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introdução

a educação desenvolvida em âmbito extraescolar, como em 
museus de ciências, tem sido objeto de discussão em diversas teses 
e dissertações defendidas no Brasil. as investigações empreendidas 
nesse campo têm tratado, na maioria das vezes, de aspectos refe-
rentes a processos de aprendizagem nesses espaços (gaspar, 1993), 
o discurso expositivo (almeida, 1995; marandino, 2001; Fahl, 
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2003; Chelini, 2006) e a relação museu -escola (Bejarano, 1994; 
martins, 2006; sápiras, 2007). 

nos últimos vinte anos, tais espaços se configuram como uma 
possibilidade adicional de aproximação entre ciência e o público 
em geral (marandino et al., 2008). esse movimento possibilita 
lançar um novo olhar sobre a experiência de aprendizagem nesses 
espaços. o Brasil, entretanto, ainda se insere de modo incipiente 
nas pesquisas que consideram museus de ciências como espaços 
educativos extraescolares, embora a produção científica da área 
tenha crescido de forma considerável. Pesquisas que abordem o 
mediador4 e seu trabalho nesses espaços, no entanto, são escassas 
(mora, 2007). ao considerar a experiência de mediação como um 
processo formativo não apenas para os públicos que visitam os mu-
seus de ciências, mas também para futuros professores da área 
científica, verifica -se que o número de trabalhos que contemplam a 
mediação na formação docente inicial é ainda mais restrito.

as possibilidades formativas propiciadas por um centro de  
ciências, bem como o fato de que tais espaços são contemplados 
ainda de forma incipiente nos currículos de formação de profes-
sores de ciências, nos levaram a investigar os saberes que podem se 
fazer presentes nessa experiência extraescolar, em um contexto de 
formação inicial. 

museu, interação e formação docente

nos últimos anos, diversos autores têm discutido os diferentes 
espaços educativos que contribuem para a formação do cidadão. 
além da escola, “hoje existem variados lócus de produção da infor-
mação e do conhecimento, de criação e reconhecimento de identi-
dades e de práticas culturais e sociais” (marandino, 2002, p.1). 

4. neste trabalho, optou -se pelo termo “mediador”, aqui entendido, de modo 
geral, como a pessoa que efetiva o diálogo entre as atividades oferecidas pelo 
museu ou centro de ciências e o visitante.



ENSINo DE CIêNCIAS E MATEMáTICA IV 97

a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, já que 
existe uma multiplicidade de saberes que circulam por outros ca-
nais, difusos e descentralizados. esta diversificação e difusão do 
saber por fora da escola é um dos desafios mais fortes que o mundo 
da comunicação propõe ao sistema educativo. (martín -Barbero, 
2002, p.7)

marandino (2002) diz que no campo da educação científica 
esse fato tem sido marcante, particularmente pelo crescimento do 
movimento de divulgação científica por meio de jornais, revistas, 
vídeos e o aumento do número de espaços extraescolares, como 
museus e centros de ciências. a autora também destaca que esse 
movimento teve início no Brasil na década de 1960, resultado de 
uma “preocupação da comunidade científica e de educadores/di-
vulgadores da ciência com o letramento científico do cidadão e, ao 
mesmo tempo, por uma demanda da sociedade por esses novos es-
paços de informação” (p.1).

