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RESUMO 

 

Este trabalho busca mostrar o potencial da Exposição NeuroSensações do Espaço 

Ciência Interativa (ECI) que, além de divulgar as atualidades científicas e tecnológicas, 

traz em si possibilidades de fornecer ao público visitante, informações acerca da 

Educação e Promoção de Saúde de forma contextualizada, com a inserção de novas 

abordagens, utilizando os painéis e módulos já existentes, além da apresentação 

pelos mediadores. Baseando-se no pressuposto de que os Museus e Centros de 

Ciências são as instituições de Educação Não Formal onde essa tarefa da divulgação 

científica pode ser desenvolvida com condições mais favoráveis, envolvendo o público 

a partir de exposições pensadas, com estratégias para atrair sua atenção e interesse 

para o tema da Saúde. Nesse sentido, a Exposição NeuroSensações foi analisada, 

como uma possibilidade de ser um veículo para ajudar ao público na construção de 

conhecimento sobre o tema da Educação e Promoção de Saúde, na medida em que 

se entende a Divulgação Científica como instrumento para abordagem dos problemas 

de cunhos sociais, políticos e culturais. Para isso, foram analisados quatro temas em 

relação a oito aparatos na exposição. Com base nessas análises, propõe-se algumas 

possibilidades de inserções tanto no nível dos aparatos quanto na formação dos 

mediadores da exposição. O presente estudo evidenciou a potencialidade da 

Exposição para a divulgação da temática da Saúde tanto como um veículo de 

motivação para mudanças culturais como também como um instrumento pedagógico 

de formação do cidadão. 

 

 

Palavras-chave: Centros e Museus de Ciências; Exposição NeuroSensações; 

Educação e Promoção em Saúde; Divulgação Científica. 
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ABSTRACT 

 
This work seeks to show the potential of the NeuroSensações Exhibition from Espaço 

Ciência Interativa (ECI), which, in addition to disseminating current scientific and 

technological developments, brings with it possibilities to provide the public information 

about Education and Health Promotion in a contextualized way, with the insertion of 

new approaches, using existing panels and modules, and the presentation by the 

mediators. Based on the assumption that the Museums and Centers of Science are 

Non-Formal Education institutions where this task of scientific dissemination can be 

developed under more favorable conditions, involving the public with exhibitions 

planned with strategies to attract their attention and interest about the Health subject. 

With this in mind, the NeuroSensations Exhibition was analyzed as a possible vehicle 

to help the public in the construction of knowledge on the theme of Education and 

Health Promotion, in so far as it is understood Scientific Divulgation as an instrument to 

approach the problems of social, political and cultural issues. For this, four themes 

were analyzed in relation to eight apparatuses in the exhibition. Based on these 

analyzes, it is proposed some possible insertions both at the level of the apparatuses 

and in the qualification of the mediators of the exhibition. The present study evidenced 

the potential of the Exposition for the dissemination of Health as both a motivational 

vehicle for cultural changes and also as a pedagogical tool for citizen education. 

 

Keywords: Science Centers and Museums; NeuroSensações Exhibition; Education 

and Health Promotion; Scientific Divulgation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, estudos (MOREIRA e MASSARANI, 2002; MOREIRA, 2006; 

SILVA, 2006; GONÇALVES, 2013) apresentam como a divulgação científica vem 

passando por uma expansão significativa, em que um conjunto de ações vem criando 

meios para que esta possa ser realmente consolidada, como a implementação de 

centros e museus de ciências em áreas diferentes dos centros das cidades, a 

expansão da cobertura jornalística acerca de temas de ciências, a criação de sites na 

internet, livros e revistas, além de maior realização de eventos, como conferências 

populares, com o objetivo de despertar o interesse em públicos mais amplos. 

Segundo Silva (2006), pode-se caracterizar Divulgação Científica (DC) como 

um termo utilizado com o objetivo de designar como determinado conhecimento 

científico é produzido, qual sua formatação e de que forma ele será divulgado para a 

sociedade. Souza (2011, p.1) acrescenta que “a divulgação científica opera a partir de 

um repertório de ações voltadas à comunicação da ciência para um público amplo e 

irrestrito”. Este mesmo autor menciona ainda que a DC a partir das novas estratégias 

que utiliza, com cunho expositivo e interativo, possibilita maior participação do público 

e permite ao visitante, em geral, uma percepção mais esclarecida sobre os fenômenos 

e significados atribuídos às atividades científicas. 

