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APRESENTAÇÃO

O evento, Encontro nacional sobre práticas educativas em museus e 
centros de ciência e tecnologia, fruto de uma parceria entre o Museu 
de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCTIC e o Museu Nacional/
UFRJ, visa promover a troca de experiências entre realizadores de 
práticas educativas em museus e centros de ciência e tecnologia e seus 
pressupostos pedagógicos. 
Apesar das recentes indeterminações do cenário político brasileiro, 
pode-se ainda julgar como positivo o saldo das mudanças das relações 
entre ciência, tecnologia e sociedade ocorridas no Brasil nas últimas 
três décadas. Além do aumento do número de instituições específicas 
para este fim, registrou-se também um maior envolvimento de 
universidades, institutos de pesquisa, estados, prefeituras, ONGs 
e da iniciativa privada. Em paralelo, os indicadores que refletem a 
qualidade do ensino de ciências no Brasil podem ajudar a explicar a 
forte demanda que recai sobre as instituições que atuam na divulgação 
da ciência e tecnologia no país. Neste cenário, os idealizadores e 
realizadores de práticas de divulgação e popularização da ciência 
refletem uma ambiguidade e imprecisão quanto aos conceitos de 
educação e divulgação. Por isso, vale analisar cuidadosamente algumas 
relações entre educação e divulgação da ciência e tecnologia.
Outra questão, em debate, está relacionada à política nacional de 
educação museal e Aos setores educativos dos museus de ciência. Em 
2017, esta política foi definida e traz três eixos temáticos, diretrizes, 
estratégias e ações para orientar e subsidiar boas práticas educativas 
nos museus brasileiros. Além disso, o Encontro tratará de temas como 
museus de ciência e ações extramuros; práticas inovadoras na educação 
e divulgação da ciência; teatro de temática científica; divulgação da 
ciência na televisão, rádio e redes sociais; exposições e mostras de 
ciência e tecnologia; crianças e idosos nos museus e centros de ciência 
e acessibilidade e inclusão.
Espera-se com isso, estimular a rede de profissionais dos setores 
educativos dessas importantes instituições brasileiras. 
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12h às 13h – Almoço

13h30 às 15h15 – Comunicação Oral: “Museus de ciência e ações 
extramuros”

TEXTO ORIENTADOR PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHO/ RESUMO 
O edital de apoio a projetos de Ciência Móvel realizado pela Academia 
Brasileira de Ciências, com recursos do antigo Ministério da Ciência e 
Tecnologia em 2004, foi um importante fator para a disseminação em 
escala nacional deste tipo de iniciativa que tenta dar conta da assimetria 
de distribuição territorial de equipamentos de cultura científica no país. 
São ônibus, caminhões, vans, barcos, trailers..., que levam a popularização 
da ciência e tecnologia à população dos mais variados perfis. As condições 
de contorno da itinerância são específicas: desafios técnicos dos aparatos, 
rotatividade dos mediadores, perfil variado das audiências, problemas de 
gestão, maior volatilidade da política em nível municipal, etc. Este cenário 
seria uma moldura para o surgimento de uma “pedagogia de itinerância”? O 
que os museus e centros de ciência estão criando para se adaptarem a este 
cenário tão desafiador? Traga a sua experiência para discussão à luz destas ou 
outras questões afins. 

Tempo: 15min para cada trabalho + 30min para o debate

15h15 às 15h30 – Intervalo

15h30 às 16h30 – Palestra:
“30 anos de Brincando com a Ciência: ainda há espaço para a interatividade 
dos anos 1980 nos museus de ciência de hoje?”

TEXTO ORIENTADOR DA DISCUSSÃO/ RESUMO 
A presença de recursos tecnológicos nas mãos do cidadão do século XXI 
é uma fato inexorável que impacta o exercício da cidadania e a formação 
educacional de todas as faixas etárias, mas muito especialmente crianças 
e jovens. No âmbito da popularização da ciência e tecnologia em museus 
e centros de ciência, dentre os muitos desafios que as novas tecnologias 
nos impõe está a interatividade. Até o final da década de 1980, a interação 
viabilizada pelos aparatos utilizados nas exposições ou práticas educativas 
era essencialmente analógica. Hoje, o uso das possibilidades de técnicas de 
realidade aumentada e outras tecnologias vêm se tornando cada vez mais 

Dia 25 de abril | QUARTA-FEIRA
 
9h às10h – Credenciamento 

10h às 12h – Mesa de Abertura:
“Educação ‘versus’ divulgação científica: pressupostos das práticas de 
socialização do conhecimento em museus e centros de ciência e tecnologia”