a educação escolar (formal), portanto, tem sido complemen-
tada ou acrescida de uma educação extraescolar (não formal), que 
de certa forma tem oferecido à sociedade o que a escola pode não 
oferecer (gaspar, 1993): aí estão incluídos museus de ciências. 
esses espaços permitem suprir, ao menos em parte, algumas das 
carências da escola como a falta de laboratórios, recursos audio-
visuais, entre outros meios, conhecidos por estimular e comple-
mentar o aprendizado (vieira et al., 2005). Ribeiro & Frucchi 
(2007) afirmam que, desde os primórdios de sua fundação, os mu-
seus estimulam a curiosidade, pois tratam de temáticas pouco  
conhecidas pelas pessoas em geral. tais temáticas incluem “expo-
sições de representantes da fauna e da flora, reproduzindo seu ha-
bitat natural, coleções de espécies raras, equipamentos e outros 
objetos usados em laboratórios de pesquisa de biologia, química, 
física, astronomia, artefatos étnicos, acervos arqueológicos, dentre 
tantos outros” (p.69). gruzman & siqueira (2007) consideram o 
museu de ciência um “espaço privilegiado para a articulação dos 
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aspectos afetivos, cognitivos, sensoriais, do conhecimento concreto 
e abstrato, bem como da produção de saberes” (p.412).

nesse movimento de valorização das visitas a tais espaços é que 
foram estruturados os primeiros serviços educativos no interior 
dessas instituições. direcionados inicialmente para o atendimento 
do público escolar, contavam com recursos humanos pouco espe-
cializados em atividades pedagógicas. as visitas, em sua grande 
maioria, eram guiadas pelos próprios curadores das exposições, 
profissionais também encarregados de zelar por elas e estudá -las. 
“sendo especialistas no assunto, os curadores enfrentavam desafios 
para divulgar seu conhecimento ao público. Já os professores das 
escolas desconheciam as especificidades desses locais, um fator li-
mitante quanto à utilização das coleções dos museus” (marandino 
et al., 2008, p.9).

na atualidade se reconhece a importância que a figura do me-
diador assume nesses espaços, considerando que sua atuação como 
tradutor verbal das diferentes linguagens presentes no museu visa 
favorecer a aproximação do público com a exposição e, por conse-
guinte, do museu. além disso, o reconhecimento e a valorização do 
papel da mediação como a componente humana desses espaços, 
aponta a mudança de enfoque que tem acontecido nessas institui-
ções, particularmente as de temática científica: “do conteúdo, do 
objeto, da técnica, para o homem, para o público, com sua sensibi-
lidade, suas referências culturais, suas demandas de informação, de 
conhecimento científico e tecnológico, sua necessidade de sentir -se 
inserido/incluído nesse contexto” (Ribeiro & Frucchi, 2007, p.68). 
essas autoras concluem seu texto dizendo que, “independente de 
ser chamado monitor, técnico, estagiário, comunicador, o me-
diador é, sem dúvida, um educador não formal” (p.74). 

ante o exposto, verifica -se que questões educacionais vêm se 
ampliando e delineando a função social dos museus de ciências, co-
laborando no processo de alfabetização científica da população. na 
maioria das vezes cabe aos mediadores o papel de desenvolver os 
objetivos educacionais desses espaços, aproximando o museu dos 
públicos. Há, porém, algumas lacunas em sua formação, conside-
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rando a inexistência de um curso específico para sua atuação. 
“estes mediadores são oriundos de diversas áreas de saberes for-
mais e aprendem a desenvolver sua função no dia  a  dia uma vez que 
não existe uma formação própria para mediadores de museus de 
ciência e tecnologia” (soares, 2003, p.8). enquanto instâncias edu-
cativas, os museus de ciências podem em muito contribuir para  
a formação docente em ciências, em especial no que diz respeito a 
ações de alfabetização científica que ocorrem nesses espaços. ma-
randino (2003) afirma que a formação continuada de professores 
constitui -se numa prática que vem se estabelecendo no rol das 
ações educativas de museus de ciências em sua articulação com ou-
tras instâncias de caráter formal. entretanto, quanto à participação 
das mesmas na formação inicial do professor, a referida autora diz:

algumas iniciativas tomam corpo e começam a ser alvo não só de 
práticas, mas também tema de investigação na área de educação em 
ciência. experiências que articulam as universidades, os museus  
de ciência e a escola se configuram como novos espaço -tempo na 
formação de professores [...] (p.66) 

Considerando a importância dos museus de ciências no pro-
cesso educativo, Chagas (1993) ressalta a importância de os futuros 
professores terem formação para atuar nesse intercâmbio entre o 
espaço escolar e o extraescolar. a autora reafirma a necessidade  
de desenvolver nos professores habilidades para utilizar e explorar 
os recursos do museu visando à melhoria da formação científica de 
seus alunos. Para ela, essa formação pode ser oferecida durante  
os cursos de formação docente em sua fase inicial ou, ainda, em 
cursos de formação continuada.

