentados no museu. Se considerarmos as características das 
exposições onde os dados foram coletados, podemos perceber, por 
um lado, que o tempo de que os monitores dispõem para tratar os 
temas gera desafios se considerarmos, por exemplo, a complexidade 
dos conteúdos da exposição “A vida debaixo d’água”. Isso pode levar 
a um certo reducionismo dos conceitos tratados. Por outro lado, a 
visita a um espaço expositivo como o da Estação Ciência não deve ser 
feita em uma extensão de tempo que cause cansaço físico e disper-
são dos visitantes. A equação entre quantidade e complexidade de 
conteúdos e sua relação com o tempo é um desafio para a educação 
desenvolvida nesses locais.

No museu, o tempo para as atividades é diferente do espaço es-
colar: a visita não dura mais que uma hora e a dedicação a cada apa-
rato, objeto ou experimento não ultrapassa alguns minutos. Por outro 
lado, ter acesso aos conhecimentos prévios de cada grupo antes da 
visita ao museu pode ser bastante complicado – muitas vezes, as visi-
tas não são agendadas previamente ou o contato entre museu e escola 
não é feito antes do momento da visita. Além disso, nem sempre são 
promovidas ações de articulação entre o museu e a escola no senti-
do de ambos conhecerem melhor suas intenções e necessidades. Em 
alguns casos, por iniciativa do monitor ou orientação da instituição, 
algumas informações sobre o grupo são coletadas momentos antes 
da visita, por meio de questões feitas aos alunos ou ao responsável, o 
que pode auxiliar na forma de conduzir a monitoria. Essa estratégia é 
feita por MC, que afirmou em entrevista: “primeiro eu olhava a faixa 
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etária [...] pra cada público, acho que eu falava de uma forma, porque 
cada público tinha um nível de entendimento diferente [...], depois eu 
perguntava pra professora se ela tinha alguma coisa que ela queria 
que eu falasse... que eles estavam aprendendo... e depois eu pergun-
tava para os alunos [...], porque senão eu ia falar várias coisas que 
eles já sabiam e não ia acrescentar muita coisa”.

Desse modo, é fundamental considerar a dimensão do tempo de 
uma visita ao planejar as estratégias de mediação em um museu de ci-
ências. O curto tempo da visita e a forma como os visitantes interagem 
com os aparatos nesse período acaba por determinar a maneira como 
o discurso é estruturado, já que implica a seleção do que será aborda-
do e do que será deixado de lado. Esse tempo também é único, já que 
em geral o monitor só terá contato com os visitantes no momento da 
visita e, nessa situação, ele terá de desenvolver estratégias de aproxi-
mação e comunicação que potencializem a qualidade da mediação. 

O objeto em exposição
O objeto é o elemento central da educação nos museus e se 

constitui como fonte de informação, deleite, observação e interação. 
Sabe-se que a escola também pode se utilizar dos objetos em suas 
atividades; contudo, como o que frequentemente é colocado nas dis-
cussões sobre educação em museus, os objetos são fundamentais e 
passam por processos que vão desde a salvaguarda até a apresenta-
ção nas exposições (MARANDINO, 2005). É por meio do objeto que 
se constroi o discurso expositivo e se revelam os conhecimentos a 
serem transmitidos. Uma importante particularidade do processo de 
mediação em uma visita é exatamente o fato de promover a intera-
ção entre os objetos expostos e o público, em muitos casos por meio 
da mediação do monitor. Nesse sentido, um dos elementos decisivos 
da ação educativa nos museus são os objetos. 

O fato de a exposição ser formada por objetos pode ser deter-
minante na forma como o monitor estrutura seu discurso. Na entre-
vista, tanto MA como MB afirmaram que organização do discurso na 
exposição “A vida debaixo d’água” estava relacionada à forma como 
os animais estão dispostos na vitrine e, consequentemente, à classi-
ficação e ao nível de complexidade desses animais. Tal leitura pode 
ser corroborada pela afirmação de MA: “[...] ia seguindo essa ordem 
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[...] lá tava tipo uma ordem evolutiva, que não é exatamente aquilo, 
mas é o que se acreditava quando a exposição foi montada”. Já MB 
não justifica a forma como estrutura seu discurso em função da ideia 
de evolução, mas, sim, em função do nível de complexidade dos ani-
mais em exposição: “no aquário era pela questão do animal, do nível 
de complexidade”. 

Se, por um lado, cada um dos monitores possui razões dife-
renciadas para justificar a forma como organiza sua fala durante a 
mediação, por outro, a ordem em que apresentam os Filos foi equi-
valente, já que ambos seguem aquela em que os objetos estão dis-
postos no espaço. Segundo MA, em geral, todos os monitores seguem 
essa estrutura, salvo casos em que exista mais de um grupo em visita 
guiada no mesmo local.

Durante a observação da mediação, MB iniciava suas falas se re-
ferindo diretamente aos objetos em exposição, e isso gerou diferen-
ças na maneira como utilizava as estratégias didáticas, se comparado 
com outros monitores que não se referem logo de início aos objetos. 
No caso de MB, identificamos a forte presença de exemplos e de ana-
logias no momento em que apresentava conceitos ou caracterizava 
os objetos em exposição. Desse modo, se considerarmos o papel dos 
objetos no discurso dos monitores, a forma como o monitor aborda o 
objeto em seu discurso pode influenciar a maneira como apresenta 
os conceitos relacionados aos objetos e, consequentemente, a estru-
turação de sua fala.

O espaço expositivo
Durante nossas análises, percebemos que os discursos dos mo-

nitores A e B, ao percorrer a exposição “A vida debaixo d’água”, eram 
muito semelhantes na forma e no conteúdo, enquanto as falas de am-
bos a partir de visitas à exposição “O corpo humano” se mostraram 
muito particulares e diferenciadas. Isso nos levou a crer que a pró-
pria exposição poderia estar influenciando a produção dos discursos.

Na exposição “A vida debaixo d’água”, os animais estão expos-
tos apenas para observação, em recipientes de acrílico transparen-
te fechados e inacessíveis ao visitante para manuseio. Com poucas 
etiquetas de legendas e raras imagens que pudessem fornecer da-
dos sobre os organismos expostos, o monitor tem a possibilidade de 
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contextualizar tais objetos de uma outra forma que não seja a pró-
pria caracterização dos Filos, fornecendo informações para além da 
classificação. Essa maneira de organizar os objetos no espaço físico 
da exposição revela determinadas opções em enfatizar algumas nar-
rativas sobre a mesma. 

O aspecto mencionado foi percebido na fala de MB, ao manifes-
tar que se sentiu constrangido ao saber que nossa análise recairia 
sobre essa exposição, já que considerava esse o local onde se sentia 
“mais inseguro” na monitoria, pois “era a que menos motivava, essa 
parte é uma parte mais técnica, me parecia uma parte mais funcio-
nal [...] que eu tinha menos a oferecer [...], uma monitoria que não 
só eu, mas até o pessoal da Bio menos gosta. [...] ela não é das expo-
sições mais interativas, [...] como as pessoas ficam lá, o espaço que 
elas ocupam, depois como elas vão andando, é bem improvisado”. 
Segundo MB, nessa exposição os monitores tinham menos liberdade 
para criar, pois não havia muito o que falar, além de termos técnicos 
e caracterização dos animais. 

De forma diferenciada, a exposição “o corpo humano” é cons-
tituída de um dorso com peças desmontáveis que podem ser mani-
puladas pelo público. Em seu espaço, inclui também bancos para 
o visitante se sentar no momento das apresentações. O formato da 
exposição estabelece uma forma diferenciada de apresentação dos 
conteúdos pelos monitores. Como o público está sentado, a escolha 
sobre o que falar e sobre que objeto expor é de responsabilidade do 
monitor, o que possibilita maior flexibilidade para aprofundar os as-
suntos de acordo com o grupo atendido, não havendo necessidade de 
se ater apenas à disposição dos objetos no espaço. Além disso, talvez 
o próprio tema – o corpo humano – possibilite uma maior varieda-
de de leituras a serem abordadas pelos monitores. MB, formado em 
psicologia, manifestou esse aspecto em sua fala, ao afirmar que se 
sentia muito à vontade com esse tema: “com o conhecimento que eu 
tenho de psicologia, por exemplo, de corpo humano, [...] enquanto 
eles [monitores] falavam de órgãos etc., eu conseguia falar de ciên-
cia, conseguia falar de comportamento, neuropsicologia, talvez [...] 
eu conseguia trazer um outro viés”. 

Assim sendo, os dados de nossa pesquisa levantam importantes 
considerações sobre a influência do espaço físico e da organização 
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do percurso da exposição na estruturação do discurso do monitor 
e, consequentemente, na forma como o visitante entrará em contato 
com o conhecimento apresentado por meio dos aparatos e objetos, 
no tempo da visita.

Considerações finais

O papel do monitor em instituições de educação não formal 
como museus e centros de ciências é de suma importância, já que 
esse profissional estará em contato direto com o público, fazendo a 
mediação entre a instituição e o visitante e, muitas vezes, como no 
caso da Estação Ciência, entre o conhecimento presente nas exposi-
ções e o público. Desse modo, entender como se estrutura o discurso 
do monitor em atividades educativas é de grande relevância, já que 
sua compreensão pode auxiliar as instituições museais a melhor pen-
sarem suas ações no que se refere à formação dada aos monitores.

Os dados nos revelaram que são vários os fatores que influen-
ciam o discurso do monitor. A formação pessoal é um deles. Como 
ficou evidenciado, a formação dada pela universidade é também 
relevante na estruturação do discurso do monitor, assim como sua 
própria experiência como aluno.

A formação dada pela instituição é um elemento essencial, pois 
pode explicitar aos monitores qual é a sua função e de que forma se 
espera que eles recebam os visitantes. É nesse momento também que 
os aspectos relacionados às especificidades pedagógicas da exposição 
poderão ser discutidas e consideradas durante o processo de constru-
ção do discurso do monitor. Os dados nos mostraram que aspectos 
relacionados ao museu – como tempo, objeto e espaço – influenciam 
diretamente a maneira como o monitor estrutura o seu discurso, 
principalmente com relação à escolha dos conteúdos e das estratégias 
didáticas e de comunicação utilizadas durante a mediação. 

Acreditamos que essa questão deva ser abordada na formação 
do monitor, possibilitando uma melhor compreensão dos processos 
educativos desenvolvidos no espaço expositivo dos museus, de ma-
neira a considerar os elementos constituintes do processo da media-
ção. Esses se referem ao conteúdo, aos objetos, aos objetivos da ins-
tituição, ao público, entre outros, de forma a viabilizar ao visitante a 
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oportunidade de um diálogo articulado entre o espaço, o objeto e o 
conhecimento (NASCIMENTO, 2008). 

Quanto à linguagem utilizada pelo monitor, Allard et al. (1996) 
consideram que, para ser entendida pelo público, a forma como o 
monitor constrói seu discurso é um aspecto importante da media-
ção. O monitor expressa em sua fala o conhecimento presente na 
exposição, revelado por meio do objeto exposto. Seu papel é tornar 
a linguagem expositiva acessível, buscando manter explícito o saber 
que se pretende apresentar nas exposições por meio de um conjun-
to de mudanças adaptativas para apresentação dos conhecimentos 
científicos ao visitante do museu. 

Observamos que a maneira como o monitor realiza a transpo-
sição didática durante a apresentação de conteúdos, em visitas guia-
das, está relacionada a diversos fatores, que vão desde a própria for-
mação pessoal do monitor, o contexto em que se dá essa reelaboração 
da linguagem, o público atendido por ele, a proposta e os objetivos da 
instituição e a formação dada ao monitor pela mesma. Consideramos 
assim de suma importância que os monitores tomem consciência da 
necessidade de transformar o discurso expositivo em um discurso 
compreensível pelo público, levando em conta as especificidades 
educativas do museu e tendo o cuidado de não gerar erros conceitu-
ais. Trata-se de uma tarefa nada simples, considerando-se a relação 
profissional estabelecida entre os monitores e as instituições, o que 
demanda formação, reflexão e experiência e deve ser considerado 
durante o processo de formação oferecido pela instituição.

Percebemos que nem sempre é claro, para os monitores, o seu 
papel dentro da instituição. Esse fato nos levou ao seguinte questio-
namento: seria o papel do monitor ensinar? Trata-se de uma questão 
importante, pois pode ser decisiva na definição do conteúdo e da for-
ma do discurso de mediação e, inclusive, do que se esperar de um mo-
nitor dentro de um museu ou centro de ciências. Do mesmo modo, é 
importante ter clareza do que se entende por ensinar nesses espaços.

A partir da nossa pesquisa, percebemos que o papel de ensinar 
pode ser assumido pelo monitor, desde que a instituição à qual está 
ligado tenha esse objetivo. No entanto, essa função deve ser explici-
tamente apresentada ao monitor, que deverá refletir e entender o 
seu significado naquele contexto institucional. É uma questão a ser 
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tratada durante o processo de formação dada pela instituição, pois 
é a partir dos objetivos institucionais que se define a função do mo-
nitor. A clareza sobre a função desse profissional nos museus pode 
influenciar diretamente a maneira como ele estrutura o seu discurso 
e dialoga com o público. 

Referências

ALLARD, M.; LAROUCHE, M. C.; LEFEBVRE, B.; MEUNIER, A.; VADEBONCOEUR, 
G. La visite au musée. Réseau, déc. 1995-jan 1996, p. 14-9. 

AZEVEDO, M. P. R. Mediação cultural na contemporaneidade: os museus. 
Dissertação de mestrado. Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, Lisboa, 2003.

BONATTO, M. P.; SEIBEL, M. I.; MENDES, I. A. Ação mediada em museus 
de ciências: o caso do Museu da Vida. In: Massarani, L. (Org.) Diálogos & 
Ciência – mediação em museus e centros de ciência. Museu da Vida/Casa de 
Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2007.

CAFFAGNI, C. W. A. O estudo das analogias utilizadas como recurso didático 
por monitores em um centro de ciência e tecnologia de São Paulo. Dissertação 
(Mestrado em Educação). São Paulo, Universidade de São Paulo, 2010.

CAZELLI, S.; COIMBRA, C. A.; VERGARA, M.; COSTA, A.; FALCÃO, D.; VALENTE, 
M. E. Mediando ciência e sociedade: o caso do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins. In: MASSARANI, L.; AlMEIDA, Carla (Org.). Workshop Sul-
Americano & Escola de Mediação em Museus e Centros de Ciência. Rio de 
Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz, 2008, p. 61-8.

CAZELLI, S.; MARANDINO, M.; STUDART, D. Educação e comunicação em 
museus de ciência: aspectos históricos, pesquisa e prática. In: GOUVÊA, G.; 
MARANDINO, M.; LEAL, M. C. (Orgs.) Educação e museu: a construção social 
do caráter educativo dos museus de ciências. Rio de Janeiro: Access, 2003, 
p. 83-106.

CHEVALLARD, Y. La Transposición Didáctica: del saber sabio al saber 
enseñado. Argentina: La Pensée Sauvage,1991.

COSTA, A. G. Os explicadores devem explicar? In: MASSARANI, L. (Org.) 
Diálogos & Ciência – mediação em museus e centros de ciência. Museu da 
Vida/Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ. Rio de Janeiro, 2007.

244 A PRODUÇÃO DO DISCURSO DE MONITORES – CAFFAGNI, C. W. A.; MARANDINO, M.



FIRER, M. Relato de caso: formação de monitores de oficina Desafio. In: 
MASSARANI, L. (Org.) Diálogos & Ciência – mediação em museus e centros de 
ciência. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2007.

GARCIA, V. A. R. O processo de aprendizagem no Zoo de Sorocaba: análise 
da atividade educativa visita orientada a partir de objetos biológicos. 
Dissertação (Mestrado em Educação). São Paulo, Universidade de São 
Paulo, 2006.

GOMES, J. A. A atuação de monitores em centros de ciências: um estudo de 
caso, a Estação Ciência/USP. Relatório de Iniciação Científica. Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. FE/USP, 2008.

GRINDER, A. L.; MCCOY, E. S. The good guide. A soucerbook for interpreters, 
docents and tour guides. Scottsdale: Ironwood Publishing, 1998.

MARANDINO, M. Museus de ciências como espaços de aprendizagem. In: 
FIGUEIREDO, B. G.; VIDAL, D. G. Museus – dos gabinetes de curiosidades ao 
museu moderno. Belo Horizonte: Argumentum, 2005.

______. (Org.) Educação em museus: a mediação em foco. São Paulo: GEENF/
FEUSP, 2008a. 

______. Ação educativa, aprendizagem e mediação nas visitas aos museus de 
ciências. In: MASSARANI, L. Workshop Sul Americano e Escola de Mediação 
em Museus e Centros de Ciência. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de 
Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2008b.

MORA, M. Del C. S. Diversos enfoques sobre as visitas guiadas nos museus de 
ciência. In: MASSARANI, L. (Org.) Diálogos & Ciência – mediação em museus 
e centros de ciência. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/
Fiocruz, 2007.

MORAES, R.; BERTOLETTI, J. J.; BERTOLETTI, A. C.; ALMEIDA, L. S. Mediação 
em museus e centros de ciências: O caso do Museu de Ciências e Tecnologia 
da PUCRS. In: MASSARANI, L. (Org.) Diálogos & Ciência – mediação em 
museus e centros de ciência. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo 
Cruz/Fiocruz, 2007.

NASCIMENTO, S. S. O corpo humano em exposição: promover mediações 
socioculturais em um museu de ciências. In: MASSARANI, L. Workshop Sul 
Americano e Escola de Mediação em Museus e Centros de Ciência. Rio de 
Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2008.

245EDUCAÇÃO E CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA



QUEIROZ, G.; VASCONCELLOS, M. M.; KRAPAS, S.; MENEZES, A.; DAMAS, 
E. Saberes da mediação na relação museu-escola: professores mediadores 
reflexivos em museus de ciências. Bauru, Atas do IV ENPEC, 2003.

RIBEIRO, M. G.; FRUCCHI, G. Mediação – a linguagem humana dos museus. In: 
MASSARANI, L. (Org.) Diálogos & Ciência – mediação em museus e centros de 
ciências. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2007.

RODARI, P.; MERZAGORA M. Mediadores em museus e centros de ciências: 
status, papéis e capacitação. Uma visão geral europeia. In: MASSARANI, L. 
(Org.) Diálogos & Ciência – mediação em museus e centros de ciências. Rio de 
Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2007.

RODARI, P.; XANTHOUDAKI, M. “Beautiful Guides: The Value of Explainers 
in Science Communication”. Journal of Science Communication, issue 4 
(December) (with Paola Rodari), 2005.

RUIZ, M. C.; SILVA, E. N.; CARVALHO, J. LOPES, R. D. Estação Ciência: desafios 
da mediação humana. In: MASSARANI, L. Workshop Sul Americano e Escola 
de Mediação em Museus e Centros de Ciência. Rio de Janeiro: Museu da Vida/
Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, 2008.

SÁPIRAS, A. Aprendizagem em museus: uma análise das visitas escolares 
no Museu Biológico do Instituto Butantan. Dissertação (Mestrado em 
Educação). São Paulo, Universidade de São Paulo, 2007.

VAN-PRAET, M.; POUCET, B. Les Musées, Lieux de Contre-Éducation et de 
Partenariat Avec L’École, In: Education & Pédagogies – dés élèves au musée, 
Nº 16, Centre International D’Études Pédagogiques, 1992.

246 A PRODUÇÃO DO DISCURSO DE MONITORES – CAFFAGNI, C. W. A.; MARANDINO, M.



PROMOÇÃO DA SAÚDE , POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E 
MEDIAÇÃO NO MUSEU DA VIDA1

 Diego Vaz Bevilaqua

O Museu da Vida é um museu de ciências da Casa de Oswaldo 
Cruz, uma das unidades da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), um 
Instituto de Ciência e Tecnologia em Saúde vinculado ao Ministé-
rio da Saúde no Brasil. Seu espaço físico é espalhado pelo campus 
de Manguinhos da Fiocruz no Rio de Janeiro. Suas edificações (que 
inclui dois prédios históricos tombados, entre eles o Castelo Mou-
risco) são organizadas através de cinco espaços temáticos de aten-
dimento ao público: o Passado e Presente – onde o visitante entra 
em contato com a história da Fiocruz e da saúde pública no Brasil; 
a Biodescoberta – onde são abordadas a biodiversidade, a evolução 
e a reprodução dos seres vivos; o Ciência em Cena – onde ciência 
e arte são relacionadas; o Parque da Ciência – que combina os te-
mas energia, comunicação e organização da vida; e o Centro de Re-
cepção – onde o público é recebido e direcionado. Esses temas são 
apresentados por meio de exposições museográficas e atividades 
educativas de mediação. Fora de seu espaço físico, o museu realiza 
atividades de educação não formal e divulgação das ciências e da 
saúde através do museu itinerante Ciência Móvel, do site Invivo, 
entre outros meios.

1  Este texto é uma adaptação de três diferentes artigos apresentados em congressos: SILVA; COLONESE; 
BEVILAQUA (2009); BEVILAQUA; SILVA; BONATTO (2009); BEVILAQUA et al. (2010).



Figura 1. Vista aérea do Castelo Mourisco, sede da presidência da Fiocruz e um 
dos espaços expositivos do Museu da Vida.

O museu busca sensibilizar e provocar a população para a am-
pliação de sua cultura em ciência, tecnologia e saúde e para seu en-
gajamento em questões relativas a essa temática. Durante a visita, 
a mediação humana permite que haja uma maior aproximação e 
comunicação entre o visitante e os objetos ou recursos observados 
dentro do espaço visitado, com o objetivo de reduzir a distância en-
tre o saber do visitante e o saber científico. Portanto, a experiência 
museal deve ser capaz de instigar no visitante a vontade de aprender 
e o desejo de querer saber mais sobre o que está acontecendo. Nesse 
contexto, essa visita ao museu é caracterizada pela interatividade2 
de suas exposições, pela contextualização histórica das mesmas, pela 
contextualização dos temas científicos trabalhados e pela mediação 
humana em todo o processo. Dessa forma, o visitante do museu é 
levado a envolver-se nos temas propostos, seja pela interação com 
os equipamentos, pela interação com o mediador da visita ou pela 
interação entre o grupo visitante. 

2  Por interatividade, entende-se mais do que os recursos simples de interatividade, estilo push-buttons. 
Interatividade é qualquer ação que envolva uma alteração da realidade ao redor, desde o abrir de uma 
porta até o debate entre pessoas, passando pela observação comparativa entre vários módulos. Ou seja, 
o oposto da contemplação ou observação passiva.
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Figura 2. Vista de satélite do Campus de Manguinhos da Fiocruz com os espaços 
temáticos do Museu da Vida assinalados.

A proposta político-pedagógica da instituição busca combinar 
diferentes referenciais teóricos do campo da educação. Esses princí-
pios, pela aplicação ao contexto museal e por sua combinação, assu-
mem formas específicas na prática educacional: o visitante deve ser 
sujeito de sua experiência dentro do museu (construção ativa do co-
nhecimento); os grupos heterogêneos devem ser estimulados a cola-
borar e interagir entre si, trocando experiências e sensações durante 
a visita (construção coletiva); e o mediador deve articular um discurso 
comum do grupo mediado por ele, que associa a visita museal às in-
terpretações pessoais e contexto socioambiental (construção contex-
tualizada). Segundo Bonatto, Seibel e Mendes (2007, p. 49): “Assim, o 
mediador deve estimular a fala, construindo argumentações, ouvindo, 
cooperando, permitindo o tempo para que se dê a construção do co-
nhecimento entre todos, diante de si e diante da vida”.

A promoção da saúde no Museu da Vida

O Museu da Vida é considerado um elo importante entre a Fio-
cruz e a sociedade, sobretudo entre a entidade e as comunidades 
socialmente vulnerabilizadas do entorno (VASCONCELLOS, COSTA, 
BONATTO, 2011), integrando ciência e cultura a partir de alguns te-
mas que lhe são caros: saúde como qualidade de vida, intervenção 
do homem sobre a vida e a vida como objeto de conhecimento. Busca 
mostrar que o saber científico e as inovações tecnológicas estão es-
treitamente relacionados com o cotidiano das pessoas. 
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Nessa relação entre a Fiocruz e a sociedade, mediada pelo Mu-
seu da Vida, um importante conceito é o de promoção da saúde. A 
promoção da saúde é uma diretriz encaminhada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e acatada pelo Ministério da Saúde, tendo na 
Fiocruz um de seus polos de difusão e no Museu da Vida um local de 
popularização. Segundo a OMS, saúde é um “estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 
enfermidade” (CNDSS, 2008, p. 173). Portanto, a promoção da saúde 
deve ser entendida como ações que visam um bem-estar geral social, 
melhoria da qualidade de vida. Segundo a Carta de Ottawa, são “con-
dições-chave para promover a saúde o estabelecimento de políticas 
públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis, o fortalecimen-
to das ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pessoais 
e a reorientação dos serviços de saúde” (CNDSS, 2008, p. 125).

Figura 3. Visitantes interagem com um dos módulos expositivos  
do Museu da Vida, a Câmara Escura.

Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são as condições sociais 
que, de forma não imediata, determinam as condições de saúde de 
um indivíduo. Essa determinação não é imediata, nem é possível es-
tabelecer uma relação imediata entre cada causa e sua consequên-
cia. No entanto, as correlações estatísticas historicamente coletadas 
e analisadas cientificamente (BUSS, PELEGRINI FILHO, 2007) nos 
mostram que a maior parte dos problemas de saúde que temos no 
Brasil é decorrente da extrema desigualdade social historicamente 
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construída denominadas iniquidades (CNDSS, 2008). As iniquidades 
em saúde são:

[…] desigualdades decorrentes das condições sociais em que as 
pessoas vivem e trabalham. Ao contrário das outras, essas desi-
gualdades são injustas e inaceitáveis, e por isso as denominamos 
de iniquidades.