TEXTO ORIENTADOR DA DISCUSSÃO/RESUMO 
Apesar das recentes indeterminações do cenário político brasileiro, ainda 
podemos olhar reflexivamente as mudanças positivas das relações entre 
ciência, tecnologia e sociedade ocorridas no Brasil nas últimas três décadas. 
Além do aumento do número de instituições específicas para este fim, 
registrou-se também um maior envolvimento de universidades, institutos de 
pesquisa, estados, prefeituras, ONGs e da iniciativa privada. Em paralelo, 
os indicadores que refletem a qualidade do ensino de ciências no Brasil 
podem ajudar a explicar a forte demanda que recai sobre as instituições 
que atuam na divulgação da ciência e tecnologia no país. Neste cenário, 
os idealizadores e realizadores de práticas de divulgação e popularização 
da ciência refletem uma ambiguidade e imprecisão quanto aos conceitos 
de educação e divulgação. Por isso, vale analisar cuidadosamente algumas 
relações entre educação e divulgação de C&T. Considerando que a divulgação 
da ciência e tecnologia tem uma dimensão educativa no sentido amplo, que 
perspectiva de comunicação da ciência e que princípios pedagógicos estão 
presentes nas práticas educativa destas instituições? Quando começa uma 
e termina a outra? É possível que uma aconteça sem a outra? Ou seriam a 
educação científica e a divulgação científica duas raízes independentes em 
natureza? Os ambientes de educação formal, não formal e informal estariam 
definitivamente entrelaçados em função das novas tecnologias? 

Palestrantes:
- Antônio Carlos Pavão/UFPE
- Maria Esther Valente/Coordenação de Educação em Ciências/MAST
- Rafaela Rejane Samagaia/UFSC

Tempo: 30min para cada palestrante + 30min para o debate

PROGRAMA COMPLETO
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Palestrantes:
- Fernanda Castro/IBRAM 
- Sibele Cazelli/Coordenação de Educação em Ciências/MAST 

Tempo: 30min para cada palestrante + 30min para o debate

Dia 26 de abril | QUINTA-FEIRA

9h30 às 11h30 – Mesa-Redonda: 
“Divulgação da ciência na televisão, rádio e redes sociais”

TEXTO ORIENTADOR DA DISCUSSÃO/ RESUMO 
A última pesquisa de “Percepção Pública da C&T no Brasil” mostra que no 
período entre 2006 e 2015, o percentual dos entrevistados que declararam 
usar a internet para adquirir informação sobre ciência e tecnologia saltou de 
23% para 47%, com uma taxa de crescimento de 40% a cada quatro anos. 
Observa-se que os jovens entre 16 a 24 anos são a maioria destes usuários. 
Ao mesmo tempo, a televisão ainda é o principal canal de acesso à informação 
de ciência e tecnologia e, especialmente, é utilizada uniformemente em 
todas as faixas etárias. Projeções a partir das taxas de crescimento sugerem 
que na próxima pesquisa, o acesso pela internet supere o da televisão. Neste 
panorama, a internet passa a ser um fator que traz grandes implicações. 
Como lidar com a falta de centralidade das instituições na internet e redes 
sociais? O que instituições como museus e centros de ciência podem 
aprender com os youtubers? Por outro lado, ainda temos o rádio cumprindo 
um importante papel para comunidades locais em todo o Brasil. Instituições 
como a Embrapa, diversas universidades e institutos de pesquisa usam o 
rádio (também pela internet) como um importante veículo de divulgação da 
ciência e tecnologia. 

Palestrantes: 
- Emilio Garcia/Youtuber-Bablalogia
- Selma Lúcia Lira Beltrão/EMBRAPA - DF
- Silvânia Sousa do Nascimento/UFMG

Tempo: 30min para cada palestrante + 30min para o debate

presentes, sendo interpretadas como símbolo de contemporaneidade. 
Simultaneamente ao crescente uso destas novas tecnologias, ainda vemos 
as “velhas” formas de interatividade baseadas em objetos físicos. O objetivo 
desta palestra será discutir o lugar das tradicionais formas analógicas de 
interatividade a partir do projeto “Brincando com a Ciência”, iniciado no 
MAST em 1987. São aparatos feitos com garrafas plásticas,  madeira, isopor 
e outros objetos do cotidiano. A pergunta central é: a “velha” interatividade 
ainda tem lugar nos museus e centros de ciência de hoje? Ou devemos 
encará-la como uma importante fase de nossa “história do tempo presente”, 
virar a página e aderirmos às novas tecnologias?  Qual o valor do objeto e da 
interatividade física?

Palestrantes:
- Douglas Falcão/Coordenação de Educação em Ciências/MAST 
- Ronaldo de Almeida/Coordenação de Educação em Ciências/MAST

Tempo: 20min para cada palestrante + 20min para o debate

16h30 às 18h – Mesa-Redonda: 
“A política nacional de educação museal e os setores educativos dos museus 
de ciência”