Há que se reconhecer que não existem “receitas” ou padrões  
a ser seguidos por aqueles que desejam atuar como mediadores  
em espaços extraescolares. Há, entretanto, como teorizar sobre tais  
saberes considerando o paradigma do professor artista -reflexivo 
(Queiroz et al., 2002; silva, 2009). a esse respeito, Queiroz e cola-
boradores (2002) dizem que os mediadores atuantes em museus e 
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centros de ciências poderão tornar -se “capazes de trazer, para o seu 
cotidiano profissional, elementos teóricos prévios, sem deixar de 
lado a criatividade nas situações novas que estarão sempre pre-
sentes em virtude da complexidade inerente a visitas a museus” 
(p.86), o que também é adequado a licenciandos -mediadores.5 

Queiroz e colaboradores (2002) identificaram e caracterizaram 
os saberes da mediação humana no mast.6 nesse trabalho, os au-
tores investigaram a ação dos mediadores na apresentação de expo-
sições permanentes daquele museu, ressaltando que a mediação 
humana nesses espaços requer um “saber com dimensões pecu-
liares: o saber da mediação”.

Como não há formação própria para mediadores desses espaços, 
ela ocorre no próprio ambiente de trabalho e lhes oferece múltiplas 
possibilidades à criatividade. os autores citam as “diferentes 
formas de talento artístico profissional” (schön, 1992) para funda-
mentarem  -se na identificação dos saberes da mediação humana 
nesses espaços.

as duas primeiras categorias de saberes indicadas a seguir fun-
damentam  -se na pesquisa educacional mais ampla e na pesquisa 
em educação científica. a terceira categoria é proveniente de pes-
quisas educacionais desenvolvidas nos próprios museus. também 
com base nos conhecimentos construídos na prática diária de me-
diação é que o mediador poderá teorizar sobre esses conhecimentos 
e aplicá  -los a novas situações.

i) saberes compartilhados com a escola
Disciplinar: conhecer o conteúdo da ciência pertinente à expo-

sição a ser mediada.
Transposição didática: saber transformar o modelo consensual/

pedagógico de forma a torná  -lo acessível ao público.

5. termo utilizado para designar os licenciandos que também atuam como 
mediadores no museu de ciências no qual esta investigação foi desenvolvida.

6. museu de astronomia e Ciências afins, localizado na cidade do Rio de Janeiro.
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Linguagem: adequar a linguagem aos diferentes tipos de público 
que visitam o museu.

Diálogo: estabelecer uma relação de proximidade com o visi-
tante, valorizando o que ele sabe, formulando questões explorató-
rias gerativas de modelos mentais e dando um tempo para que o 
visitante exponha suas ideias.

ii) saberes compartilhados com a escola  
no que se refere à educação científica

História da ciência: conhecer o conteúdo da história da ciência 
pertinente à exposição a ser mediada, distinguindo  -o do conteúdo 
da ciência vigente.

Visão de ciência: conhecer aspectos da ciência que dizem res-
peito à origem do conhecimento científico, aos processos de cons-
trução do conhecimento científico (incluindo suas mudanças), e ao 
status do conhecimento científico em relação a outros conheci-
mentos humanos (critérios de demarcação).