Exemplo de iniquidade é a probabilidade 5 vezes maior de uma 
criança morrer antes de alcançar o primeiro ano de vida pelo fato 
de ter nascido no nordeste e não no sudeste. O outro exemplo é a 
chance de uma criança morrer antes de chegar aos 5 anos de idade 
ser 3 vezes maior pelo fato de sua mãe ter 4 anos de estudo e não 
8 (CNDSS, 2011).

Embora as camadas economicamente mais pobres da popula-
ção são aquelas que, historicamente, sofrem os problemas de saúde 
mais diretamente devido a essa estrutura social, essas profundas de-
sigualdades afetam a saúde de todos em nossa sociedade. Podemos, 
portanto, afirmar que a maior doença que temos no Brasil é a desi-
gualdade social.

A atuação do Estado contra os problemas de saúde podem ser 
classificadas em quatro níveis (DAHLGREN, WHITEHEAD apud CN-
DSS, 2008): no último nível temos uma atuação em termos das polí-
ticas ligadas aos macrodeterminantes causados pelas condições so-
cioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Em um terceiro nível, 
a atuação frente às condições de vida e trabalho como condições de 
moradia, educação, saneamento etc. Em um segundo nível, uma atu-
ação frente às redes sociais e comunitárias da população. Por fim, 
em um primeiro nível, temos a atuação em prol de um melhor estilo 
de vida dos indivíduos. Buss e Pellegrini Filho (2007, p. 86) alertam 
que: “é muito difícil mudar comportamentos de risco sem mudar as 
normas culturais que os influencia”, pois vivemos em redes sociais 
complexas. Mesmo no nível de atuação em relação ao estilo de vida 
de indivíduos são

[...] necessárias políticas de abrangência populacional que promo-
vam mudanças de comportamento, através de programas educati-
vos, comunicação social, acesso facilitado a alimentos saudáveis, 
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criação de espaços públicos para a prática de esportes e exercícios 
físicos, bem como proibição à propaganda do tabaco e do álcool em 
todas as suas formas (BUSS, PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 86).

As questões relacionadas à promoção da saúde estão presen-
tes de forma mais ou menos evidentes nas atividades que envolvem 
o atendimento e nas oficinas direcionadas ao público visitante do 
Museu da Vida. Promover a saúde significa que o enfoque central 
de compreensão da ciência esteja associado aos determinantes da 
saúde, e não apenas em informações sobre doenças. Nesse contexto, 
a compreensão do processo saúde-doença deve ser entendida como 
um requisito de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 
da qualidade de vida e da saúde. Isso inclui compreender e discutir 
um conjunto de fatores: sociais, econômicos, políticos, culturais, am-
bientais, comportamentais e biológicos (BONATTO, 2002)

A importância da mediação humana

Popularizar a ciência é facilitar a apreensão e a apropriação 
da ciência e de suas tecnologias pelo público a partir de sua reali-
dade e de seus saberes. É através da popularização da ciência que 
o Museu da Vida promove a saúde, colaborando com a educação 
em ciência da população, em particular daquela parcela da popula-
ção que historicamente tem sido mais excluída do acesso aos bens 
culturais e científicos. Segundo Germano e Kulesza (2007), popula-
rizar a ciência:

É colocá-la no campo da participação popular e sob o crivo do diá-
logo com os movimentos sociais. É convertê-la ao serviço e às cau-
sas das maiorias e minorias oprimidas numa ação cultural que, 
referenciada na dimensão reflexiva da comunicação e no diálogo 
entre diferentes, oriente suas ações respeitando a vida cotidiana e 
o universo simbólico do outro.
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Figura 4. Museu da Vida atuando fora de seus muros através  
do projeto Ciência Móvel.

Segundo Moreira (1999), a educação científica tem por objeti-
vo compartilhar significados e auxiliar na interpretação do mundo, 
inserindo o ponto de vista das ciências; fornecer como ferramenta 
conceitos, leis e teorias científicas; enfocar problemas a partir do ra-
ciocínio científico e auxiliar na identificação de aspectos históricos, 
sociais e culturais das ciências. A educação em ciências não se limita 
mais ao contexto estritamente escolar, é praticada em museus de ci-
ências, revistas, jornais e em inúmeros programas veiculados pela 
mídia. Em espaços não formais, apresenta características específi-
cas, como as possibilidades de livre escolha em torno de assuntos de 
interesse de grupos ou indivíduos. As iniciativas nesse campo procu-
ram atender a demandas crescentes de uma sociedade cada dia mais 
inserida em um ambiente científico-tecnológico. Devemos, porém, 
reconhecer que o acesso à ciência não está distribuído igualmente, 
de forma socialmente justa, entre os seus cidadãos. 
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Figura 5. Turma escolar interagindo com um dos módulos de energia  
solar do Museu da Vida.

De acordo com Valente (2002), a escola tem um papel importante 
na vida dos alunos e da sociedade, mas o contato com a ciência deve ir 
muito além dos conteúdos ali apresentados. Os museus e centros inte-
rativos de ciências estão voltados para motivar a ampliação do conta-
to com a ciência. Se considerarmos a importância da experimentação 
em processos educativos, podemos considerar que “aprender concei-
tos científicos é mais do que a reordenação das concepções existentes 
e implica na construção de todo um novo quadro conceitual a partir 
dos novos elementos presentes. Portanto, trata-se de uma evolução 
conceitual mais do que uma substituição de concepções” (VALENTE, 
2002, p. 10). O museu, por ser uma instituição que não está submetida 
a um determinado currículo, pode explorar de forma mais livre e me-
nos disciplinar os conteúdos, como ressaltam Cazelli et al. (2008, p. 7): 
“A maioria dos professores considera o museu como local de aquisição 
de conhecimento, tanto vinculado ao conteúdo programático quanto 
abordado de forma interdisciplinar”. Para Köptcke (2007), existem 
três tipos de relação entre as escolas e os museus: “coabitação”, “cola-
boração” e “complementaridade”. Essas relações coexistem de acordo 
com as características de cada instituição museal e de acordo com os 
interesses dos envolvidos. Segundo Rocha, Lemos e Schall (2007), os 
museus de ciências contam, geralmente, com ambientes agradáveis 
e motivadores, mas as possibilidades de aprendizagem nesses espa-
ços acabam sendo dificultadas pelo tempo reduzido que o visitante 
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tem para interagir com os aparatos científicos. Somos, portanto, con-
vidados a refletir sobre as limitações de aprendizagem nos museus 
de ciência e sobre seus reais objetivos e possibilidades, valorizando o 
seu papel de promover a motivação intrínseca3 para um real aprofun-
damento no campo da ciência, o qual deverá extrapolar as barreiras 
físicas do museu de ciência.

No intuito de oferecer ao público uma experiência mais signifi-
cativa, a visita ao Museu da Vida é centrada na figura do mediador, 
profissional responsável pela mediação entre o visitante e os diversos 
saberes contidos no espaço museal. É o mediador que responde pela 
contextualização dos objetos em relação ao público. É ele que pactua 
com o visitante a estrutura, o caminho ou o percurso que será seguido e 
seu ritmo. Esse personagem deve compatibilizar os diversos discursos 
ali presentes – dos públicos, da instituição e dos aparatos envolvidos 
– para a construção de um novo discurso no qual todas as vozes estão 
incluídas. Embora esse processo não reproduza os caminhos escola-
res da construção do conhecimento – devido às limitações de tempo, 
à sobreposição hierárquica da espontaneidade sobre o programado, 
a maior heterogeneidade de seus participantes, entre outras razões –, 
ele pode contribuir para a motivação intrínseca de seus participantes 
e para a formação de predisposições favoráveis à aprendizagem.

Para atingir os objetivos enunciados, o conceito de mediação 
adotado pelo Museu da Vida deve ser mais bem explicitado. Como 
alerta Almeida (2007, p. 2): 

A ideia de mediação acaba por cobrir coisas tão diferentes entre 
si, que vão das velhas concepções de “atendimento ao usuário” à 
atividade de um agente cultural em uma dada instituição – mu-
seu, biblioteca, arquivo, centro cultural –, à construção de produtos 
destinados a introduzir o público num determinado universo de 
informação e vivências (arte, educação, ecologia, por exemplo), à 
elaboração de políticas de capacitação ou acesso às tecnologias de 
informação e comunicação etc. Desse modo, uma definição con-

3  Segundo Vasconcellos (2009), motivação intrínseca “é aquela a partir da qual as pessoas realizam 
as tarefas motivadas pelo seu envolvimento com a atividade em si. Ou seja, a sua meta é alcançada na 
realização da tarefa e não em algo que está fora desta atividade. Este tipo de motivação se dá quando 
a proposta de trabalho vai ao encontro da satisfação das necessidades inatas do sujeito. Estas necessi-
dades são satisfeitas quando o sujeito sente que está atuando de forma autônoma, autodeterminada, 
competente e consciente das razões que justificam a realização da atividade”.
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sensual de mediação parece impraticável: sempre contextualizada, 
torna-se um conceito plástico que estende suas fronteiras para dar 
conta de realidades muito diferentes entre si. 

Essa mediação realizada não deve ser apenas construir pontes 
entre polos: estar entre (duas coisas), situar-se entre (dois extremos). 
Dentro de uma perspectiva educacional emancipatória, a mediação 
entre ciência, cultura e sociedade significa construir ações efetivas 
para que os discursos sejam compatibilizados e reapropriados, indo 
além da ideia de apenas facilitar o seu conhecimento. Significa a 
construção de diálogos que articulam um discurso comum entre um 
grupo, um discurso que associa à cultura científica as interpretações 
pessoais e o contexto socioambiental. Permitir que

[...] indivíduos possam discernir, refletir, questionar e transformar 
todo o universo cultural que os rodeia. Ao invés de pensar o me-
diador apenas como um intermediário, uma “ponte” entre a infor-
mação, a cultura e o indivíduo, parece ser mais promissor pensar o 
mediador como alguém que oferece condições para que os sujeitos 
desenvolvam seus próprios fins (SOUZA, CRIPPA, 2009, p. 64). 

Ao assumir essa posição sobre mediação cultural, estamos nos 
colocando no campo crítico e assumindo uma posição de transfor-
mação da sociedade. O mediador surge como instrumento facili-
tador para que as pessoas rompam com o abismo, a cisão cultural 
existente na sociedade.

Nesse momento a comunicação cultural deixa de assumir a figura 
do intermediário entre criadores e consumidores para assumir a ta-
refa do mediador que atua na abolição das barreiras e das exclusões 
sociais e simbólicas, no deslocamento do horizonte informativo das 
obras para as experiências e as práticas e na desterritorialidade das 
múltiplas possibilidades da produção cultural. É óbvio que a nossa 
proposta não é a de uma política que abandone a ação de difundir 
ou dar acesso às obras e, sim, a de crítica a uma política que faz da 
sua difusão o seu modelo e a sua forma (MARTÍN-BARBERO apud 
ALMEIDA, 2007, p. 7).
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Programa de formação de monitores

Todos os anos, o Museu da Vida realiza uma seleção de alguns 
jovens moradores do entorno da Fiocruz do Rio de Janeiro (Campus 
de Manguinhos) para participarem do Curso de Formação de Moni-
tores de Museus de Ciência e Centros Culturais. O programa consiste 
de duas etapas, sempre cumprindo uma carga horária de vinte horas 
semanais. Em um primeiro momento, os jovens participam do curso 
básico que os prepara para a construção dos conceitos iniciais de 
mediação e educação não formal, apropriação da ciência e da histó-
ria local e institucional. Após esse período, os futuros monitores rea-
lizam seu estágio profissional, quando se apropriam dos conteúdos, 
da proposta político-pedagógica e das atividades do ambiente espe-
cífico de trabalho. Esse estágio é parte da formação dos monitores 
para atuarem enquanto mediadores de museus.

Durante o curso, o aluno prepara-se para recepcionar e dire-
cionar o público em sua visita, identificando interesses, propondo 
roteiros e atividades, despertando a curiosidade do público, levan-
tando questões e zelando pelo conforto do visitante. Nos espaços de 
atendimento, o monitor deve saber abordar os temas propostos, bem 
como instigar o visitante a explorar aquele espaço de visitação.

O programa, coordenado pelo Serviço em Educação em Ciências 
e Saúde, tem como objetivos preparar estudantes de Ensino Médio de 
escolas públicas para atuar como monitores em museus e centros 
de ciências e aproximar o Museu da Vida e seu discurso das comu-
nidades do entorno do campus e da realidade desses jovens. Deve, 
também, apoiar a construção de cidadania através da educação em 
ciências, construir uma identidade de grupo, desfazer uma tradição 
social de exclusão e fomentar nos monitores a curiosidade científica. 
Para atingir esses objetivos, o museu coloca-se como espaço multidis-
ciplinar de educação não formal em ciências, mediante processos de 
participação, reflexão e construção coletiva de conhecimentos.
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Figura 6. Novos monitores acompanham a mediação feita  
por um monitor mais antigo.

Os novos monitores aprendizes provêm de regiões de alta vul-
nerabilidade social, regiões que possuem os Índices de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) mais baixos do município do Rio de Janeiro 
(VASCONCELLOS, COSTA, BONATTO, 2011), sempre oriundos de es-
colas públicas e em geral com uma grande dificuldade em sua edu-
cação formal. Eles não são selecionados em função de notas altas ou 
por se destacarem, mas, principalmente, pela criatividade, comuni-
cabilidade e pelo interesse em divulgação científica. Não é funda-
mental para o futuro monitor dominar os conhecimentos de forma 
escolástica, mas conhecer as conexões intertemáticas e as relações 
entre o conhecimento científico e suas realidades. Para que tais com-
petências sejam atingidas é fundamental que o aprofundamento re-
corra a metodologias variadas em educação, pois é necessário rom-
per a barreira de resistência que tais jovens carregam em relação à 
instituição escolar.

Considerações finais

Neste trabalho passeamos por uma apresentação sobre o Mu-
seu da Vida, sua relação com o campo da saúde e com a instituição 
a que pertence – Fiocruz. Tecemos considerações sobre as especifici-
dades do trabalho educativo desenvolvido, em particular no que diz 
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respeito à mediação humana e ao Programa de Formação de Monito-
res. É importante frisar que, levando em consideração que o modelo 
de museu interativo de ciências não é mais uma novidade e vem se 
reproduzindo pelo Brasil, os diferentes centros e museus devem pre-
encher lacunas sociais. O papel social dessas instituições podem, em 
geral, ser definidos a partir de suas potencialidades, muitas vezes 
definidas por suas vinculações. No caso do Museu da Vida, sua vin-
culação ao campo da saúde e sua localização lhe coloca o desafio de 
assumir uma posição crítica frente à educação em ciência e a divul-
gação científica e buscar uma posição de protagonismo na relação 
territorial com seu entorno e no uso da ciência como instrumento de 
construção da cidadania.
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UM MUSEU VOLTADO PARA O MAR 

 Lauro Barcellos
Guy Barros Barcellos

Do mar temos corrido e navegado
Toda parte do Antárctico e Calisto,

Toda costa Africana rodeado,
Diversos céus e terras temos visto

(CAMÕES. Os Lusíadas, verso 51, canto I).

Aurora científica no Rio Grande

Na cidade de Rio Grande (RS), em março de 1953, encontravam-
se no Café Santos, por casualidade, seis amigos ligados à indústria 
da pesca. Falavam sobre a necessidade de a cidade ter uma entidade 
oceanográfica. Ficou marcada, então, uma reunião no laboratório 
do professor Eliézer de Carvalho Rios, na Rua Marechal Floriano nº 
38. Nessa reunião foi fundada a Sociedade de Estudos Oceanográ-
ficos de Rio Grande (SEORG), regida pela seguinte diretoria: presi-
dente engenheiro Cícero Marques Vassão, vice-presidente Juan Llo-
part, secretário Leonel Romeu Neto, tesoureiro José Maria Santos 
Souza, pesquisador Boaventura Nogueira Barcellos e o professor 
Rios como diretor do museu, cargo em que permaneceu por qua-
se 40 anos. Os objetivos da sociedade eram: 1) desenvolver estudos 
científicos sobre o mar, principalmente sobre o Atlântico Sul, com 
ênfase na costa do Rio Grande do Sul; 2) criar um museu oceano-
gráfico; 3) promover formação de pessoal necessário ao desenvolvi-
mento da Oceanografia; 4) constituir-se em um centro de orientação 
e divulgação da Oceanografia; 5) concorrer para o desenvolvimento 
da pesca racional, prestando assistência técnica necessária quando 
solicitada. Nascia naquele momento a Oceanografia na cidade de 
Rio Grande. 



Dias depois da fundação da SEORG, seus representantes, ofi-
cialmente, visitaram o então prefeito Frederico Ernesto Bucholtz, 
quando lhe solicitaram uma sede para o museu. O prefeito suge-
riu um quiosque na Praça Tamandaré, antiga casa do jardineiro, 
que foi imediatamente adequada para abrigar o museu. Esse foi 
inaugurado em 8 de setembro de 1953 pelo prefeito Bucholtz, auto-
ridades e sócios da SEORG, dando início, naquele momento, a uma 
longa história de trabalho e dedicação, testemunhando a força e a 
determinação de seus fundadores em solidificar as bases da Oce-
anografia no Rio Grande. Foram os rio-grandinos Eliézer de Car-
valho Rios e Boaventura Nogueira Barcellos e o iugoslavo Nicolas 
Vilhar, especialista em industrialização de pescado da Indústria 
Brasileira de Peixe Ltda., que efetivamente tornaram realidade a 
ideia do Museu Oceanográfico. 

Naquele momento começou a funcionar o Museu Oceanográfi-
co (Figura 1), mantido com parcos recursos, visto que cada um dos 
trinta sócios contribuía com três cruzeiros/mês. A SEORG funcionou 
no mesmo local de 1953 a 1972, onde foram instalados laboratórios 
de pesquisa e espaço expositivo. Eram responsáveis pelos laborató-
rios os seguintes sócios honorários: Dr. Raymundo Demócrito Silva 
(Ictiologia); Dr. Brandão Joly (Algologia); Dr. Fernando Buen (Ictio-
logia); Dr. Randalph Tayler (Algologia); Dr. Soriano (Biologia) e Dr. 
Paiva Carvalho (Ictiologia).

Em seu exíguo espaço de área de exposições, o museu tinha 
apenas um aquário de água doce e uma coleção de peixes locais 
preservados em formol. Os peixes conservados estavam em reci-
pientes de bateria doados pelo senhor Cornetet, gerente do correio 
local. Também foi nessa época que começaram a ser realizados 
os primeiros levantamentos de biodiversidade marinha da região 
(Figura 2).

Os estatutos da SEORG foram publicados no Diário Oficial de 
26 de outubro de 1953, na página 11.497. Em 1961, aconteceram as 
primeiras manifestações no âmbito da SEORG para que fosse cons-
truída uma nova sede para o Museu, substituindo aquela da Praça 
Tamandaré, que já estava pequena diante do crescimento constante 
da instituição.
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Figura 1. Área de exposições do Museu Oceanográfico.
Figura 2. Levantamento de biodiversidade marinha.

Em 1963, a SEORG solicitou ao arquiteto rio-grandino Vicente 
Marsiglia Filho um projeto para a nova sede do Museu. O projeto rea-
lizado pelo arquiteto Marsiglia foi doado à sociedade e começou a ser 
executado em 1971, com o apoio decisivo do Dr. Francisco Martins 
Bastos, presidente da Fundação Cidade do Rio Grande.

Os resultados das pesquisas realizadas pela equipe do Museu 
começaram a ser transferidos para a comunidade através de rela-
tórios e publicações em periódicos especializados, livros técnicos, 
filmes, palestras, jornais, televisão e rádio, popularizando, dessa 
forma, a Oceanografia, permitindo que a comunidade conhecesse o 
oceano e suas potencialidades.

Durante o período entre 1953 e 1972, o Museu crescia cientifi-
camente. Suas coleções, biblioteca e exposição a cada ano recebiam 
apoio e os pesquisadores iam divulgando o Museu no Brasil e no mun-
do. Em 21 de novembro de 1969, a SEORG passou a ser administrada 
pela Fundação Cidade do Rio Grande, a qual assumiu o compromisso 
de zelar e manter todo seu patrimônio. Nessa transição foi decisivo 
o apoio do engenheiro Francisco Martins Bastos e do senhor Enio 
Fernandes, respectivamente presidente e secretário da Fundação, os 
quais ajudaram o Museu de todas as formas por muitos anos.

Sob a coordenação da Fundação Cidade do Rio Grande, os 
recursos financeiros para a construção das novas instalações do 
Museu, com 770m2, foram viabilizados pela ação conjunta das em-
presas de captura de beneficiamento de pescado: Pescal; Indústria 
Rio-Grandense de Pescado; Indústria Reunidas Leal Santos S. A.; 
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Torquato Pontes Pescado S. A.; Wigg S. A. Comércio e Indústria e a 
Refinaria de Petróleo Ipiranga. 

Tornou-se assim realidade o novo prédio do Museu Oceanográfi-
co, inaugurado em 8 de setembro de 1973 (Figura 3). No amplo prédio 
foi possível apresentar uma exposição mais elaborada e de forma mais 
didática, realizando-se com mais eficiência a função social do Museu. 

Figura 3. Notícia sobre o Museu Oceanográfico – 13/11/1973.

Outro momento marcante aconteceu em 1975, quando a Fun-
dação Cidade do Rio Grande doou o Museu para a Universidade Fe-
deral do Rio Grande (FURG). Para tanto foram decisivas as atuações 
do professor Eurípedes Falcão Vieira (reitor da FURG) e do senhor 
Henrique José Vieira da Fonseca, representando a Fundação Cidade 
do Rio Grande, os quais coordenaram esse processo.

Sob a administração da FURG, o Museu integrou-se à comuni-
dade acadêmica, ampliando ainda mais a pesquisa, o ensino e a ex-
tensão universitária. Com o início do curso de Oceanologia, em 1971, 
houve maior integração com o Museu, o que veio a culminar no com-
plexo de pesquisas oceanográficas existentes em Rio Grande.

Atualmente, o Museu Oceanográfico “Professor Eliézer de Car-
valho Rios” e o Instituto de Oceanografia trabalham em colabora-
ção com suas equipes de cientistas, técnicos, professores, estudantes, 
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funcionários e voluntários, o que tem garantido progresso nas pes-
quisas e nas atividades socioambientais.

“Rios corre(m) para o mar”: construindo a coleção de moluscos

No ano de 1953, o professor Rios era proprietário de um curso 
pré-vestibular de química, nos altos da Dalila, emprestado pela sua 
mãe. Ali organizou seu laboratório. Começou, então, uma coleção de 
conchas marinhas (moluscos bivalves, gastrópodes e cefalópodes). 
Foi em uma expedição à praia do Cassino que coletou a primeira 
coleção, entretanto o material estava erodido e calcinado pelo sol. Na 
mesma ocasião, o professor Rios foi a Montevidéu acompanhado de 
sua esposa, Dona Leda, visitar o professor Luigi Barattini (diretor do 
Museu Oceanográfico do Uruguai), que identificou os moluscos e ain-
da lhe deu alguns volumes de seus trabalhos publicados. Também 
escreveu ao Museu Nacional do Rio de Janeiro solicitando ajuda. Ob-
teve a resposta de que o Dr. Hugo Souza Lopes, do Instituto Oswaldo 
Cruz, estava trabalhando com moluscos. 

A partir desse encontro surgiu um intenso intercâmbio. O Dr. 
Hugo Souza Lopes lhe indicou Paulo de Sá Cardoso, em Alagoas, e 
Henry Matthews, no Ceará, com os quais também fez ótimo inter-
câmbio de material malacológico (Figura 4). 

Figura 4. Professor Rios trabalhando em seu laboratório (1954).
Figura 5. Professor Rios visitando os barcos de pesca no porto de Rio Grande.
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Para conhecer os moluscos da região oceânica, o professor Rios 
visitava os barcos de pesca atracados no porto em Rio Grande (Figura 
5) a fim de conseguir amostras de animais marinhos que vinham nas 
redes de pesca. Nessas visitas, ele encontrou um pescador chama-
do Leopoldino Ribeiro Pontes (chamado de Leopold), que prometeu 
trazer as conchas que viessem nas redes e, durante 25 anos, trouxe 
excelente material malacológico do oceano. 

O conhecimento é uma construção coletiva, e esta coletividade não 
inclui somente cientistas. Leopold trouxe contribuições que o professor 
Rios qualificava como notáveis, entre as quais a primeira foi trazer um 
volutídeo desconhecido pela ciência até então. Os doutores Clench e Ruth 
Turner estavam, casualmente, revisando as volutas do Sul, e o professor 
Rios enviou o material para eles estudarem e identificarem. Transcor-
ridos vinte dias, precisavam da rádula para determinar em qual gênero 
alocar a nova espécie, e ele enviou três peças aos pesquisadores. 