TEXTO ORIENTADOR DA DISCUSSÃO/RESUMO 
Em 2017 foi definida a Política Nacional de Educação Museal (PNEM), que 
traz em três eixos temáticos, diretrizes, estratégias e ações para orientar e 
subsidiar boas práticas educativas nos museus brasileiros. A mesma apresenta 
de forma sintética e abrangente a vontade, a experiência e os desafios do 
campo, expressadas e definidas pelos seus próprios atores. A etapa por vir 
é a de desenvolvimento da PNEM em cada realidade, desdobrando suas 
orientações de acordo com as necessidades de cada instituição ou processo 
museal. A Coordenação de Educação em Ciências do Museu de Astronomia 
e Ciências Afins - MAST desde 1985, por meio de práticas educativas e da 
pesquisa, tem contribuído para o desenvolvimento e consolidação das áreas 
da educação museal e da divulgação da ciência e tecnologia no Brasil. Neste 
contexto, propõem-se as seguintes reflexões: É possível identificar no MAST
experiências que podem servir de referência para a elaboração de boas 
práticas? Como aplicar a PNEM nos museus e centros de ciência? Qual é o 
papel da divulgação científica em uma Política Nacional de Educação Museal? 
Quais são os desafios dos setores educativos dos museus de ciência e como 
podem contribuir para consolidação e continuidade da PNEM?
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importantes ícones mundiais da ciência, cientistas locais, meio ambiente e 
questões de gênero encontram na linguagem teatral um terreno fértil, que 
tem levado discussões complexas integradas à emoção. Neste cenário, vale 
conhecer algumas experiências nacionais e discutir como o uso do teatro 
de temática científica pode ser ampliado nas nossas instituições. Para tal, o 
convite nesta sessão de comunicação oral é solicitar o envio de trabalhos que 
apresentem experiências e que simultaneamente reflitam sobre suas relações 
com a pedagogia, inclusão científica, motivação, arte, aprendizagem..., ou 
ainda, suas relações com diferentes faixas etárias e perfis sociodemográficos.

Tempo: 15min para cada trabalho + 30min para o debate

15h45 às 16h – Intervalo 

16h às 17h15 – Mesa-Redonda:”Teatro de temática científica”

TEXTO ORIENTADOR DA DISCUSSÃO/ RESUMO 
O objetivo desta mesa é discutir o cenário do teatro de temática científica 
nos museus e centros de ciência no Brasil, a partir de duas importantes 
experiências protagonizadas pela Seara da Ciência/ UFC e o Museu da Vida/ 
COC/ Fiocruz. Ambas as instituições possuem uma larga experiência nestas 
estratégias de divulgação da ciência. Se por um lado reconhecemos o imenso 
potencial da linguagem teatral para abordar intrincados aspectos e nuanças 
das relações entre ciência e sociedade, que outras estratégias costumam 
deixar escapar, por outro, vale indagar sobre os limites e desafios que o 
teatro científico representa nas nossas instituições. O teatro de temática 
científica pode ser utilizado como uma ferramenta de inclusão social em 
termos de ampliação do perfil sociodemográfico do público visitante? Em 
que as experiências dos museus e centros de ciência podem ajudar outras 
instituições a empreender nesta área? Quais as vantagens e desvantagens 
de uma produção profissional ou amadora? Quais são os níveis de custos 
envolvidos? Como captar recursos? Traga as suas questões e vamos debater!!

Palestrantes: 
- Carla Almeida/ Museu da Vida/COC/Fiocruz
- Marcus Raimundo Vale/UFC 

Tempo: 25min para cada palestrante + 25min para o debate

11h30 às 12h30 – Sessão de Pôster:“Práticas inovadoras na educação e 
divulgação da ciência” e “Teatro de temática científica”

TEXTO ORIENTADOR PARA A SUBMISSÃO DE PÔSTER/ RESUMO 
Muitas instituições brasileiras desenvolvem ações com forte identidade 
local e de qualidade, que acabam não sendo compartilhadas por outras 
instituições. A título de exemplo, podemos citar as experiências na área de 
teatro científico, sessões em full dome produzidas por planetários nacionais, 
adaptação e produção de recursos educativos para pessoas deficientes, novos 
aparatos interativos, soluções para ações de ciência itinerante, contação de 
história, ações na internet, etc. Infelizmente, o cotidiano destas instituições 
acaba se impondo de modo a não favorecer oportunidades de trocas entre os 
profissionais. Da mesma forma, poucas são as interações que tomam como 
foco os pressupostos pedagógicos destas práticas. Neste caso específico, o 
problema acaba por ser ainda mais delicado em função do fato de que muitas 
de nossas instituições desenvolvem em suas práticas educativas pressupostos 
pedagógicos tácitos, não documentados. Com a finalidade de promover a 
troca de experiências entre iniciativas educativas e, principalmente, seus 
pressupostos pedagógicos, os participantes desta sessão de painéis são 
convidados a submeter trabalhos que apresentem as iniciativas inovadoras 
de suas instituições. Serão aceitas modalidades de práticas educativas que 
reúnam tradição, associada a elementos inovadores, assim como outras que 
são mais recentes no cenário dos museus e centros de ciência brasileiros. 
Destacamos a necessidade de que o trabalho submetido apresente e discuta 
seus pressupostos pedagógicos.

12h30 às 14h – Almoço

14h às 15h45 – Comunicação Oral: 
“Práticas inovadoras na educação e divulgação da ciência”

TEXTO ORIENTADOR PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHO/ RESUMO
O teatro de temática científica ainda é relativamente novo no Brasil e a sua 
aplicação como ferramenta para a divulgação e popularização da ciência e 
tecnologia precisa ser mais explorada. No contexto dos museus e centros 
de ciência há registros de que diversas instituições têm se utilizado deste 
recurso, seja de forma profissional ou amadora. O fato é que temas como 
história da ciência, política, ética,  natureza da ciência, dimensão humana de 
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Dia 27 de abril | SEXTA-FEIRA

10h às 12h – Mesa-Redonda:
”Acessibilidade e inclusão nas práticas educativas dos museus e centros de 
ciência”