Concepções alternativas: conhecer algumas concepções alterna-
tivas ao conhecimento cientificamente aceito, apresentado nas ex-
posições, e saber como explorá -las.

iii) saberes característicos da mediação em museus
História da instituição: conhecer a história da instituição que 

abriga a exposição.
Interação com professores: lidar com os professores que acompa-

nham seus alunos ao museu.
Conexão: conectar os diferentes espaços de uma mesma expo-

sição ou trilha e conectar diferentes aparatos de um mesmo espaço.
Ambientação: saber dos aspectos ambientais das exposições, tais 

como luz, cor, estilo do mobiliário, etc.
História da humanidade: saber situar a temática da exposição 

num contexto histórico -social mais amplo.
Expressão corporal: usar o seu corpo e fazer o visitante usar o 

próprio corpo na simulação de fenômenos representados nas expo-
sições do museu.
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Manipulação: deixar o visitante manipular livremente os apa-
ratos e, quando necessário, propor formas de uso próximas da idea-
lizada.

Concepção da exposição: saber das ideias das pessoas que ideali-
zaram, planejaram e executaram a exposição, o que inclui o saber 
da tendência pedagógica da exposição.

soares (2003) afirma que “os saberes da mediação humana em 
museus de ciência e tecnologia é um campo pouco explorado” (p.3). 
diante desse panorama, objetivamos investigar as competências, 
conhecimentos e habilidades ocorrentes na prática da mediação e 
suas contribuições à formação inicial dos licenciandos investigados, 
a partir do referencial proposto por Queiroz e colaboradores (2002) 
no contexto do Centro de divulgação Científica e Cultural da Uni-
versidade de são Paulo (CdCC/UsP), campus são Carlos.

os caminhos da investigação

Para a obtenção dos dados aqui analisados foram realizadas en-
trevistas semiestruturadas e observações das interações mediador/
visitante com três licenciandas -mediadoras (m1, m2 e m3) atuan-
tes no museu de ciências supracitado, o que caracteriza esta in-
vestigação como sendo de natureza qualitativa (Bogdan & Biklen, 
1994). as observações das mediações na ação, desenvolvidas no 
CdCC/UsP em sua área interna (“sala de Física” e “espaço vivo 
de Biologia”) e externa (“Jardins da Percepção”) foram realizadas 
durante visitas escolares, audiogravadas e posteriormente trans-
critas, visando ao mapeamento dos saberes manifestos pelas li-
cenciandas -mediadoras. também se optou por realizar entrevistas 
semiestruturadas, ou seja, guiadas por questões mais gerais refe-
rentes ao foco do estudo. segundo Laville & dionne (1999), esse 
tipo de entrevista caracteriza -se pela utilização de um guia mais 
aberto e flexível, o que possibilita ao entrevistador coletar dados 
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relativos a dimensões inesperadas referentes à situação investigada. 
nesta investigação, as entrevistas possibilitaram o aprofunda-
mento do que fora observado durante as visitas acompanhadas pelo 
pesquisador. o material empírico foi submetido a um processo de 
análise textual discursiva, por meio do qual os dados são interpre-
tados em relação aos significados que o pesquisador atribui a eles 
pautado na literatura. moraes (2003) afirma que é importante con-
siderar que qualquer leitura é sempre realizada a partir de uma fun-
damentação teórica, pois “é impossível ver sem teoria; é impossível 
ler e interpretar sem ela” (p.193). 

mapeando os saberes da mediação humana  
no cdcc/usp

os excertos aqui analisados por vezes apresentam mais de um 
saber nele imbricado. no entanto, o trecho foi transcrito na íntegra 
de forma a preservar a fala do mediador e destacar o(s) saber(es) em 
questão, tendo em vista o quadro teórico acima caracterizado. Uma 
descrição completa dos saberes da mediação humana no CdCC/
UsP encontra -se em ovigli (2009). 

i) saberes compartilhados com a escola
na situação exemplificada a seguir, m3 apresenta o gerador de 

van der graaf a um grupo de estudantes do terceiro ano do ensino 
médio de uma escola privada.