Passados mais vinte dias, veio a grande resposta: eles descreve-
ram a voluta em homenagem ao professor Rios, chamando-a de Ade-
lomelon riosi (Figura 6). O cientista fez extraordinárias trocas com a A. 
riosi, pois ninguém a conhecia e muitos ficaram interessados em obter 
um exemplar. Rios confessou que cobrou caro pelos exemplares para 
arrecadar mais fundos para a grande coleção que se formava. Todas 
as mais raras espécies de moluscos do planeta foram adquiridas para 
a coleção (quase de graça, em troca da celebrada voluta A. riosi, tendo 
que pagar somente o correio aéreo), como sejam: Conus gloriamaris 
(Figura 7), Lambis violacea (Figura 8), Cypreaea gutata e até mesmo a 
raríssima Cypraea aurantium (Figura 9), entre outras. Assim, a coleção 
passou a ser a maior do Brasil (Figura 10).

 Figura 6. Adelomelon riosi. Figura 7. Conus gloriamaris.
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Figura 8. Lambis violacea.       Figura 9. Cypraea aurantium.

Figura 10. Notícia publicada no jornal Rio Grande em 24/11/1970.

Um dia, Leopold entrou no laboratório do Museu Oceanográfico 
e disse ao professor: “Compadre, trouxe uma folha de bananeira!”. 
Rios conta que desceu as escadas do museu rapidamente e abriu uma 
caixa, onde estava enrolada uma folha de alga gigante (Macrocystis 
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piryfica) com 8m de comprimento. Sabe-se que essas algas, conhe-
cidas como “Kelp” pelos ingleses, podem atingir 15m ou mais. Rios 
surpreendeu-se com a inteligência do pescador, que enrolou a alga 
(para ele a folha de bananeira) e colocou em uma caixa para que os 
moluscos simbiontes aderidos a ela não caíssem. Várias espécies ine-
xistentes na coleção foram coletadas na alga. 

Mesmo após muito observar, Leopoldino não trouxe outras “fo-
lhas”, porque elas aderem ao fundo do mar e vivem mais ao sul da 
Argentina e do Chile, onde barcos de Rio Grande não pescavam. Mas 
em cada viagem, vinham novas espécies. Quando o pescador ficou 
mais velho, o comandante dos barcos não permitia que ele saísse. 
Então ficava de guarda quando os barcos estavam no cais. 

Em 2003, o professor Rios e seu amigo Dr. José Leal descreve-
ram uma Volvarina de águas profundas, coletada a 1.140m pelo na-
vio oceanográfico “Almirante Saldanha” com o nome de Volvarina 
pontesi (Figura 11), homenageando o pescador Leopoldino Pontes 
que, depois de 50 anos de árduo trabalho no mar, faleceu aos 82 anos. 

Duas passagens importantes do Museu Oceanográfico foram re-
latadas pelo professor Rios. A primeira foi a visita do navio oceanográ-
fico “Calypso” (na década de 1960), do comandante Jacques Cousteau, 
diretor do Museu Oceanográfico de Mônaco. Eles precisaram de um 
camburão para coletar parte do material coletado que foi trocado com 
o Museu Oceanográfico de Rio Grande por uma draga. Não foi possível 
ver o material coletado pelos pesquisadores do “Calypso” porque esta-
va em grandes camburões, mas em uma visita a Paris, em 1987, Rios 
pode conferir os espécimes coletados pela equipe de Cousteau.

A outra foi preconizada pelo navio oceanográfico “Walter Her-
vig”, que aportou em Rio Grande, em 1968, para reabastecer. Rios 
pediu ao comandante para colocar, a bordo, um colaborador, o se-
nhor João Luiz Grafulha, para fazer observações e coletas naquela 
expedição. No retorno da expedição, disse ao professor que só cole-
tou um “cone cortado”. Rios alegou que não existiam cones cortados. 
Foi imediatamente na casa dele e identificou logo: era uma espécie 
de Pleurotomaria (pleuro = lado + tomos = corte). Naquela ocasião, 
Rios estava trabalhando com o professor Henry Mathews, do Ceará, 
e lhe fez uma descrição ao telefone. Dois dias depois Mathews estava 
em Rio Grande. 
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Fizeram a descrição do molusco e o denominaram Perotrochus 
atlanticus (Figura 12). Não encontraram fotógrafo, mas obtiveram 
um desenho preciso. Não é válida uma descrição sem figura ou dese-
nho. O estudo foi publicado no Boletim do Instituto Oceanográfico de 
Fortaleza (Ceará). Bem mais tarde, um pescador trouxe outros quin-
ze exemplares de Perotrochus atlanticus. 

  Figura 11. Volvarina pontesi.           Figura 12. Perotrochus atlanticus.

O lance final do “conus” com fenda foi uma viagem que os ir-
mãos Coltro fizeram a Cartagena, na Colômbia, e trouxeram um Pe-
rotrochus desconhecido. O museu fazia 50 anos (portanto, em 2003), 
e eles doaram o exemplar ao aniversariante. Rios descreveu a nova 
espécie e colocou o nome dos Coltro para retribuir a gentileza: Pero-
trochus aneabilis coltrorum. 

Ao longo de quase seis décadas de estudo, Rios publicou os 
seguintes livros: Coastal Brazilian Sea shells (1970) (Figura 13); Bra-
zilian mollusks iconography (1975); Sea shells of Brazil 1985; Sea 
shells of Brazil, 2. ed.; Compendium of Brazilian Sea shells (2009). A 
coleção, atualmente, contém 51 mil amostras e 170 mil exemplares, 
constituindo-se na mais completa coleção de moluscos marinhos da 
América do Sul, utilizada para inúmeros estudos científicos realiza-
dos por pesquisadores, estudantes e interessados na ecologia e na 
taxonomia desse grande grupo de invertebrados.
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Figura 13. Notícia publicada no Jornal Agora de Rio Grande,  
19 de julho de 1986.

O complexo de museus da FURG

A pesquisa oceanográfica realizada no Museu tem priorizado 
as áreas de malacologia, veterinária marinha, museologia e mamí-
feros marinhos. Além das coleções de equipamentos oceanográficos 
e ossos de mamíferos marinhos, destaca-se a coleção malacológica 
organizada pelo professor Eliézer de Carvalho Rios e sua equipe. 

Desde 1974, muitos esforços têm sido realizados para a recupe-
ração e devolução de animais marinhos (pinguins, leões-marinhos, 
lobos-marinhos, tartarugas, albatrozes, gaivotas e outras aves ma-
rinhas) encontrados enfermos e debilitados ao longo do litoral do 
Rio Grande do Sul, no ambiente natural. Esse trabalho é realizado 
no Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM) (Figura 14) 
anexo ao Museu. A biblioteca do Museu, com 1.500 livros e 413 pe-
riódicos, serve de apoio não somente às pesquisas desenvolvidas no 
Museu como também àquelas realizadas pelos estudantes e cientis-
tas da FURG. 
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Figura14. Notícia publicada na Folha da Cidade de Rio Grande,  
21 de julho de 1998.

As escolas de Ensino Fundamental e Médio da região estão in-
tegradas ao Museu, caracterizando um importante trabalho de ex-
tensão. Anualmente, realizam frequentes visitas de estudos e muitos 
alunos procuram o Museu para desenvolver seus trabalhos escolares 
sobre temas relacionados com o oceano (Figuras 15 e 16).
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Figura 15. Notícia publicada no Jornal Agora de Rio Grande,  
31 de janeiro de 1992.

Figura 16. Notícia publicada no Diário Popular de Rio Grande,  
17 de abril de 1994.
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A partir de 1997, quando fundado o Museu Antártico (Figuras 17 
e 18), a ação museológica foi ampliada. Esse Museu tem uma exposi-
ção que proporciona uma síntese da Antártida, desde a formação do 
continente polar, sua biodiversidade e ecologia, até um detalhamento 
completo sobre a história do homem no polo sul, permitindo ao visi-
tante conhecer as atividades do Brasil nessa região inóspita do globo. 

Essa exposição, constituída por painéis com textos, fotos, obje-
tos e amostras de animais e rochas, está instalada dentro de cinco 
módulos. Tanto por sua forma quanto pela disposição em que foram 
instalados e a cobertura que os interliga, esses módulos constituem 
uma réplica da Estação Antártica Comandante Ferraz na época em 
que foi inaugurada. Essas e outras instalações do Museu constituem 
o atual complexo de museus da FURG. 

Figura 17. Notícia publicada no jornal Liberal em 26 de março de 1994.
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Figura 18. Notícia publicada no Jornal Agora de Rio Grande  
em 9 de janeiro de 1997.

O Ecomuseu da Ilha da Pólvora, fundado em 22 de abril de 
1999, localiza-se em uma ilha estuarina na Laguna dos Patos, com 43 
hectares de área e a 400 m do Museu Oceanográfico. Através deste 
Ecomuseu, que mostra o ambiente estuarino, as marismas e muitos 
componentes de fauna e flora da região, foi consolidada uma ação 
ambiental permanente, buscando aprimorar a relação museu-comu-
nidade, no sentido de um maior conhecimento e de uma proteção 
mais eficaz do patrimônio natural e cultural dessa região. 

A exposição e os serviços de apoio aos visitantes do Ecomuseu 
estão instalados em uma casa em estilo neocolonial, construída sobre 
a Ilha da Pólvora, em 1856, para abrigar o paiol do exército, agora to-
talmente recuperada. O Ecomuseu contou com o apoio do Ministério 
do Exército, do Comando Militar do Sul, do Ministério da Educação 
e do Desporto, da Fundação Cidade do Rio Grande, da Fundação Ro-
berto Marinho e da Refinaria de Petróleo Ipiranga.

Posteriormente, em 2003, foi fundado o Museu Náutico, que 
mostra a história do homem local e sua tradição marinheira. Com 
isso é feita uma passagem por todos os aspectos sociológicos, antro-
pológicos, oceanográficos e ecológicos do Rio Grande. Oferecendo ao 
visitante uma visão plural bastante completa, mostra a complexida-
de oceânica planetária até o espaço do estuário do Rio Grande e das 
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regiões oceânicas adjacentes. Esse trabalho foi sendo desenvolvido 
com o apoio de diversas instituições, e isso tem facilitado a compre-
ensão da realidade histórico-ambiental do lugar através das pesqui-
sas e exposições apresentadas (Figura 19). 

Figura 19. Notícia publicada no Diário Popular de Rio Grande  
em 10 de setembro de 2000.

A história do complexo de museus da FURG, formado pelo Mu-
seu Oceanográfico “Professor Eliézer de Carvalho Rios”, o Museu An-
tártico, o Ecomuseu da Ilha da Pólvora, o Museu Náutico, o Centro de 
Recuperação de Animais Marinhos (CRAM) e o Centro de Convívio 
dos Meninos do Mar (CCMar), é claramente um produto de uma von-
tade comunitária. Não é somente um patrimônio da comunidade do 
Rio Grande, mas de todos os brasileiros. 

Museu como agente transformador da sociedade: Meninos do Mar

O Centro de Convívio dos Meninos do Mar, fundado em 2008, 
foi concebido e projetado no âmbito do Museu Oceanográfico “Pro-
fessor Eliézer de Carvalho Rios”, em 1986. É uma escola dedicada à 
formação profissional – nível básico – de jovens estudantes entre 14 e 
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17 anos da cidade de Rio Grande que vivam em situação de vulnera-
bilidade socioeconômico-ambiental, principalmente aqueles prove-
nientes de comunidades carentes, no sentido de motivar uma trans-
formação que os encaminhe a uma participação solidária e fraterna. 

O Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar), construído 
com o apoio do BNDES, pertence à Universidade Federal do Rio Gran-
de (FURG) e, em consonância com a própria função institucional da 
universidade, assume como missão: “Promover a educação plena, en-
fatizando uma formação geral que contemple a técnica e as humani-
dades, que seja capaz de despertar a criatividade e o espírito crítico, 
fomentando as ciências, as artes e as letras e propiciando os conhe-
cimentos necessários para o desenvolvimento humano e para a vida 
em sociedade”. Além disso, assume como missão precípua: “Ratificar 
a desejada educação plena, através do intento de formação integral 
de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômico-ambiental 
da cidade do Rio Grande, atendendo a vocação regional para as ações 
desenvolvidas no ecossistema costeiro com ênfase na mentalidade 
marítima e na inserção dos jovens no mundo do trabalho”.

Nessa perspectiva, a metodologia desenvolvida nos cursos e 
ações propostas no projeto do centro tem como orientação os princí-
pios da Educação Ambiental: a solidariedade, a cooperação, o respei-
to, o diálogo e o cuidado, promovendo ao mesmo tempo o desenvol-
vimento das competências técnicas e a construção de valores sociais 
relevantes à formação cidadã de cada jovem participante.

O cumprimento da proposta e das atividades de inclusão social 
do CCMar ocorre a partir da oferta de cursos básicos profissionali-
zantes voltados para as necessidades da região e também dando ên-
fase especial a um despertar de vocações marítimas, promovendo, 
assim, competências profissionais e humanas para ajudar na inser-
ção ao mercado de trabalho e alternativas de geração de renda de 
forma autônoma.

Inserido em uma instituição que tem como missão principal a 
formação integral dos indivíduos com o marcado viés da perspec-
tiva no ecossistema costeiro, o CCMar se configura como mais uma 
unidade estratégica da FURG, contribuindo para a formação de uma 
população jovem desatendida socialmente (Figuras 20 e 21). Muitos 
desses jovens, em função de se encontrarem em uma condição de 
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vulnerabilidade socioeconômico-ambiental, estão alijados da forma-
ção escolar básica e do convívio e apropriação com a cultura letrada.
Nesse sentido, mais que uma preocupação, impõe-se como um com-
promisso do CCMar garantir um tempo para favorecer a inserção e/
ou retorno desses jovens ao contexto da Educação Básica, estabele-
cendo assim uma parceria com o sistema de ensino e estimulando 
a crença na possibilidade deles próprios sentirem-se responsáveis e 
comprometidos com seu próprio processo de formação. Logo, a re-
levância da permanência dos jovens no centro apenas em período 
revés ao da escola regular, para que esses, além de agregarem valor 
à formação favorecida no mesmo, percebam a importância da escola 
no convívio e formação social. 

Figuras 20 e 21. Atividades no CCMar.

Com isso, o CCMar pretende contribuir para o desenvolvimen-
to pessoal e profissional dos adolescentes participantes do referido 
centro, que visa, também, suprir uma lacuna da rede de atendimento 
a adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos no município de Rio 
Grande. O centro contempla vários aspectos referentes ao despertar 
do adolescente para a convivência em um ambiente social menos 
opressor, proporcionando as bases iniciais para que o mesmo dete-
nha os meios necessários à busca de uma mudança no seu dia a dia. 
Resgata, assim, sua dignidade enquanto indivíduo e cidadão, com 
maior aporte de recursos para o enfrentamento dos riscos sociais, 
econômicos e ambientais a que é submetido. 
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Figura 22. Os autores ladeando professor Eliézer Rios  
em 19 de outubro de 2011.

Em águas profundas…

O complexo de museus da FURG é agente de transformação e 
melhoria de comunidades, mobilizando-as para a preservação dos 
ecossistemas. Além disso, educa de uma maneira subjetiva e alta-
mente emocional. Ao longo do texto, vimos o poder humanizante 
e educativo dessa instituição beirando 60 anos. As inúmeras pes-
soas envolvidas nessa construção coletiva merecem a gratidão de 
toda a comunidade na qual se inserem o complexo de museus e o 
CCMar. Eles permitiram a muitas gerações um mergulho nas águas 
turvas do estuário e do pélago profundo, onde puderam encon-
trar a beleza da biodiversidade marinha, produto de 3,5 bilhões de 
anos de evolução. 

Retornar ao mar também é revisitar nosso berço mais pri-
mevo, onde formaram-se, em uma Terra inabitada, as primeiras 
formas vivas, através de processos químicos ainda a serem des-
vendados pela ciência. O guia dessa visita, professor Eliézer Rios 
(Figura 22), mais do que isso, o almirante desta jornada aos ocea-
nos, hoje com 90 anos, ainda desenvolve suas pesquisas na imensa 
coleção de moluscos do Museu Oceanográfico. Diariamente foca 
seu microscópio e busca, com olhos de detetive, as formas de vida 
ainda ignotas que se escondem em meio aos sedimentos, na busca 
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incansável de conhecer os habitantes deste misterioso e fascinante 
mundo submerso, sendo um farol e uma inspiração a todos aqueles 
que foram chamados para a ciência no momento em que entraram 
nesse museu voltado para o mar.
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MUSEU DE CIÊNCIAS CONSTRUÍDO POR ALUNOS DE 
ENSINO FUNDAMENTAL: ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA NA ESCOLA4

 Guy Barros Barcellos
Regina Maria Rabello Borges

Este capítulo apresenta uma pesquisa que se deu no contexto da 
construção de um museu escolar, o Museu da Natureza (MN), reali-
zada por alunos do Ensino Fundamental e mediada pelo autor, atu-
almente professor, que vivenciou um processo semelhante enquanto 
aluno. Isso aconteceu quando tinha 14 anos. Ele foi o mais jovem 
diretor de um museu, o primeiro MN, o qual funcionou em uma esco-
la particular localizada na cidade de Rio Grande-RS de 2002 a 2008, 
conforme descrição em capítulo de outro livro (BARCELLOS, 2009). 

O novo MN, objeto da pesquisa aqui apresentada, foi constru-
ído ao longo do ano de 2010, na Escola ULBRA São Mateus, em Ca-
choeirinha-RS. O objetivo geral da pesquisa consistiu em entender 
contribuições da construção participativa do museu à alfabetização 
científica e tecnológica dos alunos participantes. 

A alfabetização científica pode ser considerada uma das di-
mensões para produzir uma educação mais comprometida com a 
pesquisa e o exercício da cidadania e é imperativo que seja tratada 
desde o Ensino Fundamental (CHASSOT, 2007). Também compreen-
de relacionar a temática científica à realidade e desenvolvimento da 
criatividade dos alunos, no que concerne ao pesquisar, interpretar 
e divulgar conhecimentos científicos através da “construção-parti-
cipativa”. Dentro dessa proposta, os alunos-curadores, orientados 
pelo professor, são os protagonistas do processo de alfabetização 

4  Texto produzido no contexto de uma dissertação em fase de conclusão, vinculada ao projeto “Ciência, 
História, Educação e Cultura: dos Centros de Treinamento de Professores de Ciências aos atuais centros 
e museus interativos” (BORGES; SILVA; DIAS, 2009), do Programa Pró-Cultura/Capes. O estudo, portanto, 
teve apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Brasil, 
por meio de bolsa de mestrado.



científica, usando como ferramenta a elaboração do Museu em suas 
múltiplas facetas. 

Foi também investigada a possibilidade de a experiência de 
construção-participativa do MN fazer do aluno um pesquisador do 
objeto museal, onde o estudante (aqui denominado “aluno-curador”) 
irá investigar acerca de objetos do acervo do Museu (fósseis, gemas, 
moluscos, insetos) e ser um efetuador da musealização do material 
para coleção e exposição. 

O problema de pesquisa foi estabelecido da seguinte forma: 
“Como o MN pode contribuir para a alfabetização científica e tecno-
lógica dos alunos-curadores?” A partir dessa abordagem foram iden-
tificados conhecimentos prévios dos alunos no contexto da monta-
gem de um museu de ciências. Em continuidade, foram avaliados os 
conhecimentos elaborados, pelos alunos-curadores, no tocante aos 
temas tratados no plano museal e requeridos pelo acervo disponível. 

Reflexões necessárias sobre uma proposta pouco convencional

Em um mundo cada vez mais repleto de virtualidades, este tra-
balho propõe algo concreto, no sentido de ser palpável: um museu 
“real” curado por alunos também “reais”. Ademais, projetos de ci-
ências oferecem aos estudantes raras oportunidades de engajar-se 
na pesquisa científica. Diferente dos experimentos demonstrativos 
em sala de aula, esses projetos desafiam os estudantes a desenvolver 
suas questões, conduzir suas pesquisas e divulgá-las aos seus pares 
(HERR, 2008). Dentro dessa concepção, os alunos-curadores cons-
truíram um Museu cujo fim não é o Museu em si. Trata-se de um 
meio, uma ferramenta para realizar alfabetização científica através 
de um processo (inter)ativo, (re)construtivo, analítico, comunicati-
vo, emocional e afetivo, que significa a experiência científica e ofe-
rece múltiplas possibilidades que podem despertar no aluno inte-
resse pela pesquisa, pela arte, pelo conhecimento e pelo trabalho 
em equipe. Este guiado pela construção-participativa. A expectativa 
é que essa ferramenta contribua para a alfabetização científica dos 
alunos-curadores, cujo conceito divide-se em três dimensões: (1) o 
conhecimento de termos e conceitos científicos; (2) uma compreen-
são da natureza da ciência e (3) o entendimento sobre o impacto 
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da ciência sobre a sociedade (MILLER, 1983), completando-se com a 
seguinte definição:

[...] a alfabetização científica é um conjunto de conhecimentos que 
facilitam ao ser humano fazer uma leitura, seguida de uma inter-
pretação, do mundo onde vivem. [...] seria desejável que os alfabe-
tizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura do 
mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de trans-
formá-lo, ou transformá-lo para melhor (CHASSOT, 2011, p. 62).

Existe um grande consenso da necessidade de uma alfabeti-
zação científica que permita preparar cidadãos para participação 
inteligente em questões sociais relativas à ciência. Na Conferência 
Mundial sobre a Ciência para o século XXI, organizada pela Unesco 
e pelo Conselho Internacional para a Ciência, declara-se: “[…] Hoje, 
mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização 
científica em todas as culturas e em todos os setores da sociedade, 
[...] a fim de melhorar a participação dos cidadãos na adoção de de-
cisões relativas à aplicação de novos conhecimentos” (DECLARAÇÃO 
DE BUDAPESTE, 1999).

Segundo Furió e colaboradores (2001), a alfabetização científica 
significa possibilidades de que a grande maioria da população dispo-
nha de conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para se 
desenvolver na vida cotidiana, ajudar a resolver os problemas e as 
necessidades de saúde e sobrevivência, tomar consciência das com-
plexas relações entre ciência e sociedade. Tendo como arcabouço 
essa concepção somada às referidas anteriormente, chegamos à con-
clusão de que é imperativa a implementação de uma alfabetização 
científica qualificada no ensino de ciências.

A construção-participativa do MN também pode mostrar-se 
como alternativa, ou até mesmo uma solução parcial, para um erro 
comum apresentado em alguns livros e currículos de ciências que 
Azevedo (2004) denomina como “operativismo” (exercícios repetiti-
vos), já que essa construção propicia momentos de pesquisa prática e 
teórica. Na mesma perspectiva, Hodson (1992, apud AZEVEDO, 2004, 
p. 19) alega que os estudantes aprendem mais sobre ciência quan-
do participam de investigações científicas semelhantes às feitas nos 
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laboratórios de pesquisa. Em coerência com essa ideia, propomos 
uma ferramenta que pode ser reproduzida por outros professores, 
contemplando as diferentes realidades e ajustando às limitações de 
escolas e comunidades, que busca realizar alfabetização científica 
através da pesquisa. Também servirá para ir de encontro a concep-
ções generalizantes, portanto possivelmente injustas, de que: “O es-
pírito científico da escola depende, sumamente, do espírito científico 
dos professores que, como regra, é nenhum” (DEMO, 2011, p. 11).

Tal afirmação denota o quanto é importante que o ensino de 
ciências seja abordado com mais frequência através de metodologias 
de investigação. A construção-participativa do MN não se limita a 
pesquisar e produzir conhecimento, mas também a divulgá-lo atra-
vés de uma comunicação acessível a todos que visitarem o MN. Sen-
do assim, além do aluno-curador, em um sentido coletivo, realizar 
pesquisa, ele também realiza divulgação de ciência. Sumarizando: 
pesquisa e divulga para alfabetizar-se cientificamente. 

Metodologia da pesquisa 

A abordagem da pesquisa caracteriza-se como qualitativa, sen-
do essencialmente descritiva e interpretativa, conforme descrito por 
Minayo (2008). As vantagens do uso de dados qualitativos na pesqui-
sa educacional são muitas. Podemos afirmar que “estes dados per-
mitem apreender o caráter complexo e multidimensional dos fenô-
menos” (TIKUNOF, WARD, 1980 apud ANDRÉ, 1983, p. 66). Conforme 
esses autores, a abordagem de pesquisa qualitativa mostra-se apro-
priada para compreendermos o papel da construção participativa 
na alfabetização científica dos sujeitos. Ademais, dados qualitativos 
também capturam os diferentes significados das experiências vivi-
das no ambiente escolar (EISNER, 1981). 

Uma vez que o pesquisador viu-se completamente inserido no 
contexto da pesquisa, diretamente em contato com os sujeitos do es-
tudo, o presente trabalho apresenta características de pesquisa-ação. 
Conforme Barbier (2007, p. 14), “a pesquisa-ação obriga o pesquisador 
a implicar-se”. Essa metodologia, na qual o pesquisador percebe que 
sua vida social/afetiva está presente na pesquisa e que o imprevisto 
está no cerne de sua prática (BARBIER, 2007), mostrou-se uma opção 
válida na presente situação. A participação dos sujeitos envolvidos 
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na pesquisa em suas diversas fases abre um universo de alternativas, 
passando pelas condições de trabalho e vida da comunidade escolar. 
Buscam-se as explicações dos próprios participantes, que se encon-
tram, assim, em situação de investigadores. Para Thiollent (1985), a 
pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, conce-
bida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a reso-
lução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os parti-
cipantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo. Para consistir em uma pesquisa 
participativa deve conter os seguintes pressupostos básicos: 

[...] a) ampla e implícita interação entre o pesquisador e as pessoas 
implicadas na pesquisa; b) conhecimento de que a pesquisa-ação 
abre três perspectivas de objetivos: a de resolução de problemas; 
a tomada de consciência e a produção de conhecimento que po-
derão, ou não, se processar simultaneamente; c) o procedimento 
operacional e o destino deste estudo serão definidos ao longo do 
trabalho entre o grupo de pesquisadores e as pessoas implicadas 
na situação (THIOLLENT, 1985, p. 14 apud CHASSOT, 2011).