TEXTO ORIENTADOR DA DISCUSSÃO/ RESUMO
A ideia aqui é discutir as questões de acessibilidade e inclusão no âmbito das 
práticas educativas dos museus e centros de ciênciapor meio da apresentação 
de projetos, estratégias e produtos.Apesar dos avanços recentes na área da 
acessibilidade cultural, estudosapontam que muitos mediadores que atuam 
nos referidos espaços não se sentem preparados para a implementação de 
atividades educativas que incluam pessoas com deficiência. Outro aspecto 
diz respeito à ausência de pessoas com deficiência nos quadros funcionais 
dos setores educativos dos museus. O que vem sendo feito no âmbito dos 
setores educativos destas instituições para a promoção da acessibilidade e 
inclusão? Como promover a interação entre as pessoas com deficiência e os 
demais públicos? Como formar as equipes dos setores educativos para que 
deem conta destas questões?

Palestrantes: 
- Aline Rocha de Souza Ferreira de Castro/Museu da Geodiversidade/UFRJ
- Andréa Fernandes Costa/Museu Nacional/UFRJ
- Bruno Ramos/Museu das Telecomunicações|Oi Futuro Flamengo

Tempo: 30min para cada palestrante + 30min para o debate

12h às 13h30 – Almoço

13h30 às 15h15 – Comunicação Oral:
”Crianças e idosos nos museus e centros de ciência e tecnologia”

TEXTO ORIENTADOR PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHO/ RESUMO
A infância de hoje nasce e cresce nesse novo contexto digital e lança mão 
muitas vezes de maneiras criativas dos usos das novas tecnologias. Em 
paralelo, as atividades interativas físicas permanecem tão eficientes como 
nunca. Tal cenário traz implicações para o desenvolvimento de atividades 
de popularização da ciência e tecnologia para o público infantil nos museus. 
A pesquisa e a prática de ações educativas para o público infantil nos museus 

17h15 às 18h30 – Mesa-Redonda:
“Exposições e mostras de ciência e tecnologia”

TEXTO ORIENTADOR DA DISCUSSÃO/ RESUMO 
Definir um museu de ciência e tecnologia, atualmente, não é tarefa fácil. 
No entanto, mesmo as visões mais inclusivas e flexíveis ainda não abrem 
mão da necessidade absoluta da existência da exposição como veículo de 
comunicação com a sociedade. Particularmente nas instituições de ciência e 
tecnologia, as exposições abordam temas das mais diversas naturezas à luz 
do conhecimento científico. Observa-se ainda um amplo espectro  de visões, 
desde as internalistas à própria ciência, até outras que incorporam questões 
mais amplas das relações entre ciência e sociedade. O protagonismo das 
audiências também é muito diverso, ora a audiência é apenas um ator que vai 
consumir a exposição em outros momentos, ora ela é partícipe sob diferentes 
formas. Neste cenário, destacaremos uma relação valiosa, as interações 
entre a dimensão educativa e a museografia. Como os educadores e demais 
profissionais estão se integrando nos processos de desenvolvimento das 
exposições nos museus e centros de ciência e tecnologia? Os educadores 
ainda têm o papel apenas de animadores da exposição pronta? Como os 
conceptores das exposições e mostras lidam com a dimensão educativa das 
exposições de C&T? Como os educadores lidam com as questões pertinentes 
à museografia?

Palestrantes: 
- Antônio Carlos Martins/Coordenação de Museologia/MAST
- Martha Marandino/Faculdade de Educação/USP

Tempo: 25min para cada palestrante + 25min para o debate
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16h30 às 18h – Síntese Final do Encontro: comentários, discussão e propostas

Observadores:
- Carina Nascimento D’Avila/Coordenação de Educação em Ciências/MAST
- Charles Narloch/ UNIRIO - MAST

Tempo: 30min para cada observador + 30min para o debate

 

são demandas peculiares, baseadas nas especificidades cognitivas desta faixa 
etária. Não se trata de adaptá-las. No âmbito dos museus, tais especificidades 
se confrontam com o caráter “adultocêntrico” de nossas instituições. Na 
outra ponta da pirâmide etária, as pessoas de terceira idade também não 
costumam ser adequadamente acolhidas em termos de seus interesses na 
área de ciência e tecnologia. Poucas instituições brasileiras desenvolvem 
ações de popularização da ciência e tecnologia para esta faixa etária. A título 
de exemplo, a última edição da pesquisa de “Percepção Pública da Ciência 
pelo Brasileiro” mostra que com o avanço da idade, o interesse por questões 
relacionadas à ciência e tecnologia passam a estar fortemente vinculadas às 
questões de saúde. A partir deste contexto, os trabalhos submetidos para 
esta sessão de comunicação oral devem tratar de relatos de experiências que 
foquem estes públicos e as pedagogias que as perpassam.