O que acontece? Alguém já ouviu falar que os opostos se atraem? E os 
iguais se repelem? É isso mesmo que tá acontecendo: as cargas todas de 
sinais iguais, todas negativas, então elas tendem a ficar longe uma  
da outra e no nosso corpo elas vão pras pontas, pras pontas dos dedos, 
dos dedinhos, pras pontas dos cabelos, por isso que começa a arrepiar 
os cabelos, porque as cargas tão tentando ficar longe umas das outras. 
Por isso nosso cabelo arrepia. 
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nesse excerto, m3 utiliza os diferentes saberes pertinentes à 
educação escolar, em especial o saber do diálogo e da linguagem.  
a utilização constante de perguntas e as curiosidades suscitadas 
pelo experimento em questão fazem com que, a todo momento,  
os jovens questionem a mediadora. nesse sentido, os licenciandos-
-mediadores também desenvolvem atividades que envolvem e des-
pertam diferentes emoções e sentimentos dos públicos. em seu 
trabalho cotidiano consideram os sentimentos e emoções inerentes 
aos diferentes públicos, encontrando sentidos para as falas, pos-
turas, gestos e olhares. tais indicativos sinalizam a melhor forma de 
abordagem, mobilizada durante sua ação, para que selecionem  
determinado estímulo, para que possam trabalhar uma determi-
nada informação que surgiu no decorrer da ação. Um exemplo se 
faz presente quando m1 utiliza as perguntas dos estudantes para 
conduzir uma situação no “espaço vivo de Biologia”. 

Se vocês olharem ali, tá vendo? Assim como ali a falsa coral tem a 
pele que ela soltou, as aranhas também trocam de pele. Vocês já viram 
cigarras nas árvores? Também é um exoesqueleto. [...] Chegando mais 
próximo tem uma aranha pequena aqui, essa é a viúva-negra. 

Como não há formação própria para mediadores de museus de 
ciências, sua formação ocorre no próprio ambiente de trabalho e 
lhes oferece múltiplas possibilidades à criatividade. a construção 
dessas competências e habilidades individuais, dentro de uma pro-
posta de educação não formal, ocorre em um meio que lhes oferece 
flexibilidade de criação e desenvolvimento de estilos. Queiroz e co-
laboradores (2002) citam as “diferentes formas de talento artístico 
profissional” (schön, 1992) para fundamentar -se na identificação 
dos saberes da mediação humana nesses espaços, caracterizando -os 
como potencialmente formativos para as licenciaturas.
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ii) saberes compartilhados com a escola no que diz 
 respeito à educação científica

na situação descrita a seguir, m3 atua durante visita de um 
grupo de alunos de ensino médio de uma escola privada à “sala de 
Física”. ao apresentar os objetivos da visita, a mediadora ques-
tiona os estudantes, tentando caracterizar a visão de senso comum 
sobre ciência por eles apresentada, para, em seguida, discutir a pro-
posta dos “Jardins da Percepção” do CdCC em sua área externa 
(utilização dos sentidos para percepção da ciência presente nos apa-
ratos interativos). 

O que é o trabalho de um cientista? Produzir ciência, não é? E qual é 
a ideia que a gente tem de cientista? Louco, no laboratório, vive no 
mundo da Lua, e na verdade não é nada disso: ciência é uma cons-
trução, são várias pessoas, várias pessoas fazendo um produto, 
criando a ciência, nós vamos ver isso aí [...] Daí nós vamos usar os 
nossos sentidos. Nós temos cinco sentidos, não é isso? Esses são fáceis, 
né, vamos falar? 

m3 também lança mão da história da ciência em diversos mo-
mentos, visando à contextualização de cada aparato presente na ex-
posição, contribuindo para resgatar o caráter histórico do conceito 
tratado no aparato e, por conseguinte, a componente humana en-
volvida no processo de construção do conhecimento científico.