É importante referirmos e comentarmos, também, os sete as-
pectos de uma pesquisa participativa criados por Lapassade (1989 
apud BARBIER, 2007, p. 61):

1. “O problema nasce na comunidade que o define, o analisa 
e o resolve”. Na presente pesquisa, a comunidade (escolar) 
foi ativa efetuadora do processo de construção do MN.

2. “A meta da pesquisa é a transformação radical da realida-
de social e melhoria da vida das pessoas nela envolvidas. 
Os membros beneficiários são, portanto, os próprios mem-
bros da comunidade”. Conforme colocado anteriormente, 
visa-se que os alunos-curadores (sujeitos da presente pes-
quisa), quando envolvidos na construção-participativa se-
rão alfabetizados cientificamente através de seu trabalho.

3. “A pesquisa participativa exige participação plena e total 
da comunidade durante o processo de pesquisa”. Ou seja, 
os alunos-curadores participam na geração de dados.
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4. “A pesquisa participativa envolve toda uma gama de 
grupos ‘desprovidos de poder’: explorados; pobres; opri-
midos; marginais” e, por que não, alunos.

5. “O procedimento da pesquisa participativa pode susci-
tar nos participantes uma melhor conscientização [...] 
e mobilizá-los [...] a um crescimento endógeno”. Como 
veremos mais adiante, a construção-participativa do MN 
pode ser uma ferramenta de alfabetização científica e, 
além disso, de desenvolvimento da inteligência natura-
lista (GARDNER, 1993).

6. “Trata-se de um método de pesquisa ‘mais científico’5 do 
que a pesquisa ‘tradicional’, pois a participação da co-
munidade facilita uma análise mais precisa e mais au-
têntica da realidade social”: logo que o pesquisador tem 
uma visão holística da realidade em que captura essên-
cias particulares do caso estudado, o descreve e inter-
preta. Assume, assim, a subjetividade e a não neutrali-
dade e permite-se impregnar pelos dados, dessa forma 
valorizando o contexto da pesquisa.

7. “O pesquisador é participante engajado. [...] Ele mi-
lita em vez de buscar uma atitude de indiferença”. É 
nesse ponto que consiste a síntese de qualificarmos a 
metodologia do estudo como pesquisa-ação, o pesqui-
sador sempre buscou aproximar-se e deliberadamente 
interferir no progresso da pesquisa. Lapassade (1989) 
é preciso ao afirmar que existe praticamente uma mi-
litância do pesquisador, seu papel confunde-se com o 
de sujeito de pesquisa. Nessa perspectiva indo ao en-
contro da assunção que: “Na pesquisa-ação, é criada 
uma situação de dinâmica social radicalmente diferen-
te daquela pesquisa tradicional. O processo [...] desen-
volve-se em tempo relativamente curto e os membros 

5  Não endossamos a afirmação de que a pesquisa-ação seja “mais” científica que outras porque não 
percebemos uma metodologia como “mais” ou “menos” científica que outras. Essa tentativa de delimita-
ção é matéria de extensivos debates e não é o escopo do presente texto, no entanto citamos essa frase 
visando elucidar que a pesquisa-ação é tão científica quanto qualquer outra.
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[...] tornam-se colaboradores. A pesquisa-ação utiliza 
instrumentos da pesquisa tradicional, mas adota e in-
venta novos” (BARBIER, 2008, p. 56).

Em suma, a pesquisa participante denominada pesquisa-ação é 
uma ruptura com círculos fechados na pesquisa e estabelece novos 
critérios para validação de pesquisa em Ciências Humanas (CHAS-
SOT, 2011), uma vez que o pesquisador abandona – a tentativa de 
– neutralidade e pode transformar a realidade de sua pesquisa. Não 
obstante, o pesquisador torna-se um participante que orienta o pro-
cesso de (re)construção do conhecimento dos envolvidos, no caso 
desta pesquisa os alunos-curadores, e também aprende e se apri-
mora como cientista e ser humano, na construção do conhecimento 
baseado nos dados que gerou. Dados estes produzidos por sua ativa 
participação e entrosamento com os sujeitos da pesquisa.

Quanto ao delineamento da pesquisa, a coleta de dados foi rea-
lizada durante o processo de construção gradual e participativa, em 
direção ao objetivo compartilhado pelos participantes do MN, envol-
vendo a construção de um Museu de História Natural por alunos de 
Ensino Fundamental. É importante destacar que o autor principal 
do texto e professor responsável por desencadear esse processo foi, 
ele próprio, quando aluno do Ensino Fundamental, o mais jovem 
criador e diretor de um museu da América Latina e Caribe em 2002 
(ICOM, 2002), quando inaugurou o primeiro MN, ou seja, do Museu 
da Natureza, que foi recriado agora em outro contexto. 

Os procedimentos metodológicos constituem o registro siste-
mático de todo o processo, por meio de diversificados instrumen-
tos. Os instrumentos de coleta de dados compõem a dinâmica da 
pesquisa científica. Segundo Minayo (2006, p. 133), “[...] nesta eta-
pa são operacionalizados os objetivos da pesquisa, na forma de 
variáveis ou temas e geralmente assumem o formato de questioná-
rios e roteiros”. 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados: entre-
vista coletiva com o grupo de alunos envolvidos no projeto; reuni-
ões gravadas em áudio; memorial descritivo escrito, elaborado pelo 
autor ao longo do processo; textos de pesquisa produzidos para as 
exposições e/ou para catalogação de acervo. No presente artigo, uti-
lizamos dados fotográficos das exposições do MN, bem como análise 
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de textos de pesquisa elaborados pelos alunos-curadores. Os dados 
obtidos foram analisados mediante Análise Textual Discursiva (MO-
RAES; GALIAZZI, 2007). 

Resultados

Os resultados obtidos apontam para a intensa participação dos 
alunos envolvidos na construção do Museu da Natureza, com entu-
siasmo, seriedade, autonomia e competência surpreendentes para o 
nível de ensino contemplado, tratando-se de crianças e adolescentes 
na faixa entre dez e dezesseis anos. Durante a construção partici-
pativa do MN, buscamos criar uma situação em que os estudantes 
vivenciassem a pesquisa e a divulgação das ciências. Foram analisa-
dos com eles, de forma dialógica, tanto os diferentes significados atri-
buídos ao conhecimento como as diferentes formas de construção e 
reconstrução do conhecimento científico (CHASSOT, 2011).

Algumas fotos foram selecionadas pelo autor a partir do seu 
acervo pessoal para ilustrar o trabalho realizado. A Figura 1 retrata 
uma visão panorâmica do plano expositivo do Museu. Estruturado 
pelos alunos, compreende desde a formação do universo e do Sis-
tema Solar até o surgimento e a evolução das formas complexas de 
vida no planeta Terra. 

Figura 1. Visão panorâmica da exposição do Museu da Natureza.
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O texto I, elaborado pelos alunos-curadores A e B, para a expo-
sição sobre o surgimento do universo e o Sistema Solar, coloca que: 

O universo onde vivemos surgiu em uma estupenda explosão, há 
15 bilhões de anos, teoria conhecida como Big Bang. Primeiramente 
aventada por Georges Lemaître (1894-1966), foi posteriormente cor-
roborada pelas pesquisas de Penzias e Wilson em 1965 que, através 
de uma antena, puderam detectar o eco do nascimento do Cosmos. 
Ao surgir o universo também formaram-se todos os átomos (unida-
des da matéria) que compõe TUDO o que existe! Os átomos foram 
forjados nas estrelas... E nós, humanos, somos feitos de átomos... En-
tão: somos poeira das estrelas!

 
Nesse trecho podemos perceber que através da elaboração do 

planetário do MN os estudantes puderam compreender conceitos bá-
sicos em ciências, como a revolução copernicana e o heliocentrismo, 
a origem do universo e a uma faceta da teoria atômica, que, de acor-
do com Feynman, é a teoria mais importante da ciência. 

Campbell e colaboradores (2000) alegam que o desenvolvimen-
to de uma mentalidade naturalista (nesse contexto visando à alfa-
betização científica) não depende da interação direta com o mundo 
natural, mas pode se dar através da visão, do toque e da represen-
tação. Nesse trecho do texto elaborado pelos alunos-curadores tam-
bém notamos que a história da ciência e do conhecimento facilita a 
alfabetização científica. A Figura 2 mostra detalhes da exposição de 
abertura do MN abordando a temática do Sistema Solar. 

Figura 2. Sistema solar e o telescópio Hubble.
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No texto II, intitulado “Terra, o planeta da vida”, elaborado pe-
los alunos-curadores C e D, é dito que “A Terra, este pálido ponto 
azul no imenso Cosmos, é um pequeno planeta rochoso”. Nessa frase 
faz-se necessário pontuar o sólido estabelecimento da concepção he-
liocêntrica e ainda uma noção do tamanho da Terra diante do Cos-
mos. Também notamos que os alunos estão se alfabetizando cientifi-
camente porque são capazes de ler a linguagem em que está escrita 
a natureza. Visto que aquele que é incapaz de fazer uma leitura do 
universo é um analfabeto científico (CHASSOT, 2007). Continuaram 
alegando que “a Terra é o único a abrigar vida em toda a Via Láctea; 
Surgiu há 4,5 bilhões de anos, logo que se formou era incandescente 
(5000º C), quando esfriou, choveu por 1 milhão de anos. Formaram-
se os oceanos e os continentes, que até hoje se movimentam”. Bus-
cando retratar na exposição esse fenômeno, os alunos-curadores de-
senvolveram dois modelos da Terra em seus estágios mais antigos. 
O pesquisador orientou os alunos a construírem esses modelos por-
que “ao buscarmos entender a realidade do mundo em que vivemos, 
usando uma linguagem chamada ciência [...] tratamos realidades 
com as quais temos dificuldades de interagir, e, por isso, precisamos 
imaginar (fazer imagens) ou fazer modelos” (CHASSOT, 2011, p. 274). 
Portanto, o processo de construção participativa do MN baseou-se, 
primeiramente, na musealização das coleções disponíveis e, após, na 
modelagem de fenômenos da natureza. 

Nesse contexto concordamos com Ulhôa e colaboradores (2008), 
quando afirmam que a formação de indivíduos autônomos e críticos 
requer o desenvolvimento de ações comunicativas, reflexivas e cons-
cientes sobre informações adquiridas e produzidas. Partindo dessa 
premissa, sugerimos que o processo de alfabetização científica dos 
alunos-curadores se completa quando eles divulgam suas (re)desco-
bertas, é nesse momento em que estabelecem sua autonomia. 

No texto III, que leva o título de “O que é vida”, os alunos-cura-
dores E, F e G abordam assuntos relacionados à evolução dos seres 
vivos e à citologia, como vemos a seguir: 

Os cientistas consideram sistemas complexos (como moléculas) 
capazes de autocopiar-se, transmitir informações para as próxi-
mas gerações e capazes de passar por evolução Darwiniana, como 
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vivos. Estes sistemas emergiram dos mares há 3,5 bilhões de anos. 
O DNA, constituinte básico da vida, que transmite as informações 
de como construir cada ser vivo é produto de milhões de anos de 
evolução. Absolutamente todos os seres vivos possuem DNA, o que 
indica que, provavelmente, descendemos todos de um ancestral 
comum, como postulou Charles Darwin (1809-1882), o criador da 
teoria da Evolução.

Nota-se nesse texto a construção dos alunos-curadores de suas 
compreensões de biodiversidade na Terra através da perspectiva evo-
lucionista. Além dos textos, os alunos-curadores construíram uma ex-
posição retratando modelos de células e uma cadeia de DNA; onde 
também puderam visualizar que as moléculas da vida (DNA, RNA e 
proteínas) são compostas por átomos, uma vez que para construir o 
modelo de cadeia de DNA precisaram fazê-la “base por base”; As ba-
ses nitrogenadas foram representadas por esferas de isopor e pinta-
das com cores diferentes, as ligações fosfodiéster foram feitas com 
pedaços de arame de 7 centímetros e as ligações de hidrogênio foram 
representadas por palitos de madeira de 10 centímetros, pintados 
com spray metálico. O mais difícil, de acordo com relatos dos alunos, 
foi dar à cadeia de DNA o aspecto helicoidal que a molécula apresen-
ta, mas apesar da dificuldade não abriram mão de representar essa 
característica, pois está ligada à propriedade estabilidade que a ma-
cromolécula possui, fundamental para a manutenção das espécies.

No processo de elaboração dessa exposição, os alunos-curado-
res criaram uma atração interativa: o modelo de célula animal fica 
ligado a um painel com interruptores com etiquetas dizendo as par-
tes da célula – mitocôndria; membrana plasmática; núcleo; complexo 
de Golgi; lisossomos, retículo endoplasmático rugoso –, e quando os 
interruptores são acionados pelo visitante, LEDs acionam-se nas par-
tes correspondentes no modelo de célula feito de isopor e espuma de 
poliuretano, pintado com tinta acrílica. Nessa circunstância a cons-
trução do novo conhecimento é inseparável da construção do conhe-
cimento existente (FREIRE apud BORGES et al., 2008). Dentro dessa 
proposta, percebemos que os alunos-curadores, ao construírem uma 
exposição interativa, aprenderam e alfabetizaram-se cientificamen-
te não somente pela pesquisa, mas também na popularização da 
ciência. Ao encontro dessa análise, Borges e colaboradores (2008) 
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afirmam que os experimentos interativos em um museu podem 
ser interpretados criativamente, havendo um processo contínuo de 
construção e reconstrução do conhecimento nos alunos envolvidos. 
As Figuras 3, 4 e 5 retratam essa exposição.6

Figura 3. Modelo de cadeia de DNA.

Figura 4. Modelo de célula vegetal.        Figura 5. Modelo de célula animal.

6  A íntegra das análises dos textos construídos pelos alunos-curadores, bem como o diário da construção 
participativa, relatos de alunos-curadores, entrevistas e análises mais aprofundadas constam na dissertação 
de mestrado do autor, que, na data de elaboração deste manuscrito, encontra-se em processo de conclusão.
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Considerações finais

Trabalhos interativos e participativos favorecem o desenvolvi-
mento da inteligência, da autonomia e da criticidade. Ao longo des-
te artigo, pudemos perceber que a construção participativa do MN 
serviu como ferramenta para alfabetizar os alunos cientificamente 
através de uma perspectiva construtivista. Esta nega o processo de 
ensino e aprendizagem como uma simples transmissão unidirecio-
nal de conhecimento no sentido professor-aluno. Dada a situação de 
pesquisa-ação, o professor – nesse caso também o pesquisador – ao 
participar do processo também aprende e (re)constrói seus conhe-
cimentos. Muitas vezes apercebe-se de erros didáticos que cometia 
antes de imergir nessa realidade, dada a grande dinâmica de trocas 
de ideias e construções feitas com os alunos-curadores. Entende-se 
a aprendizagem como uma constante reconstrução de conhecimen-
tos, sendo o discente um protagonista (SCHWARTZ, 2004), um agen-
te de seu aprendizado: através do processo de pesquisa, orientado 
pelo professor, significa o que está aprendendo e emociona-se ao ver 
a riqueza do mundo quando olhado pelos óculos da ciência. Nessa 
perspectiva, o aluno pode perceber que a ciência é um “ambiente” 
onde não há certezas, onde o compromisso com a verdade reside na 
dúvida. Esta deve ser uma personagem onipresente na alfabetização 
científica, sendo antagônica à certeza. Mas não vamos aprofundar 
nesse aspecto, pois não é nosso objetivo tratar sobre filosofia da ciên-
cia, assunto amplamente debatido por Borges (2007). 

Apesar de o grupo de alunos-curadores ser formado por estu-
dantes que se mostraram mais “propensos” à investigação científica, 
dentre os alunos da escola, o MN utiliza seu processo de alfabetiza-
ção científica para construir um espaço de divulgação que servirá de 
local de aprendizado àqueles que não necessariamente participam 
da equipe de alunos-curadores. Podemos (sonhadoramente) sugerir 
que os alunos-curadores irradiem seus conhecimentos científicos, 
não guardando somente para eles seu entusiasmo, contaminando os 
outros para se interessarem pelo mundo da ciência. 

Para Chassot (2007), a alfabetização científica consiste no domí-
nio de conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para o 
cidadão desenvolver-se na vida diária. Podemos considerar, então, o 
Museu da Natureza como um instrumento de alfabetização científica 
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na vida escolar diária dos alunos-curadores, que trabalham como 
pesquisadores, curadores e divulgadores. É importante ser clarifica-
do que neste artigo expomos somente alguns dos textos e algumas 
das exposições elaboradas pelos alunos-curadores no Museu da Na-
tureza. Esse museu escolar conta com uma vasta coleção de molus-
cos, fósseis e rochas que foram pesquisadas e musealizadas no pro-
cesso de construção participativa. Além da alfabetização científica, o 
MN também é um espaço de trabalho em grupo, convivências posi-
tivas de colaboração entre colegas de séries diferentes, aprendizado 
entre pares e mobilização de alunos para a arte de amar a ciência.
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MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PUCRS 7
PROJETOS ESPECIAIS – 1967-2007

 Jeter Jorge Bertoletti

Um pouco de história

Desde 1950, Jeter Jorge Bertoletti, natural de Caxias do Sul 
(RS), como aluno do Colégio Nossa Senhora do Rosário, se dedicou 
à organização de coleções de rochas, minerais e animais. Auxiliava 
os Irmãos Maristas em várias atividades, incluindo, também, fabri-
cação de capelinhas e instalações elétricas utilizadas nas salas de 
aula. Participou do Departamento de Iniciação Científica, coorde-
nado pelo professor Ir. Norberto Francisco Rauch. Ao entrar, em 
1960, para o curso de História Natural da Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras, ainda instalada no 4° e 5° andar do Colégio Nossa 
Senhora do Rosário, Bertoletti iniciou a organização das coleções 
didáticas existentes nas diferentes disciplinas, integrando a essas 
sua coleção particular, no sentido de atingir seus objetivos para o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas e dar uma nova dimensão 
através da criação de um museu.

7  Adaptado de “MCT-PUCRS. A maior descoberta é aquela que a gente faz”, publicado em Divul. Mus. 
Ciênc. Tecnol. – UBEA/PUCRS, Pub. Esp., Porto Alegre, n. 5, p. 1-276, junho 2006.



Figura 1. Bertoletti ministrando uma aula de microscopia na PUCRS, em 1961.

Em 1961, como monitor de Zoologia (Figura 1), e em 1962, como 
professor de aulas práticas do curso de História Natural, solicitou, 
através de ofício, ao professor doutor Jorge Godofredo Felizardo, ca-
tedrático de Zoologia, para trabalhar em tempo integral nessa disci-
plina, visando o desenvolvimento das seguintes atividades:

• organizar o material de laboratório;

• identificar e ordenar os exemplares para exposição (Fi-
guras 2 a 5);

• ampliar o acervo para aulas práticas (Figuras 6 a 8);

• continuar as pesquisas em Himenópteros sob a orienta-
ção do professor Élio Corseuil na Secretaria de Agricul-
tura do Estado do Rio Grande do Sul;

• iniciar pesquisas na PUCRS, com alunos de História Natu-
ral, face à inexistência dessa atividade na universidade.
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Nessa época existiam apenas 75 aves e alguns mamíferos em-
palhados, muitos em fase de deterioração, além de uma preciosa co-
leção de insetos. Esses materiais foram adquiridos com excelentes 
coleções didáticas de mineralogia, petrologia, geologia e paleontolo-
gia do Dr. F. Krantz, da Alemanha, pelo Ir. Faustino João, durante o 
período de 1951 a 1953, como condição básica para o funcionamento 
do curso de História Natural. Nesse período, os reitores da PUCRS, 
professor Armando Pereira de Câmara e Cônego Dr. Alberto Etges, e 
seus vices, Ir. José Otão e Ir. Roque Maria, contavam com o inestimá-
vel apoio do Ir. Faustino João, professor da Faculdade de Filosofia e 
representante dos Irmãos Maristas. 

Figuras 2-3. Acervo coletado.

Figuras 4-5. Peças doadas ao acervo.
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Figuras 6-7. Bertoletti e alunos de História Natural em coletas de campo.

Do material zoológico, foi aproveitado para exposição apenas 
10%, uma vez que a maioria foi atacada por fungos e insetos pre-
dadores, enquanto o restante dos materiais ficou ainda agregado às 
cadeiras do curso de História Natural.

A solicitação de Bertoletti, aprovada e encaminhada pelo Dr. 
Felizardo, não foi aceita pelo reitor José Otão, por motivos financei-
ros e devido à prioridade dada pela universidade, naquela época, 
à formação de pessoal das oito unidades existentes, com cerca de 
2.300 alunos. Entretanto, Bertoletti continuou trabalhando em busca 
desses objetivos, sem ônus para a PUCRS, dando ênfase no início da 
pesquisa na universidade.

Em 1964, desenvolveu pesquisas em Ictiologia no Museu Rio-
grandense de Ciências Naturais e organizou as coleções de peixes 
de água doce, como bolsista do CNPq, sob orientação do professor 
Thales de Lema. Nesse ano, foi promovido pelo Dr. Felizardo à assis-
tente de Zoologia no 3° ano do curso de História Natural e ratificou 
o pedido para trabalhar em tempo integral, propondo a criação do 
museu. Contudo, ainda não obteve a aprovação esperada. Entretan-
to, o professor Ir. José Otão, reitor da PUCRS, através do professor Ir. 
Jacob Ignácio Kuhn, atribuiu-lhe a incumbência de efetuar a primei-
ra organização oficial da coleção didática de Zoologia, oferecendo-
lhe uma pequena colaboração financeira, durante o mês de julho. 
Assim, Bertoletti procurou o professor Thales de Lema para auxiliá-
lo na identificação científica de alguns animais, esse trabalho pode 
ser comprovado ainda hoje no Museu. De 1965 em diante, continuou 
a trabalhar por sua conta na organização do “Museu de Zoologia”, 
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sempre auxiliado por acadêmicos do curso de História Natural e pelo 
Ir. Jacob que, de início, lhe reservou uma sala de 16m2.

Em 2 de março de 1967, enviou um plano de trabalho ao Ir. José 
Otão para a criação do Museu de Zoologia com o seu pedido de contra-
tação em tempo integral, sendo ambos os pedidos aceitos, totalizando 
dezoito documentos enviados ao Magnífico Reitor para a criação oficial 
do Museu, que, tendo crescido consideravelmente, em três meses já era 
chamado, extraoficialmente, de Museu de História Natural da PUCRS. 

Em 25 de maio de 1967, Bertoletti remeteu um ofício ao profes-
sor Dr. Arthur Wentz Schneider, diretor da Faculdade de Ciências da 
PUCRS, solicitando a mudança do nome do Museu de História Natu-
ral para Museu de Ciências da PUCRS (MC), o qual teria uma maior 
abrangência de atividades científicas, com a participação efetiva de 
acadêmicos da universidade.

Figura 8. Bertoletti, Ir. Jacob, Hoffmann e parte do acervo  
zoológico nos anos 1960.

Para sua satisfação, o próprio professor Schneider, demons-
trando contentamento, trouxe a notícia e o ofício assinado pelo Ir. 
José Otão, datado de 5 de julho de 1967, endereçado ao professor 
Bertoletti, contendo o seguinte teor: “O Conselho Universitário apro-
vou, em reunião realizada a 4 de julho, a criação do Museu de Ciên-
cias como um novo Departamento da Universidade”.

Como diretor do Museu, Bertoletti conseguiu, com a autoriza-
ção da reitoria, aderir ao bom acervo científico do MC parte das cole-
ções do Museu Etnográfico da antiga Faculdade Católica de Filosofia 
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do Rio Grande do Sul, fundado pelos Irmãos Maristas, e grande parte 
do material espalhado pela universidade que apresentava valor mu-
seológico ou para estudo científico.

Poucos dias após, o MC contava com dezesseis estagiários, estu-
dantes de História Natural que colaboravam sem nenhum interesse 
financeiro. Nessa ocasião, conseguiu também recuperar e aderir às 
coleções do Museu uma quantia considerável de minerais e rochas 
que havia sido levada a outra universidade.

Ainda em 1967, recebeu a colaboração espontânea de alguns 
professores, tais como: Arno Lise, Geraldo Rodolfo Hoffmann, Antô-
nio Dálton Goulart, Thales de Lema e Cesar Menna Barreto Gomes. 
Em fins do mesmo ano, o MC se encontrava dividido em cinco depar-
tamentos. Eram eles: Zoologia, Botânica, Geopaleontologia, Minera-
logia e Biologia, sendo que o de Zoologia apresentava quatro setores, 
e o de Botânica, dois. Além desses, Bertoletti implantou trabalhos no 
campo da Etnologia e Arqueologia, criando o laboratório de Arqueo-
logia sob os cuidados de Miguel Bombim. 

Em 26 de dezembro de 1967, enviou ao Magnífico Reitor Ir. 
José Otão o ofício 41/67, o qual levava à sua consideração uma soli-
citação de contrato para os seguintes professores: Antônio D. Gou-
lart, Francisco Garcia Jardim, José F. Amato, Thales de Lema, Wilson 
Kaercher e Geraldo R. Hoffmann, além do estudante de bioquímica, 
Miguel Bombim, todos com regime de doze horas semanais, em se-
tores específicos. 