Tempo: 15min para cada trabalho + 30min para o debate

15h15 às 15h30 – Intervalo

15h30 - 16h30 – Sessão de Pôster:
“Acessibilidade e inclusão” e “Museus de ciência e ações extramuros”

TEXTO ORIENTADOR PARA A SUBMISSÃO DE PÔSTER/ RESUMO 
O propósito aqui é discutir as questões de acessibilidade e inclusão no âmbito 
das práticas educativas. Temos a convicção de que nos próximos anos, uma 
parcela cada vez maior dos museus e centros de ciência brasileiros estará 
apta a acolher visitantes com as mais diferentes deficiências. A presença 
desta nova audiência traz implicações imediatas para o “desenvolver”, o 
“fazer” e o “formar” no contexto dos processos intrínsecos às atividades 
educativas museais.Existem iniciativas isoladas que produziram aplicativos, 
jogos, adaptações, cursos, parcerias institucionais, projetos..., que já estão 
elaborando produtos ou processos. A partir deste cenário, os trabalhos 
submetidos para esta sessão de painéis devem tratar de iniciativas 
desenvolvidas no contexto dos museus de ciência e que tenham como 
foco a educação e o público de pessoas com deficiência. Solicitamos que 
os textos deem destaque para aspectos práticos, metodológicos, teóricos e 
institucionais que ajudem outras instituições a replicarem tais ações.
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Mapa do Campus MAST/ON
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Aline Rocha de Souza Ferreira de Castro  
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Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Museu 
de Astronomia e Ciências Afins (MAST) 
(2009); Especialista em Acessibilidade 
Cultural pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) (2014), Doutora em 

Ciências (Geologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
(2014) e Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq, na Coordenação de 
Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) (2017-2018). 
Atualmente é museóloga do Museu da Geodiversidade (MGeo - IGEO - 
UFRJ), coordenadora da Câmara de Acessibilidade do Sistema Integrado 
de Museus, Acervos e Patrimônio (GT SIMAP - UFRJ), membro do Fórum 
Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva (UFRJ), professora (colaboradora - 
mestrado) do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio 
(UNIRIO - MAST), pesquisadora (colaboradora) do Laboratório de Estudos 
de Comunidades Paleozóicas (LECP - UNIRIO) e professora do Curso de 
Especialização em Acessibilidade Cultural (UFRJ/MinC). Atua principalmente 
nos seguintes temas: Museologia, Museografia, Patrimônio Natural (com 
ênfase em Patrimônio Geológico e Científico e Geoconservação), Divulgação 
Científica e Museus Acessíveis.

Andréa Costa 

Graduada em História pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (2004), Mestre 
(2009) e Doutoranda em Educação pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação - 
PPGEdu/UNIRIO. Atualmente é Professora 
Assistente do Departamento de Estudos 
e Processos Museológicos e da Escola de 
Museologia da Universidade Federal do 

CONHECENDO OS PALESTRANTES Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, bem como Educadora na Seção de 
Assistência ao Ensino do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (MN-UFRJ). Realiza atividades de pesquisa no campo da Educação 
Museal e na área da Divulgação Científica. Participa da concepção, 
execução e avaliação de programas, projetos e ações de educação museal 
e de popularização da ciência. Atua principalmente nos seguintes temas: 
estudos de público e avaliação em museus, mediação humana, acessibilidade 
cultural, colaboração museu-escola e inclusão sociocultural. Faz parte do 
Comitê Gestor da Rede de Educadores em Museus do Rio de Janeiro 
(REM-RJ), integra a Câmara de Formação do Sistema de Museus da UFRJ 
(SIMAP), a Equipe do Museu de Ideias - a Educação em Debate (Museu 
da Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museus Castro Maya, 
Museu Nacional e Museu Casa de Rui Barbosa), bem como o Observatório 
de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia - OMCC&T, programa de 
pesquisa e serviços sobre os museus e instituições afins, fruto da parceria 
entre o Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz, Museu de Astronomia e 
Ciências Afins, Museu Nacional - UFRJ, Museu do Universo, Espaço UFF de 
Ciências e Museu Aeroespacial.

Antônio Carlos Martins

Arquiteto no Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (Mast), supervisiona a 
concepção e elaboração de projetos de 
exposições para espaços arquitetônicos 
de museus e a gestão de projetos de 
intervenção e conservação dos bens 
imóveis tombados sob a guarda do Mast. 
Doutorando em Arquitetura no PROARQ/

FAU/UFRJ orientado pela Profa. Dra. Cêça Guimaraens. Mestre em 
Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro, pós-graduação em Gestão e Restauro Arquitetônico pela 
Universidade Estácio de Sá e graduação em Arquitetura pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Antônio Carlos Pavão

Até o Ginásio estudou em Quintana, SP, 
onde nasceu. Cursou o Científico no Colégio 
Estadual de Pompéia, SP. No Instituto de 
Química da Universidade de São Paulo 
formou-se Bacharel em Química (1973), 
Mestre em Físico-química (1976) e Doutor 
em Química (1978). Atuou como professor 
no ensino fundamental e médio em escolas 

púbicas e no Colégio Equipe SP. Desde 1979 é professor da Universidade 
Federal de Pernambuco, sendo mais de 35 anos no Departamento de 
Química Fundamental, do qual é um de seus fundadores. Tem experiência na 
área de Química Teórica, desenvolvendo trabalhos em teoria da ressonância 
das ligações químicas, supercondutividade, magnetismo, carcinogênese 
química, catálise, química de quarks e outros temas. Desde 1995 é Diretor 
do Espaço Ciência, o museu de ciência de Pernambuco, onde desenvolve 
uma intensa atividade em educação e divulgação científica.