Vocês já ouviram falar de Boyle, em Química? Ele fez um experi-
mento assim: ele pegou um tubo, tirou todo o ar lá do tubo e colocou 
um despertador lá dentro. E ele viu que o despertador vibrava, mas 
ele não escutava, por quê? Porque ele tinha tirado o ar de lá de 
dentro, tinha feito uma espécie de vácuo lá dentro. O despertador 
tocava, ele via vibrando, mas não ouvia. Daí ele chegou à conclusão 
de que as ondas são mecânicas, elas precisam de um meio pra se pro-
pagar. Aqui conversando, nós estamos movimentando o ar em todo 
canto, um monte de onda, tem uma piscina de ar aqui, só que a gente 
não consegue sentir pelo tato, a gente não consegue sentir por outros 
sentidos que não a audição. O nosso tímpano vibra e a gente escuta, 
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a gente percebe as ondas sonoras pelo nosso sentido que se chama au-
dição, tá?

as concepções alternativas, ainda bastante recorrentes na edu-
cação em ciências, também se fazem presentes em ambiente extra-
escolar, a exemplo da situação relatada por m1 durante a entrevista. 
sua fala também expressa o papel do mediador na reconstrução de 
concepções alternativas dos visitantes, ressaltando a relevância que 
tais espaços vêm assumindo no tocante à alfabetização científica da 
população (Cazelli, 1992): 

a pessoa acredita que a aranha passando em você liberou veneno, que 
é um mito. A partir do momento que você fala: “Não, a aranha só 
libera veneno pela quelícera, ao redor da boca”, você já quebrou um 
mito, acrescentou aquilo pra pessoa. 

estudos realizados por Fensham (1999) apontam que o conhe-
cimento que o público adulto tem sobre temas científicos provém, 
em grande medida, da ação da divulgação científica, que inclui os 
museus e centros de ciências. assim, as parcerias entre museu, es-
cola e universidade configuram -se como estratégias para possibi-
litar à população o acesso aos conhecimentos científicos.

iii) saberes característicos da mediação em museus
o saber referente à história da instituição não perpassa a visita 

inteira como os anteriormente descritos. as licenciandas -me dia-
doras, ao receberem o público escolar, fazem uma exposição sobre  
a história do CdCC, ainda que de forma incipiente, visto que se 
referem a características meramente informativas sobre o prédio e 
sua história, a exemplo de m2 no excerto que segue.

O CDCC é um centro de divulgação de ciência e de cultura e esta sala 
[Sala de Física] é a primeira sala de exposição que surgiu, aqui o 
prédio do CDCC já foi usado como escola, escola de italianos, depois 
se tornou a escola de Engenharia e depois que a escola de Engenharia 
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foi lá pra USP aqui se tornou o centro de divulgação de ciência e cul-
tura. E o primeiro espaço de exposição que surgiu então foi este, são 
objetos um pouco antigos por causa disso. O Espaço de Física em que 
nós estamos e vamos apresentar pra vocês. 

as diferentes temáticas presentes no espaço do museu, arti-
culadas com o tema da exposição permanente (“Jardins da Per-
cepção”) possibilitam conexões, como a descrita abaixo, ocorrida 
no “espaço vivo de Biologia”, ocorrida com m3. 