Na reunião do Conselho Universitário foi aprovada a solicitação 
e, mais uma vez, ficou comprovada a atenção especial que os Irmãos 
Maristas vinham dando ao Museu de Ciências.

Em 1968, além dos professores citados, o Museu contou ainda 
com a contratação da professora Eni Peinado Viñolo e do professor 
Cesar Menna Barreto Gomes e com participação de vinte estudantes 
de História Natural, desempenhando atividades como estagiários.

De 1969 em diante, organizou um sistema objetivo para atender 
ao público em geral e também para o desenvolvimento da pesquisa, 
não só de base, mas também aplicada e econômica, atividades não 
existentes no campo das ciências naturais na universidade. Muitos 
estudos foram elaborados, sendo assinados diversos convênios e con-
tratos para a implantação e desenvolvimento de projetos nos mais 
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diferentes campos das ciências biológicas e afins, todos aprovados 
pela reitoria. Nesse ano, Bertoletti iniciou tratativas para aumentar o 
terreno da PUCRS. O objetivo era adquirir uma chácara de 3,4ha, si-
tuada ao lado da universidade. Após o acerto com os proprietários, o 
negócio foi efetivado. Ainda nessa época, Bertoletti sugeriu ao reitor 
a utilização da nova área para construção de um estacionamento e, 
sobre ele, o prédio do novo museu.

Em 1969, o Museu apresentava um total de 51 pessoas em ativi-
dade, sendo 14 professores, 4 bolsistas, 12 monitores, 22 estagiários e 
2 funcionários técnicos. Esse número subiu, em 1971, para 65 pessoas, 
sendo 16 professores e pesquisadores, 7 bolsistas, 14 monitores, 19 es-
tagiários, 4 funcionários e 5 colaboradores. Inúmeros trabalhos cien-
tíficos foram concluídos, ministraram-se cursos de aperfeiçoamento e 
de pós-graduação. O curso de Osteologia, coordenado por Bertoletti e 
aprovado pela Capes, foi o pioneiro na universidade (Figura 9).

Figura 9. Provas do primeiro curso de Pós-Graduação da PUCRS, área de 
Biologia, criado por Bertoletti, em 1972.

Nos anos seguintes, a direção do Museu foi selecionando áreas 
e atividades de maior projeção para o ensino, pesquisa e extensão. 
Desativou várias áreas de Biologia, Ciências do Mar, Botânica e Eco-
logia. Incrementou as atividades de outros laboratórios, sendo que 
o de Arqueologia, pelo seu crescimento e interesse da universidade, 
transformou-se no CEPA, Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológi-
cas, sob a coordenação do professor Ir. Guilherme Naue. 
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Nessa década, Bertoletti elaborou vários projetos que, aprova-
dos pelos órgãos do Governo Federal, como o Conselho Federal de 
Cultura, Capes, CNPq, dentre outros, reverteram em recursos finan-
ceiros e benefícios que podem ser comprovados ainda hoje.

Pressionado pelo rápido progresso verificado no Museu e pelo 
rompimento de limites das áreas de trabalhos preestabelecidas, Ber-
toletti, apoiado pelo Ir. José Otão, elaborou um regimento interno, de 
acordo com os estatutos da universidade, abrangendo os seguintes tí-
tulos: dos fins do Museu; constituição do Museu; do patrimônio e da 
ordem financeira; da administração do Museu; do quadro de pessoal; 
do regime disciplinar.

Após sua devida aprovação pelo professor Ir. Faustino João e Con-
selho Superior da Universidade, continuaram os trâmites de registro 
do Museu na Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Ministério 
do Planejamento e Coordenação Geral, iniciados em janeiro de 1972.

Em 1° de setembro do mesmo ano, o Museu de Ciências recebeu 
a C. GEP/237/72, enviada pelo Dr. Romeu Diniz de Carvalho, DD. Co-
ordenador do Grupo de Estudos e Projetos da FINEP, informando a 
aprovação de sua inscrição como Escritório Técnico, sob o n° 239. Em 
seguida, a FINEP enviou à direção do Museu numerosos documentos 
do Ministério de Relações Exteriores, assinalando oportunidades de 
serviços no exterior.

Iniciativas da direção para a construção do prédio do MCPUCRS

Em 2 de julho de 1973, através do ofício MCPUCRS n. 204/73, 
Bertoletti solicitou a instalação de setores técnicos e laboratórios 
científicos no novo prédio a ser construído pela reitoria, no cam-
pus universitário. No dia 31 do mesmo mês, pelo ofício MCPUCRS n. 
278/73, encaminhou à reitoria as justificativas para o Plano de Edifi-
cação do prédio próprio do MCPUCRS.

O Magnífico Reitor Ir. José Otão solicitou, então, elaboração do 
projeto do MC, incluindo exposição, laboratórios e demais setores de 
apoio. As plantas do novo prédio, com área de 3.630m2, foram elabo-
radas pelo arquiteto Porto Alegre, com desenhos de Henrique Rocha.

Em fins de 1974, Bertoletti enviou ao Magnífico Reitor infor-
mações relativas ao projeto de construção do MC. Com o ofício 
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MCPUCRS n.112/77, de 24 de março de 1977, encaminhou à reito-
ria outro documento solicitando o início das obras, estimadas em 
NCr$ 5.400.000,00, cujo projeto havia sido aprovado pela reitoria 
em 1973, equivalendo a U$ 886,000.00. Nessa época, a professora 
Ana Clair Bertoletti já desempenhava funções no Museu.

Em 1978, Bertoletti iniciou o relatório do ano reafirmando a con-
tinuidade dos objetivos, incrementando a pesquisa básica e aplicada e 
o ensino, aproveitando para reforçar tais intenções com as palavras de 
Paulo VI, proferidas em 1966: “A missão que corresponde à Universi-
dade é fazer frente às grandes necessidades de nossa época. Pensamos 
na Universidade como laboratório da cultura, da investigação, da ex-
ploração científica, da meditação filosófica, da manipulação artística, 
numa Universidade-oficina-do-pensamento. Pensamos na Universida-
de como uma escola de alta formação cultural e moral”.

O ensino do Museu desenvolveu-se, seja através da própria ex-
posição – a mais completa mostra de Ciências Naturais do Rio Gran-
de do Sul – como pela formação científica e técnica ministrada aos 
estagiários e bolsistas de seus laboratórios, ou ainda pelos cursos de 
extensão e aperfeiçoamento ministrados periodicamente. A pesqui-
sa básica, além de cumprir uma das tarefas inerentes à universidade, 
visa especificamente levar originalidade ao ensino na área das Ci-
ências Naturais em nosso meio, pelo desenvolvimento de investiga-
ções locais. A pesquisa aplicada é realizada principalmente através 
de consultoria e prestação de serviços contratados por instituições 
interessadas ou sob forma de convênios, dentro da área de recursos 
naturais, especialmente ecologia aplicada: reflorestamento, peixa-
mento, paisagismo, aproveitamento racional, reconstituição de ecos-
sistemas degradados e relatórios de impacto ambiental.

A segunda fase de solicitações para a construção do novo prédio  
do MCPUCRS

Apesar de o projeto do novo Museu com 3.630m2 ter sido apro-
vado pelo reitor Ir. José Otão em 1973, devido a outras prioridades, 
não foi concretizado.

Em 20 de julho de 1979, Bertoletti enviou o ofício MC n. 843/79 
ao professor Ir. José Pasin, superintendente administrativo da PUCRS. 
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Através desse documento, solicitava a instalação do Museu no prédio 
do Colégio Champagnat, mas tal pedido não foi aprovado.

Em 28 de março de 1980, através do ofício MC n. 265/80, enviou 
dados sobre o novo Museu de Ciências ao reitor, professor Ir. Nor-
berto Rauch, e, através do ofício MC n. 329/80, encaminhou cópias de 
documentos e a planta preliminar do Museu a fim de complementar 
os dados fornecidos anteriormente.

Em 3 de maio de 1980, através do ofício MC n. 352/80, encami-
nhou ao reitor a distribuição de áreas para os setores técnicos e la-
boratórios científicos. Ainda sem a possibilidade de concretização do 
projeto, encaminhou o ofício MC n. 335/84 em 11 de junho de 1984 ao 
professor Dr. Ir. Elvo Clemente, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, solicitando a ampliação do espaço do Museu com a ocupação de 
parte da Marcenaria, Colégio Champagnat, porão do prédio 30 (Poli-
técnica) e no próprio Instituto de Física, onde sua base encontrava-se 
instalada desde 1967.

Nesse mesmo ano, o Sr. reitor Ir. Norberto Francisco Rauch no-
meou uma comissão de três professores para efetuarem uma avaliação 
do funcionamento do Museu. Após uma extensa explanação com jus-
tificativas da existência e importância do mesmo no âmbito da univer-
sidade, Bertoletti deu continuidade às atividades, incrementando-as.

Em 13 de maio de 1985, a pedido do Ir. Norberto Francisco Rau-
ch, encaminhou os estudos básicos do prédio, acrescentando os labo-
ratórios de Numismática e Arqueologia, este último funcionando em 
outros prédios. Nesse ano, o Museu ocupava grande parte do prédio 
10 (Instituto de Física) e praticamente todo o prédio 2 (Ex-CPD), com 
problemas estruturais, que estava cedido pelo professor Ir. Parisotto 
para depósito de coleções científicas.

Utilizando recursos próprios, Bertoletti efetuou uma pequena 
reforma nesse prédio, instalando laboratórios científicos, oficinas e 
áreas de coleções (Figura 10). Além disso, passou a ocupar parte das 
instalações do Colégio Champagnat, da Biblioteca Irmão José Otão, 
do prédio 21, com garagens e oficina, e áreas do prédio 14, com a 
mecânica do Museu.

Nessa época, a exposição ocupava uma área de 200m2, com 
mais de 5.000 peças, muitas delas raras, cerca de 40 experimentos 
interativos de física, química e biologia, um globo uranogeoscópico 
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(o segundo existente no mundo) e uma sala com material zoológico e 
paleontológico, além de taxidermizados, para a prática interativa de 
alunos e deficientes visuais e, finalmente, uma sala para trabalhos 
práticos para a produção de material educativo, atraindo grande nú-
mero de escolares e alunos da PUCRS e de outras universidades.

Os estudos para a ampliação do Museu resultaram no seu cres-
cimento em espaço, graças à atenção dada pelo Ir. Avelino Parisotto 
e, especialmente, pelo reitor.

Figura 10. Antiga área de exposições do MC-PUCRS.

Ações sobre a construção do prédio do MC e o primeiro projeto  
da nova exposição

Em setembro de 1988, Bertoletti elaborou o primeiro antepro-
jeto sobre os assuntos e roteiros da nova exposição do MC. Em 6 de 
novembro de 1989, concluiu o roteiro básico da exposição, auxiliado 
pelos professores Geraldo R. Hoffmann e Ana Clair Bertoletti. O ro-
teiro foi, a seguir, enriquecido com a relação de experimentos de físi-
ca e matemática, elaborada pelos professores Ir. Norberto Francisco 
Rauch, Ernest Julius Sporket e Luiz Marcos Scolari.

Em setembro de 1992, em atenção ao Edital 2/92 da Capes/
PADCT, Bertoletti elaborou e apresentou o projeto “Implantação e 
implementação do Museu de Ciências – ações interativas”. Em 16 de 
fevereiro de 1993, o Conselho de Avaliação da Capes/PADCT aprovou 
o projeto, liberando verba de U$ 112.000,00. A partir de junho desse 
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ano, iniciou-se a execução dos primeiros experimentos de física, na 
mecânica do MC.

Em 9 de novembro de 1988, nos 40 anos da PUCRS, o reitor Ir. 
Norberto lançou a pedra fundamental do Centro de Ciências e Cultura, 
onde o Museu teria um espaço de destaque. O prédio a ser construí-
do com arquitetura própria para abrigar o Museu ocuparia um local 
privilegiado dentro do campus da PUCRS, com frente para a Avenida 
Ipiranga. Em 24 de julho de 1991, o diretor do Museu, a pedido do 
reitor, encaminhou planilhas de distribuição de áreas, incluindo la-
boratórios, administração e outras, em um espaço total de 10.887 m2.

No período de construção, após retorno de uma viagem à Ale-
manha, o Reitor solicitou a ampliação do Museu através da constru-
ção do 2° subsolo, com 1.200m2.

Em 11 de novembro de 1993, integrando as comemorações do 45° 
Aniversário da Universidade, foram inaugurados o Centro de Ciências 
e Cultura e o novo prédio do Museu (Figura 11), agora denominado 
Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT). O evento foi marca-
do pela realização da Feira de Ciências e Tecnologia do Cone Sul, que 
contou com nove países da América Latina e dos Estados Unidos.

Figura 11. Airton Vargas, Ir. Norberto Rauch, Jeter Bertoletti e Alceu Collares 
inaugurando o novo prédio do MCT-PUCRS (1993).

Em 1994, o Núcleo de Apoio ao Ensino de Ciências e Matemáti-
ca (NAECIM) passou, por determinação do reitor, a integrar o MCT, 
ocupando todo o 3° pavimento do prédio 40. A seguir, com recursos 
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de vários projetos, a direção do MCT adquiriu equipamentos moder-
nos e diferentes materiais didáticos (Figura 12), equipando os labo-
ratórios especiais de matemática, biologia, química e física. Nesses 
laboratórios, através de oficinas pedagógicas, o NAECIM incremen-
tou a preparação e capacitação de professores, especialmente do En-
sino Fundamental.

Figura 12. Materiais didáticos do NAECIM.

Figura 13. Ir. Norberto Rauch e Ir. Faustino João inaugurando os novos 
laboratórios do MCT-PUCRS (1994).

Em 11 de novembro de 1994, realizou-se a solenidade de inau-
guração dos laboratórios científicos (Figura 13), áreas de adminis-
tração (Figura 14) e de apoio ao MCT, com a participação do reitor, 
Ir. Norberto Francisco Rauch, do Ir. Faustino João, do professor Jeter 
Jorge Bertoletti, diretor do MCT, e grande número de autoridades, 
professores, pesquisadores e técnicos da universidade.

Em 15 de dezembro de 1995, a antiga exposição do Museu, situ-
ada no prédio 10 da Física, é fechada e o seu acervo é distribuído no 
subsolo do novo teatro, anexo ao prédio do MCT. 

Paralelamente a todas essas atividades, a organização dos no-
vos experimentos da exposição continuou em ritmo acelerado.
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Figura 14. Jeter Bertoletti e Ir. Norberto Rauch inaugurando a nova área 
administrativa do MCT-PUCRS (1994).

Figura 15. Autoridades da PUCRS e dos Governos Federal e Estadual na 
inauguração da nova área de exposições do MCT-PUCRS (1998).

Em 14 de dezembro de 1998, o reitor efetivou a solenidade de 
abertura oficial da nova área de exposições do MCT, com mais de mil 
participantes e uma mesa constituída por diversas autoridades e re-
presentantes de órgãos financiadores, como o Dr. José Israel Vargas, 
ministro da Ciência e Tecnologia pela Capes/PADCT/SPEC e CNPq, a 
Dra. Regina Weinberg, diretora executiva de VITAE, o Dr. Roberto B. 
Glynn, presidente da Fundação Lampadia e o professor Antonio José 
da Silva, presidente da UBEA (Figuras 15 e 16). Nessa data, a área de 
exposições do MCT foi aberta à comunidade, com cerca de 600 expe-
rimentos interativos, ocupando uma área de 12.500m2.

Figura 16. José Israel Vargas e Regina Weinberg descerrando placa alusiva à 
parceria MCT-PUCRS e VITAE (1998).

312 MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PUCRS – BERTOLETTI, J. J.



Principais parceiros

A direção do MCT-PUCRS idealizou, elaborou, contratou – ou 
foi contratada – e implantou mais de duzentos projetos no período 
de existência do Museu (Museu de Zoologia, Museu de História Na-
tural, Museu de Ciências e Museu de Ciências e Tecnologia), abran-
gendo o período de 04/07/1967 a 31/12/2005, sendo que os principais 
conveniados, parceiros e patrocinadores foram os seguintes: De-
partamento de Assuntos Culturais do MEC, Rio de Janeiro; Conselho 
Federal de Cultura do MEC, Rio de Janeiro; CNPq (Conselho Nacio-
nal de Pesquisas criado em janeiro de 1951, Rio de Janeiro, e poste-
riormente Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico), a partir de 1974 do Ministério de Ciências e Tecnologia, 
Brasília; SUDEPE (Superintendência do Desenvolvimento da Pesca) 
do Ministério da Agricultura, Rio de Janeiro; IBDF (Instituto Brasi-
leiro de Desenvolvimento Florestal) do Ministério da Agricultura, 
Rio de Janeiro; INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Rio de Janei-
ro; IRGA (Instituto Rio-grandense do Arroz) da Secretaria de Agri-
cultura do RS; IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) do Ministério do Meio Ambiente, 
Brasília; FAPERGS (Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande 
do Sul) da Secretaria de Ciência e Tecnologia; Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) do Ministério da 
Educação, Rio de Janeiro e Brasília; PADCT (Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) do Ministério de Ciência 
e Tecnologia, Brasília; SPEC (Subprograma Educação para a Ciência) 
do Ministério de Ciência e Tecnologia, Brasília; GEDIP (Grupo Exe-
cutivo do Desenvolvimento da Indústria da Pesca) da Secretaria de 
Agricultura do RS; COTEPE (Companhia de Terminais Pesqueiros do 
RS); W. K. Kellogg Foundation, Estados Unidos; Ford Foundation, Es-
tados Unidos; CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) 
do Ministério de Minas e Energia, Rio de Janeiro; VITAE – Apoio à 
Cultura, Educação e Promoção Social, São Paulo; Hidroservice Enge-
nharia Ltda., São Paulo; CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros 
Consultores), São Paulo; Sondotécnica Engenharia de Solos S/A, Rio 
de Janeiro; HIDROESB (Laboratório de Hidráulica Saturnino de Bri-
to), Rio de Janeiro; Eletrobras Centrais Elétricas do Brasil, Brasília; 
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Eletrosul Centrais Elétricas S/A, Santa Catarina; Tractebel Energia 
S/A, Santa Catarina; Gerasul Centrais Geradoras do Sul do Brasil 
S/A, Santa Catarina; Maesa (Machadinho Energética S/A), Santa Ca-
tarina; GEAM (Grupo de Empresas Associadas Machadinho), Santa 
Catarina; ETS (Energia Transporte e Saneamento S/C Ltda.), Porto 
Alegre; Levantamento da Herpetofauna do SPA Dr. Minusi, Porto 
Alegre; Gasoduto Cruz Del Sur, Argentina/Brasil; MKR – Tecnologia 
Serviços Indústria e Comércio Ltda., Porto Alegre; JMK Engenha-
ria S/C Ltda., Porto Alegre; Magna Engenharia Ltda., Porto Alegre; 
Modaco S/A, RS; STE (Serviços Técnicos de Engenharia S/A), Porto 
Alegre; Empresa Consultoria e Planejamento Ltda., RS; Riocel S/A, 
Guaíba, RS; Celulose Cambará S/A, RS; Projesul S/A, Porto Alegre; 
Grupo Industrial Dona Francisca Energética/CEEE, Porto Alegre; 
Ford Brasil, São Paulo; DMAE (Departamento Municipal de Águas 
e Esgotos), Porto Alegre; CORSAN (Companhia Rio-grandense de 
Saneamento), Porto Alegre; FUNDATEC/UFRGS, Porto Alegre; UFR-
GS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Porto Alegre; FZB 
(Fundação Zoobotânica do RS), Porto Alegre; Prefeitura Municipal 
de Tramandaí, RS; Prefeitura Municipal de Cidreira, RS; RBS (Rede 
Brasil Sul de Comunicação), Porto Alegre; Ministério do Exército 
Brasileiro, Rio de Janeiro; Secretaria de Educação do RS; DNOS (De-
partamento Nacional de Obras e Saneamento), Porto Alegre; DHN 
(Diretoria de Hidrografia e Navegação) do Ministério da Marinha, 
Rio de Janeiro; Pinvest (Pinheirais Gaúchos e Investimentos S/A), 
Porto Alegre; FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental), 
Porto Alegre; ECOPLAN Engenharia Ltda., Porto Alegre; Prefeitura 
Municipal de São Leopoldo, RS; Prefeitura Municipal de Gravataí, 
RS; IME (Instituto Militar de Engenharia) do Exército Brasileiro, Rio 
de Janeiro; International Business Machines (IBM); Eletrobras/PRO-
CEL, Ministério da Educação; Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Ministério de Ciência e Tecnologia; Centro de 
Excelência em Engenharia de Transporte (CENTRAN); Prefeitura 
Municipal de Cachoeirinha; Companhia Energética Rio das Antas 
(CERAN); Academia Brasileira de Ciência (MCT); além de empresas, 
organizações e conselhos de classes profissionais que alugaram, 
nos anos de 1994 e 1995, o espaço físico do Museu para a realização 
de dezenove eventos regionais, nacionais e internacionais.
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Principais serviços prestados

Torna-se relevante citar que desde 1968, sob a contratação e co-
ordenação de Bertoletti, também na qualidade de consultor interna-
cional, o Museu contou com uma equipe multidisciplinar de alta qua-
lificação, constituída por doutores, mestres e especialistas, além de 
acadêmicos, a maioria formada em seus laboratórios. Desenvolveu 
numerosos trabalhos de estudos e projetos de campo e de laboratório, 
advindo desses, além de recursos financeiros e grande quantidade de 
materiais científicos que permitiram realizar estudos, pesquisas, dis-
sertações de mestrado e defesas de teses. Mais de duzentos mestres e 
doutores obtiveram seus títulos com base nesses materiais, especial-
mente das áreas de Zoologia, Arqueologia, Botânica e experimentos 
diversos no campo da Tecnologia e Educação, todos desenvolvidos 
nas dependências das exposições dos laboratórios do Museu.

Dentre os serviços e projetos destacam-se os seguintes: estudo da 
viabilidade da Barragem Perrixil, Lagoa do Mirim, SUDESUL, SC; sele-
ção de ambientes no Rio Grande do Sul para a implantação da Aqua-
cultura; pesquisas oceanográficas em vários navios pesqueiros e da 
marinha brasileira; elaboração e execução do Plano Trienal da Pesca 
do RS; elaboração do Projeto da Lagoa do Peixe; informe sobre o Gru-
po Executivo do Desenvolvimento da Pesca no RS, para o Projeto BID/
FAO/SUDEPE; estudos preliminares para o aproveitamento da Fazenda 
Branquiada do Salso, Rio Grande; implantação de um posto de piscicul-
tura na Barragem do Capané, Cachoeira do Sul; relatório sobre as quei-
madas no RS; reativação e transformação do Posto de Piscicultura em 
Osório-RS em Estação de Piscicultura da Lagoa dos Quadros; criação de 
tainhas, peixes-rei, trutas, camarões, siris e de outros organismos aquá-
ticos em Tramandaí, Rio Grande, Cachoeira do Sul, Uruguaiana, Vaca-
ria, dentre outras localidades; treinamento de recursos humanos em 
Aquacultura em Tramandaí; projetos de aproveitamento dos recursos 
naturais e estudos de impactos ambientais no Alto Solimões/Amazonas 
e na região dos Garimpos do Tapajós; relatórios ambientais da Ama-
zônia para a Eco-92; implantação de camaroneiras e estudos de im-
pactos ambientais no rio Daule, Equador; estudos e projetos de fixação 
dos molhes e desenvolvimento da Aquacultura de Torres e Tramandaí; 
estudos, incluindo alternativas do acesso ao mar na desembocadura 
do rio Tramandaí, visando o tráfico de embarcações pesqueiras, bem 
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como o equilíbrio de salinidade regional; estudo do protótipo de em-
barcação para a pesca artesanal na região; desenvolvimento de um 
plano integral da pesca em Tramandaí; estudos e relatórios de impac-
tos ambientais em Garabi, no rio Uruguai; estudos de inventariamento, 
impactos ambientais e monitoramento das Hidrelétricas de Itá, Macha-
dinho e Campos Novos no rio Uruguai; inventariamentos nos rios Ca-
maquã e Jaguarão, Laguna dos Patos, Lago Guaíba e Riocell; estudos de 
transvasamento e tomada d’água na Barragem de Sobradinho para o 
semiárido nordestino; avaliação da economia pesqueira do Tocantins 
para a construção da Barragem do Tucuruí; conservação ambiental e 
monitoramento da bacia de drenagem do reservatório e usinas hidre-
létricas de Passo Fundo e Dona Francisca; estudos da biodiversidade 
para a construção da Av. Beira-mar em Cidreira e obras de Tramandaí; 
estudos e avaliação de impactos ambientais no Polo Petroquímico de 
Triunfo; parcerias nas pesquisas paleontológicas com a Universidade 
Federal e Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul; salvamentos 
arqueológicos em mais de dez regiões do Rio Grande do Sul, a maioria 
para a liberação de grandes obras como barragens hidrelétricas, im-
plantação da empresa Ford, construção dos gasodutos Argentina/Brasil 
e construção da BR 101; estudos de impacto ambiental na região de 
Tubarão-SC, para a liberação da Usina Termelétrica Jorge Lacerda e na 
região de Cambará para a ampliação da Celulose Cambará S/A; planos 
ambientais de São Leopoldo, Cachoeirinha e Gravataí; desenvolvimen-
to de programas para atualização de professores do estado do RS, das 
áreas de Ciências e Matemática; programa de estágios para 119 coor-
denadores, diretores e especialistas em Museus e Centros de Ciências, 
provenientes de 14 estados e 26 municípios brasileiros; consultorias 
em vários Centros de Ciências do país e nos Ministérios de Ciências e 
Tecnologia, de Comunicações e da Educação.