Bruno Ramos

Possui graduação em Letras Libras (2011) 
e mestrado em Estudos da Tradução com 
pesquisa em O USO DE TRANSFERÊNCIAS 
EM NARRATIVAS PRODUZIDAS EM 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (2016) 
pela Universidade Federal de Santa Catarina- 
UFSC. Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em Língua Brasileira de Sinais. 

Atuou no filme, curta metragem: O Caso LIBRAS com um elenco de atores 
ouvintes famosos, atuou em várias peças teatrais e inclusive participou Festival 
Clin d Oei (Encontro Internacional Pluridisciplinar em Artes de Surdos) em 
Reims, França em julho de 2013. Atualmente é ator e professor da disciplina 
de LIBRAS na Faculdade CAL de Artes Cênicas, onde também contribui com 
a sua formação artística nos processos corporais e emocionais, com o objetivo 
de transmitir ao espectador o conjunto de ideias e ações dramáticas propostas.

Carina Nascimento D’Avila 

Bolsista do Programa de Capacitação 
Institucional do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (MAST) na Coordenação de 
Educação em Ciências. Mestre em Educação 
(Proped- Uerj, orientação: Edmea Santos), 
graduada em Fotografia (UNESA) e Pedagogia 
(UERJ), vem mergulhando nos estudos de 
Imagem e produção do conhecimento, 
importando-se desde a configuração dos 

artefatos legitimados científicos a invenções nos espaços não-legitimados de 
produção de conhecimento, tais quais as esferas digitais do hackeamento, 
reconhecendo-o como forma de sobrevivência do engajamento e das 
proposições autônomas e coletivas que desafiam o discurso batido das 
lógicas de reprodução. Como educadora, compreende-se como propositora 
de práticas, as quais, percebe ao longo de mais de dez anos, acontecem 
por alguns fios condutores elétricos e frenéticos: sensibilidades, prazer, 
autogestão, redes e aqui-agora.

Carla Almeida 

Doutora em Química Biológica pelo Instituto 
de Bioquímica Médica, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), na área de 
Educação, Difusão e Gestão em Biociências 
(2012). Mestre em Science Communication 
pelo Imperial College London (2007) e 
bacharel em Comunicação Social, habilitação 
em jornalismo, pela UFRJ (2003). Trabalhou 
no Jornal da Ciência, da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC); na Wellcome Collection, museu de 
ciência e arte da Wellcome Trust, em Londres; no Instituto Ciência Hoje, 
no cargo de editora da Ciência Hoje On-line; e no no Museu Ciência e Vida, 
da Fundação Cecierj. É pesquisadora do Núcleo de Estudos da Divulgação 
Científica do Museu da Vida, vinculado à Casa de Oswaldo Cruz (COC) / 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). É docente do Curso de Especialização em 
Divulgação da Ciência, da Tecnologia e da Saúde (lato sensu) e do Mestrado 



22 - ENCONTRO NACIONAL SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS EM MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENCONTRO NACIONAL SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS EM MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA -23

Acadêmico em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Casa de 
Oswaldo Cruz (stricto sensu), do qual é atualmente a coordenadora-adjunta; 
ambos vinculados à COC/Fiocruz e realizados em parceria com UFRJ, 
Fundação Cecierj, Museu de Astronomia e Ciências Afins e Jardim Botânico. 
Tem contribuído para diversos outros veículos e instituições científicas. 
Possui experiência com conteúdo científico veiculado na TV, tendo prestado 
consultoria para o programa Globo Universidade, da Rede Globo. Área de 
atuação e pesquisa: jornalismo científico, divulgação científica, comunicação 
e percepção pública da ciência, ciência e teatro.

Charles Narloch

Doutorando em Museologia e Patrimônio 
(2017), pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e Museu 
de Astronomia e Ciências Afins (Mast). 
Engenheiro agrônomo (1993) e mestre 
em biotecnologia (2002) pela Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC. Desde 
2013, atua como tecnologista pleno no 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC), atualmente afastado para doutoramento. Entre 
1995 e 2012, atuou na Fundação Catarinense de Cultura, em Florianópolis 
(SC) e na Fundação Cultural de Joinville (SC), em funções de gestão 
governamental, com experiência em formulação, pactuação e execução de 
políticas públicas para museus, exposições, patrimônio cultural, curadoria e 
artes visuais. Em funções de direção e assessoramento superior, coordenou 
processos de redação de leis voltadas à gestão pública, como o Inventário 
do Patrimônio Cultural de Joinville (IPCJ); e sistemas, redes e processos 
de implementação de museus e espaços de memória, como o Museu da 
Imagem e do Som de Santa Catarina (Florianópolis - SC) e a Estação da 
Memória (Joinville - SC). Paralelamente, atuou como curador em artes 
visuais. Atuou em comissões e conselhos vinculados à gestão governamental, 
nas esferas municipal, estadual e federal. Dentre elas, presidiu a Comissão 
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município de 
Joinville (SC) - Comphaan e o Conselho Municipal de Cultura (Joinville - SC). 
Atuou como membro titular na Câmara de Desenvolvimento Sustentável 
da Cidade de Joinville (SC) e no Conselho Estadual de Cultura (SC). Junto à 