Pessoal, aqui nós temos dois ambientes de simulação de tipos de vege-
tação. Aqui nós tentamos simular um cerrado, mas que que aconteceu? 
A gente não conseguiu manter todas as características. Num cerrado 
de verdade, os troncos são bem mais tortuosos, é bem mais grosso. Por 
quê? Porque a gente tá falando de um lugar seco, mas o que perma-
neceu são as folhas, as folhas grossas, são meio impermeáveis, elas 
têm que guardar água, né, e lá atrás estão os animais. 

o saber da história da humanidade aparece muitas vezes junto  
à história da instituição ou à história da ciência, como no excerto  
já mencionado no qual m3 fala sobre Boyle. a exploração dos  
aspectos ambientais da exposição, em especial dioramas e luzes, 
apresenta -se como um recurso de grande valia na mediação, vi-
sando à motivação e despertar da curiosidade dos visitantes, como é 
o caso de um visitante que perguntara a m1 por que o expositor 
sobre formigas estava “escuro”. ela, em seguida, problematiza: 
“Por que que estava apagado, toda a sala tava iluminada, justo essa 
vitrine estava apagada?”. 

o saber da expressão corporal é particularmente interessante ao 
considerar os Jardins da Percepção do CdCC, cuja proposta 
fundamenta -se no uso dos sentidos. Um exemplo faz -se presente 
quando da exposição de diferentes crânios, em que se objetiva 
identificar aquele característico da espécie humana. ao comparar 
os diferentes crânios que compõem a área de exposição, m1 per-
gunta: “Qual desses crânios aqui vocês acham que é do ser humano?”.
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as crianças, ao apontarem erroneamente o crânio relativo ao ser 
humano, são orientadas pela mediadora: “Passa a mão assim na so-
brancelha”, visando à identificação do crânio humano. além disso, 
os visitantes são chamados a interagir com a exposição em outros 
aparatos, como no caso dos tubos sonoros, a percepção de tempera-
tura e a noção de relatividade, o que também remete ao saber da 
manipulação, o qual exige sensibilidade por parte do mediador 
acerca de como agir. a esse respeito, diz m2:

Essa sensibilidade de conhecer as pessoas e saber como eu posso falar o 
mesmo conteúdo de várias formas, eu só consegui aqui, se eu não ti-
vesse passado por aqui, se eu não tivesse trabalhado [...] será que eu 
sei explicar? Eu falo, será que as pessoas entendem o que eu falo? [...] 
Será que eu sei conteúdo suficiente pra poder explicar pra uma pessoa? 
Então acho que essa experiência só consegui porque eu tava traba-
lhando aqui [...] São coisas que eu acho que eu estou um pouco mais 
tranquila.

É nesse sentido que, para um melhor aproveitamento dos po-
tenciais didáticos da exposição, faz -se necessário o saber da con-
cepção da exposição. trata -se de um saber apontado nas entrevistas 
como necessário, embora não seja evidente nas mediações. 

eu acho que mudou bastante a forma como eu desenvolveria uma aula 
se eu não tivesse trabalhado aqui e trabalhado aqui. Isso de ter esse 
jogo de cintura, de saber que nem todos aprendem do mesmo jeito, que 
conteúdo é importante, mas que é preciso essa assimilação, que é pre-
ciso associar... é lógico que quando você quer ser professor você sabe da 
importância disso, você sabe de tudo isso, mas trabalhar aqui no 
CDCC favorece o desenvolvimento dessas habilidades, né, então isso 
tudo foi graças a trabalhar aqui. (M2)

nas visitas acompanhadas pelo pesquisador, percebeu -se que o 
professor acompanhante assume uma postura passiva na maioria 
das vezes, cabendo ao mediador a condução da visita na quase tota-
lidade de seu tempo de duração e poucas vezes há intervenção do 
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professor. m2, no entanto, ao discorrer sobre a utilização de ativi-
dades extraescolares por parte dos professores visitantes, evidencia 
movimentos de aproximação com professores da educação básica, 
o que também pode configurar -se como ferramenta formativa para 
os licenciandos.

o que a gente tem conversado com os professores que vêm aqui é que 
eles têm um currículo apertado, muito conteúdo pra dar e que os 
alunos são muito indisciplinados, então que algumas coisas eles não 
fazem porque os alunos não se comportam direito e o que eles falam 
também é essa questão, ultimamente que eles têm falado, é que os con-
teúdos estão muito apertados, está difícil dar todo o conteúdo. 