Resumidamente, o diretor organizou uma equipe (Figuras 17 a 
30) capaz de executar os seguintes serviços:

• avaliação de impactos ambientais;

• inventariamento da fauna e flora;

• prospecção e salvamento arqueológico e estudos de ou-
tras áreas das ciências humanas;
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• ecologia aplicada, como: reflorestamento, aquacultura, 
paisagismo, aproveitamento racional de recursos natu-
rais, reconstituição de ecossistemas e relatórios de im-
pactos ambientais;

• formação de recursos humanos em áreas especializadas.

Figura 17. Bertoletti (à esquerda) e equipe, em pesquisa oceanográfica.

Figura 18. Francisco Juruena, Edgar Irio Simm, Ir. José Otão, Cícero Vassão e 
Bertoletti firmam parceria entre Governo do RS e PUCRS para estudos de pesca.

Figuras 19-20-21. Projeto Tainha: produção de mais de 180 toneladas de peixes, 
camarões e siris em dois anos.

Figura 22. Estudo de impactos ambientais na região dos garimpos do rio 
Tapajós, para a Eco-92.
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Figura 23. Reativação do posto de Piscicultura, transformado em Estação (Litoral 
Norte do RS). Estudo de impactos ambientais na região dos garimpos do rio 

Tapajós, para a Eco-92.

Figura 24. Construção de sete grandes açudes e caixa de escoamento em Vacaria-RS.
Estudo de impactos ambientais na região dos garimpos do rio Tapajós, para a Eco-92.

Figura 25. Construção de galerias subaquáticas dos molhes do rio Mampituba, 
em Torres-RS.

Figura 26. Maquete do Projeto Molhes de Tramandaí: melhorias nos setores de 
pesca, transporte e turismo da região.

Figura 27. Estreito Augusto César (divisa entre RS e SC), hoje submerso pelas 
águas da Barragem de Itá.

Figura 28. Estudos de impacto ambiental para a construção da Usina 
Hidrelétrica de Itá.
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Figura 29. Estudos de impacto ambiental para a construção da futura Usina 
Hidrelétrica de Garabi (Brasil/Argentina).

Figura 30. Estudos de impacto ambiental sobre a Termoelétrica  
Jorge Lacerda IV, Tubarão-SC.

O Museu atual (2005)

O Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (MCT-PUCRS) tem como missão apro-
ximar pessoas, ciência e tecnologia, no sentido de atingir uma com-
preensão mais plena da realidade. Atualmente, vincula-se à reitoria 
da PUCRS através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da 
Pró-Reitoria de Extensão. Desde a sua criação, em 1967, tem como 
diretor o professor Jeter Jorge Bertoletti.

O Museu foi transferido para prédio próprio (Figura 31) no dia 
11 de novembro de 1994, sendo que a nova área de exposições, que 
segue uma linha diferenciada de ensino, baseada na interatividade, 
foi inaugurada em 14 de dezembro de 1998. Tem como principais ob-
jetivos despertar e desenvolver o espírito científico e tecnológico da 
população em geral; popularizar a ciência e a tecnologia através da 
alfabetização científica, em um processo de inclusão social a partir 
do sistema de aprendizagem desenvolvido no MCT; contribuir para 
a melhoria do ensino formal e informal de ciências e matemática; 
contribuir para a melhoria da formação de professores; capacitar téc-
nicos, especialistas e pesquisadores; produzir materiais e programas 
educativos; estabelecer intercâmbios com instituições congêneres; 
incrementar a pesquisa científica tanto básica quanto aplicada. Com 
cinco pavimentos e dois mezaninos, possui uma área de 20 mil m2, 
onde situam-se espaços para o acervo científico e didático, exposições 
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permanentes e temporárias, feiras de ciências, modernos laborató-
rios de pesquisa e de formação e capacitação de professores, oficinas 
e administração, entre outros. Possui também áreas externas (ofici-
na mecânica, serpentário, aquacultura e garagens). Conta ainda com 
várias e importantes áreas compartilhadas com o Centro de Ciências 
e Cultura da PUCRS, como um teatro para 600 pessoas, restaurante, 
anfiteatro e salas especiais, cujas áreas, somadas com a do MCT, ul-
trapassam os 22 mil m2.

Figura 31. Vista aérea do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS.

A equipe do MCT é constituída por 265 pessoas, ocupando os 
seguintes cargos e funções:

• diretor;
• vice-diretor;
• coordenadores;
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• museólogos;
• biólogos;
• físicos;
• químicos;
• educadores;
• arquitetos;
• publicitários;
• engenheiros;
• artistas;
• pesquisadores;
• técnicos em eletrônica, mecânica e em aquários;
• técnicos administrativos (secretaria, recepção, almoxari-

fado, biblioteca, motoristas e auxiliares em geral);
• bolsistas;
• estagiários;
• pós-graduandos;
• livre-colaboradores.

Áreas de atuação

O MCT-PUCRS consiste em um museu com multiatividades, atu-
ando nas seguintes áreas:

Exposição
Três pavimentos e dois mezaninos, totalizando 12,5 mil m2 de 

área, são ocupados pela exposição permanente do MCT, aberta ao 
público de terças a domingos, das 9h às 17h. Centenas de experimen-
tos interativos estão disponíveis ao público, possibilitando uma for-
ma atraente e lúdica de aprender. Cada um deles é acompanhado 
por uma placa informativa, contendo uma orientação prática de uso 
e uma explicação sucinta do fenômeno abordado. Como suporte aos 
experimentos existem computadores de autoinstrução, que visam 
a testar e aperfeiçoar os conhecimentos dos visitantes sobre cada 
experiência. É um ambiente muito dinâmico, nunca acabado, em 
constante renovação de experiências e abordagem de novas áreas 
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do conhecimento (Figura 32). Há um sistema de fabricação desses 
experimentos nas próprias oficinas do Museu.

O maior objetivo desse espaço é despertar no visitante o espíri-
to científico, a curiosidade e o gosto pelas ciências.

A média diária de visitação é de 1,3 mil pessoas, sendo que 80% 
dela é formada por estudantes, e o restante, por público avulso, que 
visita o Museu especialmente nos finais de semana.

Figura 32. Área de exposições do MCT-PUCRS em 2005.

Áreas e experimentos da exposição
A exposição do MCT-PUCRS é composta por 23 áreas com con-

teúdos variados, que oferecem mais de 700 atrações para todas 
as idades e interesses, sob a coordenação geral da professora Ana 
Clair Bertoletti.
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1100 – Desafio com figuras  
e números

1102 – Caleidoscópios
1103 – Cortando a ponta de um lápis
1104 – Cone de luz
1105 – Brincando com a parábola
1106 – Atravessando o acrílico
1107 – Cesto de lixo
1108 – Gira e gera
1109 – Brincando com cubos
1110 – Girando a seta
1111 – Modelos matemáticos
1112 – Monte uma pirâmide com as 

esferas
1113 – Cubo espelhado
1114 – Poliedros
1115 – Sombras de um corpo
1116 – Bolhas de sabão
1117 – Rodas não circulares
1118 – Brincando com polias
1119 – Metro cúbico
1120 – Problemas de matemática
1121 – Sólidos
1122 – Fechando a mesa
1123 – Encaixando blocos
1124 – Tamanho é documento?
1125 – Quebra-cabeça triangular 

(Adição)
1126 – Quebra-cabeça triangular 

(Subtração)
1127 – Ondulando
1128 – Torre de Hanoi
1129 – Retas paralelas
1130 – Movimentando “janelas”
1131 – Régua de frações
1132 – Isto é normal?
1133 – Você está por dentro?
1134 – Faixa de um lado só
1135 – Pêndulo caótico
1136 – Loto aritmético
1137 – Frações
1138 – Descubra por que um portão 

se deforma e outro não
1139 – Roldanas obstinadas

1146 – Quadrilátero útil
1147 – Triângulo retângulo
1149 – Quebra-cabeça triangular 

(Multiplicação)
1150 – Quebra-cabeça triangular 

(Divisão)
1152 – Cálculo de áreas
1153 – Forme a pirâmide com duas 

peças
1154 – Forme o prisma triangular com 

três peças
1155 – Tangran
1156 – Troque as cargas na estação
1157 – Blocos lógicos
1158 – Forme um cubo com  

três peças
1159 – Forme um cubo com  

seis peças
1160 – Faça os pinos andarem
1161 – Mude a posição da figura 

deslocando três peças
1162 – Dominó geométrico
1163 – Dominó da tabuada
1164 – Dominó de subtração
1165 – Dominó da divisão
1166 – Dominó da adição
1167 – Dominó de frações
1168 – Cubo da soma
1169 – Geoplano ou Plano cartesiano

1200 – Força e movimento
1201 – Força centrípeta
1202 – O palhaço
1203 – Cilindro desobediente
1204 – Você é a balança
1205 – Pião teimoso
1206 – Você x mola
1207 – Pulando obstáculos
1208 – Levantando o mundo
1209 – Alavanca interfixa
1210 – Uma mão na roda
1211 – Seu braço, sua alavanca
1212 – Gravitram
1213 – Colchão de ar bidimensional
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1214 – Como chegar ao topo
1215 – Às voltas com polias
1216 – Menos dentes melhor
1217 – Tirando água do poço
1218 – Gire para subir
1219 – Micrômetro
1220 – Girando sem parar
1221 – Giroscópio humano
1222 – Erga-se
1223 – Medindo forças
1224 – No museu ou na fazenda
1225 – Em queda livre
1226 – Meça a velocidade  

da sua mão
1227 – Pêndulo da coragem
1228 – Canhão lançador de bolas
1229 – Corrida das esferas
1230 – Bate bola
1231 – Brincando com a inércia
1233 – A roda da inércia
1234 – Corrida de cilindros
1235 – Testando sua  

coordenação motora
1236 – Na contramão
1237 – A dança dos objetos
1238 – A cadeira giratória
1239 – Gire com a roda
1240 – A roda que flutua
1241 – Afastando-se do eixo  

de rotação
1242 – Agarre a bola (se puder)
1243 – Touro mecânico
1244 – Movendo os elos
1245 – Um miniuniverso
1246 – Barril obediente
1248 – Coloque o pássaro dentro  

da gaiola
1249 – Mesmo trabalho, menos  

força
1250 – Equilíbrio dinâmico
1251 – Maleta desobediente
1252 – As aparências enganam
1258 – Emília e Eugênio equilibrista

1300 – Fluidos
1301 – Pântano
1302 – Princípio de Pascal
1303 – Reduzindo a seção
1304 – A lógica sob pressão
1305 – Pesando-se com água
1306 – Mantendo o nível
1307 – Cadeira de pregos
1310 – Tente separar
1313 – Subindo!
1315 – Por que você boia?
1316 – Eureka!
1317 – A pedra que flutua no mercúrio
1318 – Mergulhador de Descartes
1319 – O ar desequilibra
1320 – Túnel aerodinâmico
1321 – Formando bolhas na corrente 

sanguínea
1323 – As bolhas
1324 – Turbulências
1327 – Canhão de ar (Figura 33)
1328 – Não deixe a bola cair
1330 – Lâminas de sabão
1340 – Bola flutuante

1400 – Luz
1401 – Como bate, sai
1402 – In foco
1403 – Prisão de vidro
1404 – O feixe emergente
1405 – Quase na mesma direção
1406 – Desviando a rota
1407 – Concentrando a luz
1408 – Dispersando a luz
1409 – Para o infinito
1410 – Ilusões de óptica
1411 – Espelho da levitação
1412 – Espelhos planos
1413 – Criando clones
1414 – Viagem fantástica
1415 – Será que é você?
1416 – Do outro lado do espelho
1417 – Você se reconhece?
1418 – Para todos os gostos
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1419 – Pintando com a luz
1420 – Cutucando o porquinho
1421 – Cadeira de levitação
1422 – Trocando de cores
1423 – Direcionando a luz com um jato 

de água
1424 – Superposição de ondas
1425 – Espelho côncavo e espelho 

convexo
1428 – O bastão mágico
1429 – Que tal ficar com a cara do seu 

colega?
1430 – Medindo e descobrindo
1431 – Brincando com a luz
1432 – Controlando a luz
1433 – Através das lentes
1434 – Entrando na câmera
1435 – Respingos d’água
1436 – Disco de Newton
1437 – Para ver estrelas
1440 – A mão está furada?
1441 – Periscópio
1442 – Chico rala coco
1443 – Bastão de vidro invisível
1450 – Fibra ótica
1461 – De quem é esse corpo?
1463 – Separando as cores
1464 – As cores do vapor  

de mercúrio
1465 – Impressões digitais do átomo de 

hidrogênio
1466 – Através das cores
1467 – Análise espectral
1469 – Não apareceu, absorveu
1470 – Qual a cor que sumiu?
1471 – Sombras coloridas
1472 – Intensidade luminosa
1473 – Polarizando a luz
1475 – Glicose desvia a luz
1477 – Materiais opticamente ativos
1478 – Substância fosforescentes
1479 – O caleidoscópio
1481 – Vigilante da luz
1482 – Moirés

1490 – Ilusões de óptica
1491 – Golpe de vista
1494 – Homem ou gorila
1495 – Visão noturna

1500 – Ondas e Som
1501 – Nós e ventres
1502 – Do giro à harmonia
1503 – Torcendo em harmonia
1504 – Período x comprimento
1505 – Vendo a Terra girar
1506 – Figuras de areia
1510 – Ressonante semelhante
1511 – Desafio musical
1513 – Barras deslizantes
1514 – Máquina de ondas
1516 – Simulador mecânico  

de ondas
1520 – Som pulsante
1522 – Ondas na água
1526 – Vendo e ouvindo o grilo
1527 – Congelando uma onda
1530 – Anéis de alto-falante
1532 – Tirando o fôlego
1533 – Fale com seu ouvido
1534 – Parabólicas acústicas (Figura 33)
1535 – Na frequência das ondas
1536 – Fazendo figuras com sons
1537 – Dança da farinha
1538 – O que está tremendo
1541 – Altura e intensidade sonora
1545 – Tubo do eco
1546 – Direcionando ondas
1550 – Sensibilidade auditiva
1554 – Nível de intensidade sonora
1560 – Órgão de Percussão
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Figura 33. Professoras interagindo com o Canhão de Ar (Fluidos) e as 
Parabólicas Acústicas (Ondas e Som).

1600 – Calor 
1603 – Dilatação térmica
1604 – Flor de pétalas metálicas
1606 – Termômetro gigante
1607 – Quem está mais frio?  

(Figura 34)
1608 – Ilusão térmica
1610 – Convecção do ar
1611 – Propagação e reflexão
1613 – Choque das moléculas
1615 – Lei de Boyle, Mariotte
1616 – Pressão de vapor saturado
1618 – O pato não para
1619 – A coisa está esquentando
1622 – Fazendo frio
1623 – Coluna de mercúrio
1624 – Barômetro Aneroide
1625 – Conjunto registrador 

meteorológico
1626 – Higrômetro de cabelo
1627 – Barômetro de água
1631 – O balão cresce sozinho?
1632 – Quando os objetos suam
1633 – Mãos quentes
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Figura 34. Visitante manipulando experimento na área do Calor.

1700 – Eletricidade  
e magnetismo

1701 – Movendo ímã
1702 – Eletrização por atrito
1703 – Máquina do riso
1704 – Brincando de choques
1707 – Fio elétrico
1708 – Tensão
1709 – Resistência elétrica
1710 – Ligando resistores 01
1711 – Ligando resistores 02
1712 – Acendeu?
1713 – Ligações nem tão perigosas
1714 – Transferindo a tensão
1715 – O corpo humano é condutor ou 

isolante?
1716 – Condutores elétricos
1717 – Ferromagnetismo e 

diamagnetismo
1718 – Galvani x Volta
1719 – Rotor de levitação magnético
1720 – Telefone sem linha
1723 – Limalha de ferro
1724 – O circo magnético
1725 – O ímã gigante
1726 – Linhas de força
1727 – Nas linhas de indução
1729 – Ponte curie

1731 – Esculturas de forças
1732 – A bússola e  

a corrente elétrica
1734 – A bússola das tangentes
1738 – Forças de atração
1739 – De cabeça para baixo
1740 – Batatas energéticas
1743 – Quem move o condutor?
1744 – Galvômetro de bobina móvel
1745 – Meia-volta voltar
1746 – Como funciona um  

alto-falante
1748 – Induzindo a tensão
1749 – A bobina e a corrente alternada
1750 – A bobina e a corrente contínua
1751 – Transformando energia 

mecânica em elétrica
1752 – Bobina giratória
1753 – Criando gráficos
1754 – Visualizando tensões
1756 – Tensão x corrente elétrica
1757 – Transformador em “E”
1758 – Núcleo de ferro
1760 – Proibida passagem
1761 – O capacitor
1762 – A energia armazenada
1764 – Flash
1766 – Forças de oposição
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1767 – Anel voador 
1768 – Alta tensão
1773 – Movimentando ímã
1776 – Raios coloridos
1777 – A luva “viva”
1778 – Transformador

1800 – Matéria e Energia
1801 – Dançando conforme a música
1802 – Terremoto
1803 – No mundo da lua
1804 – Qual o seu peso na lua?  

(Figura 35)

1807 – Simule uma usina
1814 – Painel solar
1815 – Energia eólica
1816 – Carro solar
1817 – Explosão divertida
1818 – Gerador humano
1827 – Formação de cristais
1828 – Tabela periódica
1834 – Raios catódicos
1835 – Câmara de neblina
1841 – Elétrons livres
1842 – Como a TV desenha imagens  

na tela

Figura 35. Experimento sobre um salto na Lua.
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2000 – Comunicação
2001 – Código Morse
2002 – Programa para treinar código 

Morse
2003 – Globo das línguas
2004 – Transmissão do som através da 

fibra ótica
2005 – Transmissão da imagem através 

da fibra ótica
2006 – Através de números
2007 – Videoquê
2008 – Miniestúdio de TV
2010 – Navegue na Internet
2011 – O que isso significa  

para você?
2013 – Telégrafo sonoro
2014 – Videofone
2015 – Telégrafo registrador

2100 – Tecnologia
2101 – Quando uma sobe a outra desce
2102 – Trocando as marchas
2103 – Giro independente
2104 – Por dentro do motor
2105 – Harpa laser
2106 – Seja um artista
2107 – Chassis
2108 – Produzindo sons
2109 – Sem pisar na embreagem
2110 – Uma janela para o mundo
2111 – Motor elétrico Eberle
2112 – Motorista atento
2113 – Preparar... Apontar...
2114 – Voe como o super-homem
2115 – Relógio de pêndulo
2116 – Ícaro – Sonho de voar
2117 – 14 Bis – Sonho de voar
2118 – Graf Zeppelin – Sonho  

de voar
2119 – DC3 – Sonho de voar
2120 – Dando a volta por cima
2121 – Apollo II – Sonho de voar
2122 – Boeing 747 – Sonho  

de voar

2123 – Challenger – Sonho  
de voar

2124 – MIR – Sonho de voar
2125 – Vôlei virtual
2127 – Transporte pneumático
2128 – Bicicleta virtual
2129 – Robô MCT
2130 – Leitora óptica

2200 – Universo
2201 – Sistema solar
2202 – O Sol
2203 – O poço gravitacional
2204 – Constelações 3D
2205 – Simulador de eclipses
2208 – Esfera virtual
2209 – Minicine
2210 – Formação e evolução  

das estrelas
2211 – Sombras variáveis
2212 – Cabinas de sensações
2213 – A localização da Terra  

no espaço
2214 – Simulador de órbitas 

planetárias
2215 – Gnomom
2215 – Sistema, Sol, Terra e Lua
2216 – Ponteiro sideral
2216 – Na sombra da Lua
2217 – Astrolábio
2218 – Relógio solar
2219 – Planetário inflável
2222 – Esfera celeste

2300 – Planeta Terra
2301 – A movimentação dos 

continentes através  
do tempo

2303 – Globo terrestre
2304 – Estrutura da Terra
2305 – Composição química
2306 – Viajando pela América  

do Sul
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2307 – A crosta terrestre em 
movimento

2310 – Falhas e dobras
2311 – Terremoto
2312 – Vulcão
2316 – Solo formado a partir da rocha 

granito
2317 – Amostragem de rochas de um 

perfil geológico esquemático
2318 – Vento
2319 – Erosão eólica
2320 – Ciclo da água
2321 – Erosão fluvial e pluvial
2324 – Marés
2325 – Cavernas
2328 – Formações geográficas
2329 – Ciclo das rochas
2330 – Geodo
2331 – Minerais utilizados  

em joalheria
2332 – Vitrine de minerais
2333 – Minerais em destaque
2334 – Turmalina preta  

no quartzo
2335 – Minerais e modelos 

cristalográficos
2336 – Simetria dos minerais
2338 – Estrutura atômica  

dos minerais
2340 – Utilizando os minerais
2341 – Uma breve história  

da Terra
2342 – O redemoinho
2343 – Terra flutuante
2344 – Fuso horário
2345 – Fluorescência  

dos minerais
2346 – Radioatividade  

dos minerais
2347 – Erosão
2348 – Ondas
2349 – TV
2350 – Multimídia geodo
2351 – Observando minerais

2352 – Observando rochas
2353 – Flor de ametista
2354 – Meteoritos

2400 – Milhões de Anos
2401 – MiniCine
2402 – Seja um paleontólogo
2403 – Cintura pélvica de mamífero
2404 – Trabalho de campo/Trabalho de 

laboratório
2405 – A vida marinha há 80 milhões 

de anos
2407 – Antes da era  

dos dinossauros
2408 – Vertebrados fósseis
2409 – Plantas da época em que 

surgiram os dinossauros
2410 – Multimídia
2412 – Vestígios de dinossauros
2413 – Um novo dinossauro em Santa 

Maria (RS)
2414 – A preguiça gigante
2415 – Tyranossaurus rex
2416 – A madeira que  

virou pedra
2417 - O presente
2418 – O passado
2419 – Carnotauros sastrei
2420 – Pterossauro
2421 – Crânio de Dicinodonte
2422 – Herrerassauro

2500 – Dioramas
2501 – Fundo do mar (Figura 36)
2502 – Litoral
2503 – Planalto das araucárias
2504 – Cerrado
2505 – Floresta amazônica
2506 – Capão litorâneo
2507 – Banhado
2508 – Campos
2509 – Capivara
2510 – Gavião caboclo
2511 – Leão
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Figura 36. Estudante observando o Diorama do Fundo do Mar.

2600 – Educação ambiental  
(Figura 37)

2601 – A solidariedade mundial
2602 – Caleidosfera
2603 – Minicine
2604 – Faça seu planeta feliz
2605 – Preserve a fauna
2606 – Bingo da biodiversidade
2607 – Minicaleidosfera
2608 – Cadeia alimentar
2609 – Teia alimentar
2610 – A busca de informações

2611 – Árvores e florestas
2612 – Animais em extinção e plantas 

em perigo de extinção, Brasil –  
Região Sul

2613 – O equilíbrio da vida
2614 – O planeta em alerta
2615 – Estação de tratamento  

de água – ETA
2616 – Estação de tratamento  

de esgoto – ETE
2617 – Nossa água, nossa vida

Figura 37. Jeter Bertoletti, diretor do MCT-PUCRS, mostrando a um grupo de 
visitantes os experimentos da área da Educação Ambiental.
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2700 – Ser humano
2701 – Família
2702 – Fecundação humana
2703 – Desenvolvimento embrionário 

e fetal
2704 – O nascimento
2705 – Minicine
2708 – Mulher Transparente
2709 – Torso
2710 – Mulher (holograma)
2711 – O homem fatiado
2712 – Esqueleto marionete
2713 – Fetos naturais
2714 – Gire a maçaneta e veja como 

reagem seus ossos
2715 – Embriologia
2716 – Qual é a sua altura?
2718 – Articulações
2721 – Flexionando
2722 – A ação muscular
2723 – Força nos braços
2725 – Um salto na vida
2726 – O cérebro
2729 – Ouvido aguçado
2730 – Mão de aço
2731 – O traço da estrela
2732 – Tato
2733 – Olfato
2734 – Gustação
2735 – Audição
2736 – A orelha
2737 – Visão
2738 – Órgãos dos sentidos
2739 – Roda dos alimentos
2742 – Circulação
2744 – Sistema linfático
2745 – Estágios do nascimento
2746 – Mantendo-se em pé
2747 – Cofres
2748 – Coração
2749 – Estágios iniciais do 

desenvolvimento de aves de 16 
até 96 horas  
de incubação

2750 – Pronto para nascer
2751 – Multimídia (fisiologia humana)
2752 – Modelos de anatomia humana
2753 – Você coordena seus 

movimentos?
2754 – De cabeça para baixo  

e de trás para frente
2755 – As cordas

2800 – Mundo microscópico
2801 – Célula gigante
2802 – Modelo de célula animal
2803 – Organelas celulares
2805 – Divisão celular: Mitose
2806 – Tecidos
2807 – Divisão celular: Meiose
2808 – DNA: Ácido Desoxirribonucleico
2810 – Corte do caule de uma 

monocotiledônea
2811 – Anatomia de uma folha
2812 – Corte do caule de uma 

dicotiledônea com um ano

3000 – Seres vivos
3001 – Evolução dos seres vivos (Figura 

38)
3002 – Bactérias e algas azuis
3003 – Protozoários
3004 – Fungos e líquens
3005 – Poríferos e cnidários
3006 – Helmintos, platelmintos e 

nematelmintos
3008 – Artrópodos
3009 – Moluscos
3010 – Equinodermos
3012 – Crustáceos 
3014 – Anfíbios, répteis, aves  

e mamíferos
3015 – Anfíbios, répteis, aves  

e mamíferos
3016 – Anfíbios, répteis, aves  

e mamíferos
3017 – Anfíbios, répteis, aves  

e mamíferos
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3018 – Esqueletos: gato, coelho, tatu e 
galinha

3019 – Esqueleto de chimpanzé
3020 – O mundo dos vegetais
3021 – Diversidade de vegetais
3034 – Borboletas, mariposas e outros 

insetos

3035 – Aranha
3037 – Erva-mate
3038 – Peixes
3039 – Aparelhos bucais  

de insetos
3041 – Ciclo de desenvolvimento da 

Araucária

Figura 38. Evolução dos Seres Vivos.