Funarte (Rio de Janeiro - RJ), atuou como membro do comitê avaliador do 
Prêmio Marcantônio Vilaça, para seleção de projetos de aquisição de acervos 
de artes visuais para museus brasileiros. Participou de comissão técnica 
de consultoria para ampliação e revitalização do Museu Victor Meirelles 
(Florianópolis - SC), junto ao Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM. Entre 
2010 e 2012, atuou como membro titular eleito na Câmara Setorial de 
Artes Visuais e no Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), junto 
ao Ministério da Cultura (MinC). No mesmo período, atuou como membro 
eleito do Fórum Interconselhos do PPA 2012-2015, junto à Secretaria-Geral 
da Presidência da República (Brasília - DF). No CNPC, foi membro-relator 
da Comissão Temática do Sistema Nacional de Cultura e membro titular do 
Grupo de Trabalho de Revisão da Lei de Direito Autoral.

Douglas Falcão Silva
 
Possui graduação em Licenciatura em Física 
pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (1987), mestrado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) 
e doutorado em Educação pela University of 
Reading/UK (2006). É tecnologista sênior 
do Museu de Astronomia e Ciências Afins/
MCTIC desde 1988, onde ocupou o cargo 
de Coordenador de Educação em Ciências 

entre 2005 e 2013. Foi Diretor do Departamento de Popularização e Difusão 
de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social (SECIS/MCTI) de 2013 a 2016. Atua em pós-graduações na área de 
popularização e divulgação de ciência. Tem experiência na área de Educação 
em Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizagem em 
museus de C&T, inclusão social e C&T e na produção e avaliação de recursos 
educacionais em museus de C&T. Atualmente é o primeiro Secretario da 
Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC).
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Emilio Garcia

Possui graduação em Ciências Biológicas 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (2003), mestrado em Ecologia 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(2007), curso-técnico-profissionalizante pela 
Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio 
Prado (1997), ensino-fundamental-primeiro-
grau pelo Colégio São Bernardo (1994) e 
ensino-médio-segundo-grau pela Escola 

Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado (1997). Atualmente é Professor 
da Faculdade Jaguariúna e Professor da Editora e Distribuidora S/A.

Fernanda Castro

Possui graduação em Licenciatura e 
Bacharelado em História pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (2005), 
Especialização Lato sensu em Ensino de 
História e Cultura da África e do Negro no 
Brasil pela UCAM (2007) e Mestrado em 
Educação pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, na linha de Políticas e Instituições 
Educacionais. Atualmente é doutoranda na 
Faculdade de Educação da Universidade 

Federal Fluminense. Foi professora de história no Ensino Fundamental- 
Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis e professora de história 
nos Ensinos Fundamental e Médio e também na Educação de Jovens e 
Adultos- Secretaria de Estado de Educação-RJ. É educadora no Museu 
da Chácara do Céu - IBRAM/RJ atuando na área de arte-educação e na 
coordenação do Curso de Especialização em Educação Museal, da parceria 
feita entre os Museus Castro Maya, o Museu da República e o Instituto 
Superior de Educação do Rio de Janeiro/ FAETEC. Realiza pesquisas nesta 
área, trabalhando com pesquisa de público e avaliação institucional da 
área educativa do Museu em que trabalha. Membro do Comitê Gestor da 
Rede de Educadores em Museus e Centros Culturais do Rio de Janeiro e 
editora do blog da mesma rede. Coordenou o GT de Redes e Parcerias 
do Programa Nacional de Educação Museal do Ibram. Interessa-se por 
pesquisas na área de políticas públicas para educação e cultura.

Marcus Raimundo Vale

Graduado em Farmácia e Bioquímica pela 
Universidade Federal do Ceará (1969), 
mestrado em Bioquímica pela Universidade 
Federal de Pernambuco (1976) e doutorado 
em Biochemistry-Pharmacology pela Oxford 
University (1982). Atualmente é Professor 
Titular de Bioquímica Médica da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do 
Ceará. No momento trabalha principalmente 

sobre o papel da adenosina, adenosina desaminase e isoenzimas no processo 
inflamatório. Tem atuação no setor de Centro e Museus de Ciências sendo 
atualmente Diretor Executivo da Seara da Ciência, órgão de divulgação 
científica da UFC.

Maria Esther Alvarez Valente

Graduada em História pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Mestre em Educação pelo Programa de Pós-
graduação do Departamento de Educação 
da mesma Universidade e Doutora pelo 
Programa de Pós-graduação do curso 
Ensino e História de Ciências da Terra do 
Instituto de Geociências - IG da UNICAMP. 
Desenvolveu atividades profissionais no 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST, no período de 1985 a 2017. 
Tem experiência na área de Educação em Museus especialmente museus 
de ciência e tecnologia. Atua como pesquisadora principalmente nos 
seguintes temas: educação em museus, acesso público, educação não formal 
e educação em ciências, divulgação da ciência, cultura científica e história 
das instituições museologicas. É credenciada como docente do curso de 
mestrado profissional do Programa de Pós-graduação Preservação de 
Acervos de Ciência e Tecnologia (PPACT) do MAST.
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Martha Marandino

Professora Associada da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo. 
Bolsista de Produtividade do CNPq 
Nível 1D. Licenciatura e Bacharelado em 
Ciências Biológicas pela Universidade Santa 
Úrsula (1987), Mestrado em Educação 
pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (1994), Doutorado em 
Educação pela Universidade de São Paulo 