atuando como artistas -reflexivos, esses mediadores-licencian-
dos levam, para seu desempenho no CdCC, elementos teóricos 
estudados previamente, mas também a criatividade no trabalho 
com situações novas, sempre presentes em virtude da imprevisibi-
lidade das mediações em museus, em um trabalho de difusão da 
cultura científica. 

considerações finais

assim como no desenvolvimento dos saberes docentes, cons-
truídos ao longo de toda a carreira do professor, saber considerado 
plural e que congrega conhecimentos de conteúdos, habilidades e 
valores que permitem que atuem como profissionais da educação 
formal, os saberes da mediação também partilham tais caracte-
rísticas. algumas investigações empreendidas por tardif (2002) 
mostram que os docentes consideram os saberes da experiência  
os mais importantes. segundo o autor, esses saberes são conside-
rados pelos próprios docentes como um conjunto de saberes prá-
ticos que emergem no dia a dia da profissão, bem como a validação 
desses saberes diante dos demais atores escolares. nesse sentido, os 
saberes da mediação assentam -se predominantemente nos saberes 
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ditos experienciais, visto que não existe uma forma ção específica 
para os mediadores de museus de ciências. Queiroz (2002, p.80) diz 
que “a competência docente é, no entanto, fruto do saber de uma 
experiência que não se limita ao cotidiano da sala de aula, mas é 
ampliada em trocas com sujeitos de diferentes origens: pesquisa-
dores e professores de diferentes níveis de ensino” e em diferentes 
espaços que, inclusive, podem ir além dos muros da escola.

assim como os saberes elencados por tardif, os saberes da me-
diação humana em museus de ciências são provenientes da for-
mação profissional, dos saberes das disciplinas e, principalmente, 
da experiência no museu. assim é o dia a dia do mediador: ele  
reflete sobre sua prática e redimensiona suas posições iniciais ou, 
em última hipótese, depara -se com situações nunca vivenciadas e 
aprende a lidar com elas de forma a superar seus hábitos.

os saberes da mediação descritos por Queiroz e colaboradores 
(2002) contemplam as mais diferentes situações ocorrentes no am-
biente do museu, embora determinados saberes não mencionados 
pelos autores também possam ser mapeados. analogias e metá-
foras são recursos utilizados diariamente pelos licenciandos -me-
diadores, o que indica uma provável integração destes ao rol dos 
saberes da mediação. É nesse sentido que a formação inicial de pro-
fessores de Ciências não deve prescindir de experiências proporcio-
nadas pelos espaços extraescolares, também por meio de estágios 
curriculares integrados à prática de ensino, embora a legislação 
atual não permita o desenvolvimento dessas ações, mesmo parcial-
mente, fora da instituição escolar. enquanto futuros professores na 
educação básica, os licenciandos que tiveram a experiência de me-
diação podem ocupar posição privilegiada para acompanhar seus 
alunos em visita ao museu de ciências, pelo conhecimento que já 
têm de sua turma e, especialmente, da dinâmica de funcionamento 
de um espaço como esse. também, tendo em vista sua interação 
constante em sala de aula, esses professores podem melhor enca-
dear as aprendizagens no museu com aquelas em desenvolvimento 
nas escolas.
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algumas pesquisas têm destacado a falta de compreensão, por 
parte dos professores, das possibilidades de ampliação cultural que 
os museus de ciências oferecem aos estudantes. ações voltadas 
para a melhoria da relação museu -escola podem e devem ser imple-
mentadas e analisadas; daí a necessidade do desenvolvimento de 
um trabalho mais intenso na formação docente para participação 
como mediadores em ações de alfabetização científica que incluam 
museus de ciências, ainda durante sua formação inicial. assim, a 
parceria universidade/centro de ciências apresenta um caminho 
que pode favorecer mudanças visando à melhoria da educação 
científica no Brasil.
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