3200 – No passado
3201 – Evolução humana e dos 

primatas
3202 – Tsantsa
3203 – Cestaria indígena brasileira
3204 – Cerâmica da cultura Santarém
3205 – Urna com esqueleto indígena 

Guarani
3206 – O índio caçador, pescador e 

coletor
3207 – O índio agricultor
3208 – Perfil estratigráfico hipotético 

de um sítio arqueológico
3209 – Bonecas Carajás
3210 – Tipos de flechas
3211 – Artesanato africano
3212 – Artesanato cerâmico indígena 

da região Andina da América 
do Sul

3213 – Cerâmica
3214 – Índios do RS
3300 – Interações vivas
3301 – Agricultura
3302 – Aquaterrário
3303 – Miniambiente de artrópodos
3304 – Caranguejeira
3305 – Lagartário
3306 – Sociedade de formigas
3307 – Sociedade das abelhas
3308 – Miniambiente de artrópodos
3309 – Miniambiente de artrópodos
3310 – Miniambiente de artrópodos
3311 – Miniambiente de artrópodos
3312 – Pescador tecendo rede
3313 – Serpentes do Rio Grande do Sul
3314 – Insetário
3315 – Serpentário
3316 – Corais vivos
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3317 – Boto
3318 – Pequenos mamíferos
3319 – Aquários marinhos
3320 – Aquários de água doce
3321 – Suculentas
3322 – Fototropismo
3323 – Plantas carnívoras
3324 – Geotropismo
3325 – Bonsai
3326 – Perfil de rio
3327 – Cultivo sem solo
3328 – Caranguejo ferradura
3329 – Reprodução de peixes
3330 – Minhocário
3331 – Miniambiente de artrópodos
3332 – Criação de caracóis
3333 – Minimar
3334 – Âncoras
3335 – Bitácula
3336 – Escafandro
3337 – Vídeo
3338 – Traineira
3339 – Camaroneira
3340 – Parelha
3341 – Canoa portuguesa
3343 – Baleeira
3344 – Bateira
3345 – Fundo de lago
3346 – Microrganismos
3347 – Reprodução vegetal
3348 – Marlin-negro
3349 – O mundo das conchas marinhas
3350 – Turcos
3351 – Moreia-verde-do-Atlântico
3352 – Tartarugário
3353 – Vestígios do Passado

3400 – Mundo da criança (Figura 39)
3401 – Espaço das formas
3402 – Costurando figuras
3403 – Criando com alinhavos
3404 – A mágica
3405 – Caras e caretas
3406 – Jogos de montagem

3407 – Jogos de encaixe
3408 – Sinais de trânsito
3409 – O que posso pegar com o ímã?
3410 – Identifique objetos com as mãos
3411 – Os mamíferos
3412 – Faça desenhos com modelos 

geométricos
3413 – Conhecendo animais domésticos
3414 – Sombra e cores
3415 – Célula vegetal
3416 – Flor
3417 – Estrela-do-mar
3418 – O elevador
3419 – Branca de neve e os  

sete anões
3420 – Casco de tartaruga
3421 – O braço robô
3422 – Monte a sua casa
3423 – O teatrinho
3424 – A usina
3425 – Forme uma sequência
3426 – Os animais de diferentes 

espécies
3427 – Animais de quatro patas
3428 – Mãos e pés
3429 – Labirinto
3430 – Aranha caranguejeira
3431 – Espaço das dobraduras
3432 – Organizando a cabeça
3433 – Ponte musical
3434 – O pequeno arqueólogo
3435 – Engrenagens de parede
3436 – As frutas e os legumes
3437 – Caleidoscópio aberto
3438 – Caleidoscópio fechado
3439 – Espelhos angulares
3440 – Caleidoscópio
3441 – Os dentes
3442 – Ordem crescente e decrescente
3443 – Localizando as partes  

do nosso corpo
3444 – A borboleta
3445 – Numa folha qualquer  

eu desenho...
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3446 – O plasmadisco
3447 – Boneco de pano  

para desmonte
3448 – Dinossauros
3449 – Os fósseis
3450 – Os minerais
3451 – O molusco
3452 – Pintura eletrônica a dedo
3453 – Lego gigante
3454 – O escorregador 
3455 – Brincando com números e letras
3456 – Jovem pintor
3457 – Pintura eletrônica a dedo
3458 – Germinação

3459 – Observando os invertebrados
3460 – Uma pessoa muito especial
3461 – Mãos de aço
3462 – Minicine
3463 – Frutas
3464 – Microdon
3465 – Leptolepis
3466 – Fatia de árvore fóssil
3467 – Criando com alinhavos
3468 – O que posso pegar com um 

ímã?
3469 – Veja através do tijolo
3470 – Carretel

Figura 39. Experimentos do Mundo da criança.

3700 – Saúde
3701 – Doenças de pele
3702 – Doenças coronárias
3703 – Bloco cirúrgico 
3704 – Vídeo cirurgia
3705 – Consultório dentário
3706 – Maxilar inferior com dentes 

móveis
3707 – Crânio móvel
3708 – O desenvolvimento da dentição 

humana

3709 – Modelos de músculo e 
circulação facial

3710 – Dente
3711 – A cárie dentária
3713 – Farmácia
3714 – Fígado normal  

e de alcoólatra
3715 – Pulmão normal  

e de fumante
3716 – Coração normal e coração com 

material adiposo
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3800 – Galeria de gênios
3801 – Jogo dos gênios
3802 – Erwin Schrödinger  

(1887-1961)
3803 – John S. Rayleigh  

(1842-1919)
3804 – Hermann von Helmholtz (1821-

1894) 
3805 – Albert Einstein  

(1879-1955)
3806 – Hendrick Lorentz  

(1853-1928)
3907 – Jean J. Fourier (1768-1830)
3808 – Benjamin Franklin (1706-1790)
3809 – Hans Christian Oersted  

(1777-1851)
3810 – André Maria Ampére  

(1775-1836)
3811 – Thomas Alva Edison (1847-1931)
3812 – Michael Faraday (1791-1867)
3813 – David Hilbert (1862-1943) – 

Poster
3814 – Felix Christian Klein (1849-1925)
3815 – Leonhard Euler (1707-1783)
3816 – Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
3817 – August Ferdinand Möbius (1790-

1868)
3818 – Henri Poincaré (1854-1912)
3819 – Georg F. Bernhard Riemann 

(1826-1866)

3820 – Aquimedes (287 a.C. –  
212 a.C.)

3821 – Leonardo da Vinci  
(1452-1519)

3822 – Nicolau Copérnico  
(1473-1543)

3823 – Galileu Galilei  
(1564-1642)

3824 – Johannes Kepler  
(1571-1630)

3825 – Isaac Newton (1642-1727)
3826 – Bartolomeu de Gusmão (1685-

1724)
3827 – Antoine Lavoisier  

(1743-1794)
3828 – Alessandro Volta  

(1745-1827)
3829 – Charles Darwin  

(1809-1882)
3830 – Louis Pasteur (1822-1895)
3831 – Graham Bell (1847-1922)
3832 – Vital Brasil (1865-1950)
3833 – Marie Curie (1867-1934)
3834 – Ernest Rutherford  

(1871-1937)
3835 – Osvaldo Cruz (1872-1917)
3836 – Santos Dumont  

(1873-1932)
3837 – Carlos Chagas (1879-1934)
3838 – César Lattes (1924-2005)

As áreas da exposição e as áreas de serviços do Museu estão 
distribuídas da seguinte forma:

Térreo
Saguão, bilheteria, recepção, loja, bar, atrações, educação am-

biental, Mundo da criança e Interações vivas.
Nesse pavimento, em 2006/7, foram instalados os seguintes 

equipamentos, após tratativas de Bertoletti com representantes 
da IBM:
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• O Kidsmart no Mundo da criança: é um programa de-
senhado pela IBM para facilitar o desenvolvimento de 
crianças em idade pré-escolar.

• O TryScience na entrada da exposição: é uma ilha de co-
municação da IBM que disponibiliza o acesso do público 
visitante a vários centros e museus de ciências de diver-
sas partes do mundo.

O TryScience permite explorar experiências científicas, visitas 
a outros centros, investigação de tópicos científicos, entre outros. 
Trata-se uma ferramenta elaborada em oito idiomas para ser utili-
zada em sala de aula e despertar o interesse dos alunos pela ciência.

Segundo pavimento
Universo, Planeta Terra, Dioramas, Milhões de anos, Seres vi-

vos, Ser humano, No passo e saúde.
No mesmo piso, situa-se o Núcleo de Apoio à Educação em Ciências 

e Matemática (NAECIM), com salas-laboratório de informática, matemá-
tica, química, física, biologia e ciências voltadas para trabalhos experi-
mentais de grupos (alunos, estagiários, professores, visitantes), demons-
trações experimentais, seminários sobre o ensino de ciências etc.

A capacitação de docentes dos ensinos fundamental e médio, 
através de programas especiais conveniados com o Governo do Esta-
do e prefeituras municipais, é desenvolvida preferencialmente nes-
ses laboratórios.

Terceiro pavimento
Clube do computador, Força e movimento, Fluidos, Luz, Ondas e 

som, Eletricidade e magnetismo, Calor, Matéria e energia e Tecnologia.
Também no terceiro pavimento situam-se uma sala especial de 

multiatividades e um anfiteatro para noventa pessoas, com moder-
nos meios audiovisuais e de multimídia.

No anfiteatro foi instalado um sistema de projeção em 3D. As 
imagens são veiculadas por dois potentes projetores para uma tela 
despolarizada de 3,40m de largura por 2m de altura. A sala possui 
sons estereofônicos e o complexo está seguro com um no break de 
15.000 Watts. Todo o conjunto foi financiado por VITAE. Vários filmes 
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em 3D apresentados tratam sobre a exploração de petróleo em alto 
mar e foram cedidos pela Petrobras. 

Nesse andar, Bertoletti em conjunto com o engenheiro Luiz 
Eduardo Menandro de Vasconcelos da Eletrobras programaram a 
montagem da Casa Inteligente, que simula um lar com todos os ele-
trodomésticos, como TV, ar-condicionado, micro-ondas, chuveiro e 
fogão. A intenção é mostrar possibilidades de uso racional de energia 
elétrica. É um projeto que a direção do Museu executou em parceria 
com a Eletrobras e o Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica (PROCEL), vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

Na sala de Multiatividades, Bertoletti programou também a Sala 
de Videoconferência e assinou o Termo de Compromisso com o Minis-
tério de Ciência e Tecnologia para o recebimento de equipamentos.

Mezaninos
Comunicação e Desafio com figuras e números.

a.  Laboratórios científicos

Pesquisas nas áreas de Arqueologia, Herpetologia, Ornitologia, 
Paleontologia, Ictiologia, Botânica, Aquacultura, Mastozoologia, En-
tomologia e Ciências da Terra são desenvolvidas em seus respectivos 
laboratórios, instalados no primeiro subsolo do Museu e devidamen-
te equipados.

A pesquisa aplicada desenvolve-se nas áreas externas e em cam-
po, onde os pesquisadores contribuem para o progresso da ciência.

Programas especiais atendem a projetos nacionais e internacio-
nais. Esse setor atende, também, mestrado e doutorado em Arqueo-
logia e Zoologia.

b.  Acervo

Coleções científicas zoológicas (mamíferos, aves, répteis, anfí-
bios, peixes, crustáceos, moluscos, insetos, miriápodos, anelídeos, 
nematódeos, platelmintos, cnidários e poríferos); geológicas (geo-
logia, petrologia e mineralogia); paleontológicas (paleozoologia e 
paleobotânica); arqueológicas; etnográficas; botânicas (herbário, 
carpoteca, espermatoteca, xiloteca, fitoteca, micetoteca e liquenote-
ca); numismáticas e outras perfazem um total de cerca de 5 milhões 
de peças, a maioria devidamente catalogada e informatizada. Todo 
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esse material está acondicionado em salas especiais, no segundo 
subsolo do Museu, com climatização própria para conservação, 
conforme normas e recomendações estabelecidas nos melhores 
museus do mundo.

Mais de 500 espécies novas já foram descritas ou estão em vias 
de publicação pelos pesquisadores do Museu. O diretor, como au-
tor, homenageou colegas com espécies novas para a Ciência, sendo 
também homenageado por terceiros, inclusive de outras instituições, 
tendo seu nome inspirado a denominação de uma nova espécie de 
peixe-marinho, o Diodon bertoletti e de uma nova espécie de mosqui-
to, o Thyrsopelma jeteri.

O acervo das exposições permanente, itinerante e de reserva 
compõe-se de 810 experimentos.

Aspectos parciais dos laboratórios

Aspectos parciais de alguns dos laboratórios do MCT/ PUCRS são 
apresentados em fotografias (Figuras 40 a 47), bem como algumas 
das coleções (Figuras 48 e 50). 

Figura 40. Laboratório de aquacultura do MCT/PUCRS.

Figura 41. Laboratório de ictiologia do MCT/PUCRS.
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Figura 42. Laboratório de arqueologia do MCT/PUCRS.
Figura 43. Laboratório de Paleontologia do MCT/PUCRS.

Figura 44. Laboratório de herpetologia do MCT/PUCRS.
Figura 45. Laboratório de Malacologia do MCT/PUCRS.

Figura 46. Laboratório de Carcinologia do MCT/PUCRS.
Figura 47. Laboratório de Ornitologia do MCT/PUCRS.
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Figura 48. Coleção de Arqueologia. 
Figura 49. Coleção de Mineralogia. 

Figura 50. Bertoletti com peças da coleção de Herpetologia.

c.  Ensino

Laboratórios especiais para formação e capacitação de profes-
sores compõem o Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e Mate-
mática (NAECIM), o qual desenvolve cursos e oficinas pedagógicas 
nas áreas de Física, Biologia, Química e Matemática. Projetos educa-
tivos de curta, média e longa duração são oferecidos a professores 
dos Ensinos Fundamental e Médio. Cursos, palestras e conferências 
extracampus e na exposição, assim como oficinas pedagógicas, são 
consideradas uma extensão na área de educação do Museu, sendo 
direcionadas principalmente a professores.
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Em nível de Pós-Graduação, o MCT criou, em 2001, o curso de mes-
trado profissionalizante em Educação em Ciências e Matemática, sob a 
coordenação do professor Dr. Roque Moraes. O Museu oportuniza tam-
bém os cursos de mestrado e doutorado em Arqueologia e em Zoologia.

d.  Setores de apoio

Instalados em salas especiais do primeiro subsolo, bem como em 
áreas externas e prédios anexos, podemos citar, como principais setores 
de apoio, a Programação Visual, a Arquitetura, a Biblioteca Especializa-
da, as Oficinas Mecânica, de Artes e de Manutenção, além de garagens, 
almoxarifados, laboratório de preparo de água, segurança e zeladoria.

e.  Consultorias técnicas e científicas

São realizadas principalmente através de consultorias e presta-
ção de serviços (contratados por instituições interessadas) ou sob for-
ma de convênios, dentro da área de recursos naturais, especialmente 
ecologia aplicada: reflorestamento, peixamento, paisagismo, aprovei-
tamento racional, reconstituição de ecossistemas degradados e relató-
rios de impacto ambiental (Figura 51).

f.  Publicações

O Museu publica, além de livros, quatro revistas: Comunicações 
do Museu de Ciências e Tecnologia – Séries “Zoologia”, “Botânica” e “Ci-
ências da Terra” e “Divulgações do Museu de Ciências e Tecnologia”, 
com uma tiragem de mil exemplares cada. Eventualmente, algumas 
séries alcançam tiragens de 2 mil exemplares.

Figura 51. Engenheiro Agrônomo Mario Teixeira e equipe interdisciplinar 
elaborando o Plano Ambiental do Município de Gravataí-RS.
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g.  Projetos especiais

Paralelamente às atividades do MCT, merecem destaque os Pro-
jetos Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza PRÓ-MATA, Mu-
seu Itinerante (PROMUSIT) e Escola-Ciência (PROESC).

Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza PRÓ-MATA

A ideia de a PUCRS possuir uma área para a realização de pes-
quisas partiu da própria reitoria da universidade. Em 1991, o reitor, 
professor Ir. Norberto Francisco Rauch, e o pró-reitor de Pesquisa 
e Pós-Graduação, professor Dr. Urbano Zilles, após reunião com os 
doutores Wolf Engels e Dieter Wittmann da Universidade de Tübin-
gen, Alemanha, solicitaram ao professor Dr. Jeter Jorge Bertoletti que 
desse início à elaboração do projeto, posteriormente denominado 
PRÓ-MATA. Bertoletti recebeu o apoio de Dieter Wittmann e da pro-
fessora Ana Clair Bertoletti.

Assim, utilizando veículos próprios, realizou uma intensa busca 
de áreas para sediar o PRÓ-MATA. Baseado nas intenções dos dois 
professores da Universidade de Tübingen, segundo as quais seria 
possível obter recursos financeiros para adquirir até 40.000ha de 
terras, chegou a selecionar aproximadamente 20.000ha de campos 
e florestas nativas, com preços extremamente baixos em relação aos 
de mercado, adquirindo prioridade em sua compra. Devido a ques-
tões políticas e econômicas da Alemanha na época, os recursos não 
puderam ser repassados à PUCRS.

A partir desse momento, Rauch e Bertoletti iniciaram trata-
tivas com empresas que estivessem interessadas em financiar a 
aquisição da área. Como resultado desse esforço, a empresa mul-
tinacional Andreas Stihl Motosserras, sediada na Alemanha e com 
fábrica em São Leopoldo-RS, doou recursos para a compra de uma 
gleba de terras.

Com outros recursos, adquiriu-se 2.500ha, aos quais foram ane-
xados mais 2.000ha. A área situa-se no distrito Potreiro Velho, 49km 
a nordeste de São Francisco de Paula e 161km de Porto Alegre, limi-
tando-se a norte, leste e sul com encostas abruptas e a oeste com for-
mações de coxilhas com campos e matinhas nebulares, até a estrada 
da Serra do Umbu.
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Esse local foi escolhido por apresentar boa representatividade 
de várias formações nativas, com mais de 50.000 pinheiros (Arauca-
ria angustifolia), valioso recursos hídrico, com cerca de 200 nascen-
tes, muitos córregos e cascatas, além de um lago com cerca de 8ha 
a 900m de altitude. De vários pontos da área, observam-se, em dias 
claros, as lagoas litorâneas, o mar e áreas urbanas de Capão da Ca-
noa, Maquiné, Barra do Ouro e Itati.

Segundo estudos realizados pelo engenheiro agrônomo Mario 
Teixeira, nessa área ocorre o contato de três importantes regiões Fito-
ecológicas: a Floresta Ombrófila Mista (caracterizada pelo pinheiro-
brasileiro, canela-areia, canela-lajeana, canela-sebo, pessegueiro-do-
mato, bracatinga, aroeira-brava, guamirim-ferro, guamirim, cambuí 
e erva-mate); a Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), com a 
presença da canela-preta, tanheiro, pau-óleo, racha-ligeiro e muitas 
mirtáceas; e a Savana, com grama-forquilha, carqueja, samambaia-
das-taperas e muitas outras espécies. Está presente, também, a Mati-
nha Nebular, onde se encontram a gramimunha, a casca d´anta, os 
cambuís, dentre outras espécies.

No PRÓ-MATA encontram-se dezenas de vegetais extintos em 
várias outras áreas do estado, tais como o angico-branco, angico-
vermelho, canjerana, guabiroba, cedro-rosa, aguaí-da-serra, canela-
amarela, canela-preta. A fauna ainda é riquíssima e muitos animais 
raros podem ser constatados, como a cotiara e caninana-verdadeira, 
jacutinga, papagaio-cara-roxa, papagaio-charão, papagaio-peito-
vináceo, tucano, pomba-amargosa, jaó, galinha-do-mato, gavião-
de-penacho, macuco, puma, veado-mateiro, veado-campeiro, ta-
manduá-mirim, porco-queixada, porco-do-mato, morcego-grisalho, 
tatu-do-rabo-mole, tatu-mulita, dentre outros. Já foram descritas al-
gumas espécies novas de animais e uma de vegetal.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, 
através do prefeito Moacir Castelo Branco de Albuquerque, abriram-
se as estradas e melhoraram-se acessos em mais de 20km de exten-
são. Efetuaram-se também reformas nos alojamentos e nas casas, 
bem como nas cercas da propriedade.

Tais atividades culminaram, em 5 de outubro de 1994, com a 
solenidade de lançamento da pedra fundamental do Centro de Pes-
quisas e Conservação da Natureza PRÓ-MATA, que contou com a 
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presença de várias autoridades do exterior, da PUCRS e de São Fran-
cisco de Paula, com destaque para o reitor da PUCRS, Ir. Norberto 
Francisco Rauch, o presidente da Universidade de Tübingen, pro-
fessor Dr. Adolf Theis, o diretor-geral da Andreas Stihl Motosserras 
Ltda., Dr. Horst Bals, vários pró-reitores e diretores da PUCRS, o pre-
feito de São Francisco de Paula, Moacir C. Branco de Albuquerque, 
o secretário de Obras de São Francisco de Paula, os coordenadores 
do projeto, professores Jeter J. Bertoletti e Dieter Wittmann, além de 
dezenas de colaboradores da Divisão de Obras da PUCRS e outros.

Em 1995, Bertoletti e Teixeira publicaram o Termo de Referên-
cia do CPCN Pró-Mata. Nesse documento estão consignados os se-
guintes objetivos gerais:

Os objetivos gerais do PRÓ-MATA coincidem com os propostos no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
– IBAMA/Fundação Pró-Natureza – FUNATURA (1989), aprovados 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, em julho 
de 1990:

Manter a diversidade biológica; proteger as espécies ameaçadas 
de extinção; preservar e restaurar a diversidade de ecossistemas 
naturais; proteger paisagens naturais ou pouco alteradas, de bele-
za cênica notável; manejar os recursos da flora e da fauna; incen-
tivar atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramentos 
de natureza ambiental, sob todas as suas formas; incentivar o uso 
sustentável dos recursos naturais; estimular o desenvolvimento re-
gional integrado, com base nas práticas de conservação; favorecer 
condições para a educação ambiental e recreação em contato com 
a natureza.

No sentido de concretizar a proposta de sua criação, foi estabe-
lecida a necessidade de elaboração de um Plano de Manejo, privile-
giando os seguintes programas:

• proteção de ecossistemas em estado de evolução livre;

• recuperação de áreas degradadas;

• investigação técnico-científica;
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• educação ambiental;

• propiciar o desenvolvimento de métodos, técnicas e pro-
cessos para o uso sustentável dos recursos e para a ges-
tão ambiental.

O objetivo foi privilegiar estudos técnico-científicos multidisci-
plinares e interinstitucionais voltados à compreensão da dinâmica 
ambiental, com vistas a uma efetiva contribuição para a solução dos 
problemas existentes.

Posteriormente, em 12 de junho de 1996, o professor Ir. Nor-
berto Francisco Rauch, Magnífico Reitor da PUCRS, criou o Conselho 
Superior de Administração do Centro de Pesquisas e Conservação da 
Natureza PRÓ-MATA.

Nesse processo, a PUCRS, com o PRÓ-MATA, passou a trabalhar 
de forma efetiva ao lado de inúmeras outras universidades, entida-
des governamentais e não governamentais, integrada à estratégia de 
ação em âmbito nacional e internacional que objetiva encontrar e 
definir as formas mais adequadas para o homem interagir com o 
ambiente, dentro de uma nova ética que compatibilize o desenvolvi-
mento com a conservação da natureza.

A sede do PRÓ-MATA (Figura 52) esteve situada no Museu de 
Ciências e Tecnologia, prédio 40, até janeiro de 2000. Atualmente é 
administrada pelo Instituto de Meio Ambiente da PUCRS.

 Figura 52. Sede e alojamentos do PRÓ-MATA.
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Projeto Museu Itinerante (PROMUSIT)

Com o PROMUSIT, a proposta do ensino interativo e lúdico do 
MCT-PUCRS rompe limites geográficos. Esse projeto visa à implemen-
tação de um intercâmbio entre o Museu de Ciências e Tecnologia da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e os municí-
pios deste estado, no sentido de promover a popularização da ciên-
cia e da tecnologia nas escolas e comunidades em geral, integrando 
a essa proposta alternativas de desenvolvimento e capacitação de 
acadêmicos da universidade, preparação dos professores das escolas 
para interagirem com o MCT, bem como atendimento à necessidade 
de complementação do processo de ensino-aprendizagem dos alu-
nos do Ensino Fundamental e Médio.