(2001), quando obteve Bolsa Sanduíche pela CAPES no Museu de Ciências 
da Universidade de Lisboa, Portugal, no período de setembro de 2000 a 
janeiro de 2001. Livre Docência pela Universidade de São Paulo (2012) e 
coordenadora do Grupo de Estudo de Pesquisa em Educação Não Formal e 
Divulgação da Ciência/GEENF. Na área de museus, trabalhou de 1998 a 2002 
na Coordenação de Educação do Museu de Astronomia e Ciências Afins/
MAST/MCTCI realizando atividades de pesquisa e educação. É membro 
do International Council of Museum/ICOM e do Comitê de Museus de 
Ciência e Tecnologia/CIMUSET e do Comitê de Educação e Ação Cultutal/
CECA. É vice-coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo da 
FEUSP. Foi presidente, vice-presidente (de 2002 a 2006) e tesoureira (de 
2009 a 2011) da Associação Brasileira de Ensino de Biologia/SbenBio e vice-
presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciência 
(2005 a 2011). Atua no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Ensino de 
Ciências e Educação em Museus. É docente do Programa de Pós-graduação 
da Faculdade de Educação da USP e no Programa Interunidades em Ensino 
de Ciências da USP. Colabora no Curso de Especialização em Divulgação da 
Ciência, da Tecnologia e da Saúde da Fiocruz. Possui projetos de pesquisa, 
publicações e orientações de iniciação científica, mestrado e doutorado com 
temas como ensino de ciências, ensino de biologia, divulgação científica e 
educação em museus.

Rafaela Rejane Samagaia

Possui graduação em Física (Bacharelado e 
Licenciatura), mestrado em Educação ambos 
na Universidade Federal de Santa Catarina, 
mestrado em Comunicação cientifica na 
Université de Genève e doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Científica e Tecnológica da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Tem experiência 
profissional e de pesquisa, no Brasil e no 

exterior nas áreas de educação e comunicação com ênfase em formação de 
professores, educação não-formal e divulgação científica.

Ronaldo de Almeida

Possui graduação em Ciências Biológicas 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1975), mestrado em Biologia (Ecologia) pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(1978) e doutorado em Ecology - University 
of Oxford (1985). Atualmente é pesquisador 
titular u iii - Museu de Astronomia e Ciências 
Afins. Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em Educação Permanente, 

atuando principalmente nos seguintes temas: divulgação científica, 
interatividade, espaços não formais e aprendizagem.

Selma Lúcia Lira Beltrão

Possui graduação em COMUNICAÇÃO 
SOCIAL - JORNALISMO pela Universidade 
Católica de Pernambuco (1988), com 
Mestrado em Desenvolvimento Sustentável 
na área de concentração de Política e Gestão 
de Ciência e Tecnologia , pelo Centro de 
Desenvolvimento Sustentável (CDS) da 
Universidade de Brasília (2010). 
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Atualmente é analista A da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e 
exerce função de Gerente-Geral da Embrapa Informação Tecnológica. Tem 
experiência na área de Comunicação, com ênfase em Comunicação, atuando 
principalmente nos seguintes temas: gestão e difusão da informação técnico-
científica; gestão editorial, popularização da ciência, marketing, políticas 
públicas, desenvolvimento territorial, agricultura familiar, sustentabilidade e 
educação.

Sibele Cazelli 

Graduada em Biologia, mestre em Educação 
e doutora em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). É pesquisadora da Coordenação 
de Educação em Ciências do Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (MAST/MCTIC), 
onde estuda os processos de comunicação 
e cognição entre o museu e o público, 

levando-se em consideração as características das ações educacionais em 
museus e as especificidades de cada tipo de público. Dentro da abordagem 
de uma sociologia educacional aplicada, esses estudos envolvem a obtenção 
de informação sobre o público em suas várias dimensões: sociais, culturais, 
e econômicas a fim de produzir subsídios para a tomada de decisões na 
organização das atividades museais em seus aspectos teóricos e práticos. A 
avaliação dessas atividades inclui a elaboração de instrumentos de medição e 
o desenvolvimento de metodologia estatística de análise.

Silvania Sousa do Nascimento

Graduada em Fisica pela UFMG (1983), 
mestre em Ensino de Ciências (Modalidade 
Física e Química) pela Universidade de 
São Paulo (1990), doutora em Didática 
das Disciplinas de Ciências e Tecnologias 
pela Université Paris VI (1999) e com Pós-
doutorado em Educação pela UNICAMP 
(2008-2009). 

Ocupou o cargo de Superintendente de Museus da Secretaria de Estado da 
Cultura de MG (2005-2007), e de Secretária para Assuntos de Ensino da Sociedade 
Brasileira de Física (2011-2013). É Professora Titular do Departamento de Métodos 
e Técnicas de Ensino e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 
de Educação da UFMG e coordena, desde 2010, a Diretoria de Divulgação Científica 
na Pro-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem como 
áreas de interesse a Educação em espaços escolares e não escolares, com pesquisas 
principalmente nos seguintes temas: comunicação pública das ciências, ensino de 
ciências, formação de professores e museus de ciências.
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ANOTAÇÕES
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