Idealizado e coordenado pelo professor Jeter Jorge Bertoletti, o 
PROMUSIT tem, em sua programação, exposições com experimentos 
interativos, oficinas com kits pedagógicos, palestras, conferências, 
shows, demonstrações interativas, dinâmicas e lúdicas, dentre outros.

O projeto é constituído por um caminhão extrapesado e um 
semirreboque, no qual são transportados mais de sessenta experi-
mentos e dezenas de kits pedagógicos para o desenvolvimento das 
oficinas e minicursos. Após descarregado, torna-se moderno audi-
tório com ar-condicionado, equipamentos de áudio, home theater, 
multimídia, sistema de comunicação via Internet e satélite, videopa-
lestras, microscopia biológica, estereoscopia, dentre outros.

Uma exposição composta de experimentos interativos é mon-
tada em local disponibilizado pela prefeitura, secretaria de educa-
ção ou pela própria comunidade, com área maior que 800m qua-
drados, onde professores, estudantes e público em geral podem 
aprender ciências e tecnologia de forma interativa, dinâmica e lú-
dica. Também são utilizadas salas de aula, teatro, miniauditórios 
para palestras, conferências e shows, e uma sala para depósito de 
materiais diversos.

Uma equipe especializada, constituída em média por doze pro-
fessores, dez técnicos especializados e dez estagiários universitários 
de várias áreas e devidamente capacitados, desenvolve as ativida-
des previstas para cada município ou situação. A equipe se desloca 
para os locais dos eventos através de um moderno micro-ônibus e 
duas caminhonetes.
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Esse projeto é inédito em nível internacional. Tem o apoio da 
VITAE – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social; Banco SAN-
TANDER – O banco do terceiro milênio; CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da PUCRS.

Objetivos Básicos
Dentre os objetivos do PROMUSIT, pode-se destacar:

• popularizar a ciência e a alfabetização científica, em um 
processo de inclusão social, através da difusão do siste-
ma de aprendizagem desenvolvido pelo MCT-PUCRS;

• organizar, implementar e avaliar exposições itinerantes 
utilizando os recursos do MCT, envolvendo as escolas do 
Rio Grande do Sul e respectivas comunidades;

• combinar o processo de popularização da ciência propos-
to, com a educação inicial e continuada de professores da 
área científica, visando principalmente a preparar os atu-
ais e futuros docentes para o envolvimento no processo;

• utilizar um caminhão devidamente equipado, para trans-
porte de exposições itinerantes, criando as condições para 
implementação das exposições em municípios do interior 
do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros.

Estrutura básica do caminhão
O PROMUSIT é constituído basicamente por um cavalo mecâni-

co extrapesado Mercedes Benz, Modelo LS-1632, e um semirreboque 
de dois eixos que serve para transporte de experimentos e transfor-
ma-se em uma moderna sala de multiatividades. O comprimento to-
tal do veiculo é de 21m e 4,5m de altura (Figura 53).

O semirreboque apresenta fundamentalmente os seguintes 
componentes e estruturas: suspensão pneumática, dois eixos com 
pneus single importados, macacos mecânicos de apoio, cinco pneus 
single, duas plataformas laterais com escadas em alumínio, um ele-
vador para carga em alumínio com capacidade para 1.500kg, uma 
porta lateral dupla esquerda e uma porta lateral dupla direita, am-
bas protegidas internamente por portas corrediças com vidro fumê, 
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seis janelas laterais basculantes com vidro fumê, assoalho em com-
pensado naval de 20mm revestido com vulcapiso, carroceria exter-
na em duro alumínio e interna revestida com material térmico e 
eucaplac. O teto apresenta, internamente, lã de rocha, sendo reves-
tido com eucaplac e iluminação interna fluorescente. Apresenta oito 
tomadas de dois polos e oito tomadas trifásicas. Na parte inferior 
do semirreboque há seis tulhas ou bagageiros de chapa de aço, dois 
condicionadores de ar (sistema Split) com 18.000 BTU-hora, dois 
conversores de 5.000 watts, entrada para telefonia, dois sistemas 
elétricos completos interno e externo, rodoar em todas as rodas e 
um sistema acessório de amortecimento para impedir solavancos. 
Todos os experimentos são acomodados e protegidos por uma estru-
tura aço inox, desmontável, as tulhas de aço acomodam as platafor-
mas laterais com escadas e outros acessórios, permitindo também a 
guarda de mais de 200 kits pedagógicos.

Figura 53. Carreta do Projeto Museu Itinerante em viagem.

Potencialidades da sala de multiatividades
O semirreboque, depois da retirada dos experimentos, é trans-

formado em uma moderna sala de multiatividades, para a qual dis-
ponibilizou-se o que de mais moderno existe em termos de tecnolo-
gia, notadamente a digital. Recursos de multimídia permitem que o 
palestrante ou o professor em suas demonstrações interaja com os 
visitantes através de equipamentos VCR de alta definição, DVD’s, tape 
decks, receivers e monitores de alta resolução. Possui um microscó-
pio trinocular biológico e um microscópio trinocular estereoscópico, 
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ambos dotados de câmeras e acessórios específicos para projeções 
tanto no monitor como no telão. Bactérias, protozoários, chips e ou-
tros, biologia e tecnologia, podem ser mostrados com facilidade. No 
móvel abaixo da tela magnética e do telão de 2,00m x 1,80m, situa-se 
uma mesa de som com doze canais, que utiliza tecnologia Surround 
Sound 3D, proporcionando um som estereofônico de excepcional 
qualidade. Esse sistema de som, além de ser usado internamente 
conectado a todos os equipamentos, pode ser também usado exter-
namente, sendo que para esse fim existe um amplificador de 1.200 
watts de potência e caixas de som especiais para uso externo.

Todos esses equipamentos, que objetivam mostrar imagens 
com riquezas de detalhes, utilizam projetor de alta resolução. Abaixo 
deste, encontra-se um projetor de slides.

No início de 2007 foi concluída a instalação de um sistema de 
projeção em 3D, projeto elaborado pela direção do Museu e aprovado 
pela Academia Brasileira de Ciências do MCT. O sistema é constituído 
por dois projetores Christie, tela especial de 110”, filtros polarizados, 
dois quadros FX 1300 PCIE, mouse com teclado sem fio-gyration, su-
porte integrado e óculos polarizados.

O acesso à Internet e recursos de rede local também são contem-
plados através de dois microcomputadores de última geração, ligados 
entre si, com webcam e uma linha telefônica exclusiva dedicada ao 
acesso externo. Além desta, existe outro recurso de comunicação atra-
vés de um celular fixo via satélite. A operação desses equipamentos 
não requer que o palestrante ou professor seja um técnico em informá-
tica ou eletrônica, devido a um dispositivo concentrador e comutador 
para áudio e vídeo. Através desse dispositivo, o palestrante ou profes-
sor poderá alternar fontes de imagens e sons disponíveis.

Apresentação dos Resultados
Os resultados decorrentes da realização de viagens do PROMU-

SIT apresentam-se em dois grupos: a) científicos e educativos; b) tec-
nológicos e promocionais.

a.  Resultados científicos e educativos

Discutem-se, nesse grupo, os resultados obtidos através das ex-
posições interativas do PROMUSIT, com a participação do público em 
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geral, professores e alunos e os obtidos através das oficinas, cursos, 
palestras, shows e apresentação de multimídia.

Exposições interativas
Os resultados em termos de aprendizagem dos visitantes, a 

partir das exposições interativas se aproximam muito daqueles con-
cretizados nos espaços do Museu em Porto Alegre. Os objetivos de 
popularização da ciência, de alfabetização científica, de complemen-
tação de aprendizagens formais feitas no contexto escolar tem sido 
concretizados em elevado nível nas exposições. A isso se acrescenta 
a possibilidade de atingir um público sem condições de pagar seu 
deslocamento e ingresso no MCT, propiciando dessa forma uma so-
cialização ainda maior do conhecimento cientifico. Visitantes das 
mais diferentes origens e profissões tem tido oportunidade de inte-
ragir com os experimentos do PROMUSIT. Assim, entendemos que 
esse projeto, a partir de suas exposições, tem ajudado a construir um 
novo entendimento do aprender, tanto de parte de professores e alu-
nos, como da comunidade em geral.

Oficinas, cursos, palestras, shows e apresentação de multimídias

Essas atividades desenvolvidas paralelamente às exposições 
interativas são muito significativas para professores e alunos en-
volvidos, oportunizando múltiplos tipos de aprendizagem. Essas 
iniciativas representam um investimento do MCT para a melhoria 
do ensino.

As oficinas e cursos, abordando conteúdos de diferentes áre-
as, estão voltados especialmente a professores em atuação no siste-
ma de ensino e alunos em cursos de formação. Esses cursos, além 
de aprofundarem o domínio de conhecimentos científicos, também 
propõem novas alternativas de atuação docente. As oficinas e cursos 
procuram estender para o sistema de ensino, especialmente em edu-
cação cientifica, resultados de pesquisas em desenvolvimento dentro 
do Museu.

As palestras e shows têm, de modo geral, um tipo de partici-
pação mais abrangente, envolvendo, além de alunos e professores, 
também a comunidade em geral. O objetivo é a divulgação cientifica 
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mais ampla, tornando a ciência e a tecnologia mais compreensíveis 
para a população.

As apresentações de multimídia têm o objetivo de divulgar no-
vos meios de comunicação e também apresentar o Museu e suas di-
ferentes áreas, a partir de vídeos, os quais podem ser assistidos pelos 
visitantes enquanto esses aguardam ou fazem suas visitas.

b.  Resultados tecnológicos e promocionais

Referem-se às melhorias dos experimentos interativos, organi-
zação e implementação de exposições itinerantes, processos e pro-
dutos educativos e sociais, além da divulgação do MCT e da PUCRS.

Melhoria dos experimentos interativos

O PROMUSIT tem representado um desafio permanente aos téc-
nicos especialistas do MCT no sentido de atender às necessidades es-
pecíficas de um Museu Itinerante. Isso tem levado a um conjunto de 
aprendizagens relacionadas à organização desse tipo de exposição, 
especialmente em relação à criação de novos experimentos ou de 
sua adaptação à realidade de uma exposição itinerante.

A experiência adquirida através da organização das exposições 
tem propiciado várias ações como a construção de experimentos ca-
pazes de suportarem os riscos do transporte e uma adequação aos 
espaços do caminhão onde devem ser transportados.

Uma visitação intensa, tal como ocorre nas exposições itinerantes, 
requer equipamentos com novas características e resistência. Nesse 
sentido, o grupo de técnicos do Museu está tendo aprendizagens signi-
ficativas, tanto na construção como na manutenção dos equipamentos.

Organização e implementação de exposições itinerantes

Após as viagens, a equipe de professores, técnicos, universitá-
rios e auxiliares apresentam o domínio de técnicas de organização e 
implementação de exposições interativas.

Isso se aplica a questões específicas de organizar os espaços 
de exposição propriamente ditos, com compreensão de distribuição 
dos experimentos, dimensões das áreas de exposição, distribuição 
de áreas para cada experimento etc., como também no sentido de 
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obter tais espaços com as prefeituras e secretarias de educação dos 
municípios atingidos e modos de envolvimento de escolas e alunos.

Também é importante aprender como aproveitar feiras e even-
tos sociais de diferentes tipos, a fim de integrar o PROMUSIT aos 
mesmos. Como alguns eventos já têm tradição em vários municípios, 
saber organizar o PROMUSIT em função deles constitui estratégia 
importante para maximizar os resultados obtidos.

Essas aprendizagens possibilitam que as exposições itinerantes 
sejam cada vez mais produtivas.

Processos e produtos educativos e sociais desenvolvidos

O envolvimento do MCT-PUCRS, através do PROMUSIT, com 
diferentes prefeituras e suas secretarias de educação, está abrindo 
espaços para outros tipos de iniciativas. Especialmente por meio de 
cursos e oficinas, o MCT tem conseguido levar aos sistemas muni-
cipais de ensino iniciativas de reconstrução curricular nas escolas, 
com valorização da educação científica e da educação ambiental. 
Dessa maneira, mesmo que por enquanto de modo incipiente, pro-
picia-se atualizar currículos e conteúdos existentes. Com isso, leva-se 
aos sistemas de ensino resultados de pesquisas realizadas nos espa-
ços do Museu e em toda a universidade.

Em uma perspectiva semelhante, também as oficinas, cursos e 
palestras estão atingindo as populações escolares com novas meto-
dologias de atuação docente, criando um espaço para uma renova-
ção da educação científica dentro das escolas.

Da mesma forma, esses novos espaços e intercâmbios estão 
abrindo caminho para organização e implantação de projetos 
de gerenciamento ambiental, levando às comunidades atingidas 
propostas desenvolvidas por pesquisadores do Museu. Isso im-
plica interferir de modo positivo em questões de controle am-
biental, saúde pública e construção de atitudes voltadas à pre-
servação do meio.

O contato e interação propiciados pelo PROMUSIT com contex-
tos locais (Figura 54), especialmente prefeituras do interior, estão 
abrindo espaços novos para a atuação do Museu, o que poderá resul-
tar novos projetos e propostas de atuação e de expansão do Museu e 
da PUCRS dentro do Rio Grande do Sul e em estados vizinhos.
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Figura 54. Alunos acessando o auditório do caminhão.

Divulgação do MCT e da PUCRS

Finalmente, também é importante destacar a divulgação do 
MCT e da PUCRS realizada através do PROMUSIT. As exposições iti-
nerantes têm propiciado aos visitantes um melhor conhecimento da 
PUCRS e do Museu. Isso implica um incentivo e ampliação das visitas 
à sede principal do MCT e um conhecimento da PUCRS em nível glo-
bal, já que nas exposições são apresentados o ensino, a pesquisa e a 
extensão da universidade (Figuras 55 e 56).

Figura 55. Exposição itinerante montada em Brasília-DF.
Figura 56. Veículos do PROESC e do PROMUSIT em Brasília-DF.

Projeto Escola-Ciência (PROESC)

Idealizado e coordenado pelo professor Jeter Jorge Bertolet-
ti, o PROESC consiste de um ônibus devidamente equipado, diri-
gido por um motorista profissional experiente, acompanhado por 
um funcionário preparado para o atendimento e organização de 
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grupos escolares de baixa renda e seus professores, os quais são 
trazidos até o Museu. Tais estudantes e professores são oriundos 
de escolas localizadas em áreas de periferia e de risco, especial-
mente da grande Porto Alegre e que não possuem condições de 
transporte até o Museu de Ciências e Tecnologia. O PROESC aten-
de também alunos de outros estados do país.

Uma parte dos alunos, além da carência socioeconômica, não 
apresenta as mínimas condições culturais e alguns são portadores de 
necessidades especiais. Face ao exposto, o projeto propicia o trans-
porte, alimentação, ensinamentos e orientação de forma gratuita.

Estrutura básica do ônibus

O ônibus rodoviário Marcopolo, com chassi Mercedes Benz 
OHL 1628, apresenta uma série de facilidades e acessórios. Pol-
tronas reclináveis em veludo, cortinas, sanitário completo, DVD, 
VCR, monitores, som e telefonia por satélite. Seus bagageiros são 
amplos e facilitam viagens de longo trajeto. Possui calefação e ar 
frio, iluminação individual, janelas especiais com vidro fumê e 
cortinas, com capacidade para 46 passageiros. É um ônibus mo-
derno e encontra-se atualizado com todas as exigências da Polícia 
Rodoviária, além do seguro total para passageiros.

Objetivos básicos

• popularizar a ciência e a alfabetização científica, em um 
processo de inclusão social, através da difusão do siste-
ma de ensino desenvolvido pelo MCT;

• promover visitas orientadas ao MCT para alunos caren-
tes e especiais do RS, integrando essas iniciativas aos tra-
balhos realizados em sala de aula;

• combinar o processo de popularização do conhecimento 
científico proposto, com a educação inicial e continuada 
de professores da área científica e tecnológica, visando 
principalmente a preparar os atuais e futuros docentes 
para o envolvimento em processos de um ensino moder-
no, dinâmico e prazeroso.
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Público-alvo

Alunos e professores de escolas comprovadamente carentes do 
Ensino Fundamental e Médio, portadores de necessidades especiais, 
como alunos de APAE, EJAS e indígenas.

Ações desenvolvidas

Para uma visita ao Museu, as direções das escolas, coordena-
dorias e secretarias de educação enviam seus pedidos à direção do 
MCT-PUCRS. Essa solicitação deve estar acompanhada da relação 
dos alunos e professores responsáveis e o comprovante de carência, 
emitido pela secretaria de educação do estado ou do município. De 
acordo com critérios preestabelecidos, a direção autoriza o forne-
cimento de transporte, alimentação e ingresso. Os alunos deverão 
estar acompanhados por seus professores, que são orientados tanto 
na visitação como no acompanhamento das diferentes atividades, 
desde o local de embarque, saída para refeições, até o retorno à esco-
la. As escolas beneficiadas por essa promoção devem apresentar um 
relatório sucinto dos resultados.

A popularização da ciência, alfabetização científica e comple-
mentação de aprendizagens formais feitas no contexto escolar são 
concretizados em elevado nível nas exposições. A isso se acrescenta 
a possibilidade de atingir um público sem condições de pagar seu 
deslocamento e ingresso no MCT, propiciando dessa forma uma so-
cialização ainda maior do conhecimento científico. Visitantes das 
mais diferentes origens têm a oportunidade interagir com os experi-
mentos do Museu.

Financiadores
VITAE, CNPq e PUCRS.

Principais recursos financeiros recebidos e resultados das atividades 
desenvolvidas (1967-2007)

Considerando somente os projetos idealizados, elaborados, im-
plantados e coordenados por Bertoletti e aprovados por órgãos, comis-
sões e fundações nacionais e internacionais, o diretor do MCT-PUCRS, 
enquanto ordenador das despesas, recebeu e aplicou em 40 anos mais 
de cinquenta milhões de reais, valor atualizado em dezembro de 2007. 

356 MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PUCRS – BERTOLETTI, J. J.



É importante destacar que VITAE, através da presidente Regina Wein-
berg, teve elevada importância no financiamento de experimentos e 
de infraestrutura para as novas exposições do MCT-PUCRS sob a coor-
denação de Bertoletti.

Vale salientar que houve uma acentuada valorização dos bens 
adquiridos, especialmente daqueles originários diretamente dos 
produtores ou das fábricas do país e do exterior.

Nessa linha de avaliações, não estão computados os negócios 
ou aquisições efetivados por Bertoletti em 1970 e 1993 com recur-
sos de patrocinadores e da USBEE/UBEA, como o próprio terreno 
de 3,4ha, onde se situam Museu, estacionamento e Centro de Even-
tos, e a área do Pró-Mata em São Francisco de Paula. Essas áreas, 
estimando o valor real de valorização em 30 de dezembro de 2007, 
superam R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) em relação ao 
preço de custo reajustado.

Face ao grande número de atividades desenvolvidas através do 
Museu no período de 1967 a 2007, o quadro demonstrativo abaixo 
apresenta uma noção quantitativa das mesmas, envolvendo acervo, 
pesquisa e extensão.

PEÇAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E OUTRAS (+) 3.000.000

Experimentos e peças em exposição (+) 5.000

Espécies novas em descrição 196

Espécies novas para a ciência 352

Publicações científicas, livros e artigos 1.998

Estudos, projetos e pesquisas concluídas 1.779

Palestras e conferências 2.011

Orientação de acadêmicos e professores nos laboratórios 12.716

Expedições científicas e viagens de estudo no país e exterior 4.133

Orientação de alunos do ensino fundamental e médio nos 
laboratórios 13.618

Permuta de material científico 78.627

Empréstimo de material científico e didático 70.016

Participação em Congressos, Encontros e Simpósios 832
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PEÇAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E OUTRAS (+) 3.000.000

Cursos de extensão ministrados 347

Oficinas pedagógicas 382

Promoção de eventos e exposições 249

Convênios e contratos 232

Visitantes:

Exposição (prédio 10: 200 m2 – 1967 a 1995) e 
(prédio 40: 12.500 m2 – 1998 a 2007) 2.427.950

PROMUSIT (out/2001 a dez/2007) 1.719.459

PROESC (dez/2001 a dez/2007) 54.926

Atendimento gratuito incluindo escolas carentes  
(dez/2001 a dez/2007) 142.908

Total de visitantes (1967 a 2007) 4.147.409

A participação da PUCRS para a concretização do Museu é gran-
diosa, através dos reitores Ir. José Otão, Ir. Norberto Francisco Rauch 
e Ir. Joaquim Clotet. Com a construção do prédio, a manutenção do 
pessoal e de toda a sua estrutura, a universidade permitiu que o Rio 
Grande do Sul tivesse o maior Museu da América Latina. O seu preço 
global é incomensurável.
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CONCLUINDO O LIVRO NO CONTEXTO  
DO PROGRAMA PRÓ-CULTURA

Este livro, como foi referido na apresentação, foi organizado 
no contexto do projeto interinstitucional “Ciência, História, Edu-
cação e Cultura: dos Centros de Treinamento para Professores de 
Ciências aos atuais Centros e Museus Interativos” (BORGES, SILVA, 
DIAS, 2009). 

O projeto, em fase de conclusão, será finalizado em novembro 
de 2012, embora a pesquisa deva continuar. André, Ascendino e eu 
elaboramos o projeto em conjunto, mobilizados por interesses em 
comum. Depois, em coerência com o edital, cada um de nós assu-
miu a responsabilidade pela coordenação operacional e financei-
ra do projeto no âmbito da própria instituição, como definimos no 
Instrumento de Cooperação anexado ao projeto, que foi assinado 
por nós três em novembro de 2009:

O projeto tem como instituição líder a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), sob a responsabilidade e 
coordenação geral da Profa. Dra. Regina Maria Rabello Borges, 
da Faculdade de Biociências e do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências e Matemática. Os executores do Projeto na PUCRS serão 
as seguintes Unidades: Faculdade de Biociências, Faculdade de 
Física/ Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática, 
Museu de Ciências e Tecnologia. As Instituições co-responsáveis 
são: 1) Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sob 
coordenação do Prof. Dr. André Luís Mattedi Dias, do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências/
UEFS-UFBA; e 2) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Coordenadoria do Ensino de Ciências do Nordeste – UFPE-CECI-
NE, sob coordenação do Prof. Dr. Ascendino Flávio Dias e Silva. 
Cada coordenador ficará responsável pela coordenação opera-
cional e financeira do projeto no âmbito de sua instituição, de 
modo articulado à coordenação-geral.



Também anexo ao projeto submetido à Capes constam declara-
ções de cada uma das três instituições envolvidas inicialmente, as-
sinadas pelos respectivos representantes institucionais, garantindo 
apoio às ações propostas, o que “abrange o fortalecimento do ensino 
e da pesquisa sobre a cultura científica no país, mesmo após o encer-
ramento do projeto.”

Quanto aos recursos disponibilizados pela Capes, há uma ru-
brica para a organização de eventos, sendo a mesma rubrica vol-
tada à organização de livros. Então, no lugar da possibilidade de 
um evento na PUCRS, em âmbito nacional, como estava previsto 
para acontecer no último ano de vigência do projeto, considera-
mos mais relevante (e viável) a produção de um livro com diversas 
contribuições. Por isso estabelecemos contatos com pesquisadores 
brasileiros voltados a essa área, que contribuíram de modo essen-
cial à produção da obra, como autores dos diversos capítulos. A 
organização deste material tão rico e amplo foi realizada em par-
ceria com dois bolsistas vinculados à nossa pesquisa: Ana Lúcia 
Imhoff, bolsista de iniciação científica (BIC/FAPERGS), e Guy Bar-
ros Barcellos, mestre em Educação em Ciências e Matemática (bol-
sista Capes no projeto enquanto mestrando). Trabalhamos lado a 
lado, como organizadores do livro. 

Cabe referir a concessão de três bolsas de mestrado pela Capes 
em linhas de pesquisa compatíveis com o edital do Programa Pró-
Cultura, apoiando a formação de recursos humanos capacitados a 
atuar na área de cultura científica e tecnológica. Entre essas, duas 
foram destinadas a mestrandos do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências e Matemática/PUCRS e uma ao Programa de Pós-Gradua-
ção em Ensino, Filosofia e História das Ciências/UEFS-UFBA. Mas 
além dos bolsistas há outros mestrandos e doutorandos interessa-
dos no tema. Isso está permitindo ampliar os estudos e promover 
um intercâmbio de conhecimentos por meio das parcerias estabe-
lecidas, que se manifestam de modo especial nos diversos capítulos 
aqui apresentados. 

A amplitude das contribuições recebidas determinou a exten-
são da obra e foi fascinante a possibilidade de proceder a uma leitu-
ra inicial. Foi algo surpreendente e gratificante, que superou todas 
as expectativas.
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Por fim, o fechamento inconcluso de uma pesquisa em desenvol-
vimento. Os textos que compõem o livro estão sendo compartilhados 
com pesquisadores interessados em aprofundar as pesquisas e rela-
cioná-las entre si. Com o livro retomamos a mesma esperança que As-
cendino Silva, André Mattedi e eu tínhamos ao elaborar e submeter o 
projeto: contribuir para que a história comparada e contextualizada de 
Centros e Museus de Ciências possa auxiliar a aprofundar a compreen-
são do desenvolvimento histórico e cultural da Educação em Ciências e 
em Matemática no Brasil.

O estudo está em aberto. É com satisfação que compartilhamos 
todos esses trabalhos, agradecendo profundamente a disponibilida-
de dos autores nesse sentido e esperando que as pesquisas e os de-
poimentos aqui apresentados sejam inspiradores a novas propostas.
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