No entanto, como mostram Moreira e Massarani (2002), no Brasil, as 

atividades relacionadas à DC não são muito conhecidas e frequentadas pelo público 

em geral, mesmo que estas atividades estejam se expandindo, particularmente, desde 

a década de 1980 (MASSARANI, 1998). Segundo Gaspar (1993), os centros e 

museus de ciências são instituições de educação informal, que se objetivam a 

alfabetização em ciências, desenvolvendo essa tarefa com condições mais favoráveis 

do que, geralmente, na escola, e demonstrando maior eficiência do que a mídia, tanto 

impressa, quanto eletrônica. Ressalta também que nesses ambientes é quebrada a 

regra onde ensinar implica diretamente em aprender, pois esse objetivo só seria 

ratificado com a realização de avaliações. Robert Semper (diretor do Exploratorium) 

(apud Gaspar, 1993, p. 43), sintetiza que:  

Educadores, cientistas e "designers" que trabalham em centros 
de ciências sentem, instintivamente, que uma educação 
significativa está ocorrendo e muitos educadores têm um 
impressionante repertório de relatos de casos que evidenciam 

que ela de fato ocorre (GASPAR, 1993, p. 43). 
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Os Museus e Centros de Ciências (MCC) por admitirem implementações de 

exposições e aumentar seu potencial para a inter-relação com os espaços sociais, 

vêm se tornando alvo de discussões cada vez mais recorrentes (SOUZA, 2011). Por 

apresentarem a característica de instituições dinâmicas, tem buscado, ao longo do 

tempo, encontrar sua função perante a sociedade, assumindo vários papéis ao longo 

de sua existência, por meio de ações que promovam diferenciadas formas de 

conhecimentos ao público (BERTELLI e NASCIMENTO, 2011). 

As exposições em MCC envolvem o público utilizando a afetividade, 

interatividade, criatividade e o aspecto lúdico, proporcionando a este maior interesse 

ao conteúdo a ser abordado. Isto possibilita que, um assunto que poderia ser 

desinteressante em outro espaço pode, nos MCC, promover a captação de 

significados pelo visitante facilitada pelo fato de atrair seu interesse e atenção 

(ROCHA, LEMOS E SCHALL, 2010). Nesse mesmo sentido, pode-se destacar as 

exposições dos MCC como veículos para auxiliar o público visitante na construção ou 

reconstrução de concepções mais amplas e apropriadas sobre saúde. 

A partir de Buss (2000), é possível considerar a Promoção de Saúde como um 

importante aspecto que deve ser abordado intersetorialmente, como campo de 

conhecimento e prática, para a qualidade de vida da população, ultrapassando os 

aspectos puramente curativos como respostas sociais aos problemas de saúde. As 

ações voltadas aos indivíduos, extensiva aos familiares e grupos sociais devem ser 

desenvolvidas, e um dos principais instrumentos para a efetividade dessa perspectiva 

é a Educação em Saúde (ES). Como aponta Alves (2005), percebe-se que a ES 

representa a utilização de um recurso por onde o conhecimento em saúde, 

cientificamente produzido, atinge a vida cotidiana da sociedade, promovendo a 

compreensão do tema para a adoção de novos hábitos e novas condutas para a 

Promoção de Saúde. 

Em concordância com Germano e Kulesza (2007), consideram-se os MCC 

como locais propícios para que sejam realizadas ações de Educação e Promoção de 

Saúde, na medida em que se entende a DC como instrumento de veiculação do 

conhecimento, com a abordagem dos problemas sociais, políticos e culturais implícitos 

na atividade científica e tecnológica. Ratificando, tem-se o estudo de Ferreira (2012) e 

Bevilaqua e Bonatto (2009) acerca da percepção do público sobre a saúde no Parque 

da Ciência/ Museu da Vida, e o trabalho de Silva et al. (2010) sobre como uma 

exposição com enfoque em saúde em um museu de ciências tornou o espaço em 

questão um realizador em alta escala da Promoção de Saúde, onde esta não foi 
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utilizada como parte de setores públicos de saúde, mas uma ferramenta de difusão e 

divulgação dos conteúdos científicos, de maneira que os indivíduos além de sujeitos 

pudessem se tornar promotores e protagonistas de saúde. 

Na perspectiva de considerar-se os MCC como colaboradores para uma 

Educação não formal em Saúde, relaciona-se neste estudo, a Educação Não Formal 

em MCC, ES e Divulgação Científica. Diante desta importância de inserção da 

temática nestes espaços, e a observação da potencialidade da Exposição, e o não 

aproveitamento dos aparatos existentes para a abordagem de assuntos relacionados à 

saúde, parte-se de alguns questionamentos: 

É possível inserir EPS nas experiências vivenciadas através das atividades 

interativas e educativas da Exposição NeuroSensações? 

A visita à Exposição NeuroSensações possibilita a inserção e a valorização de 

informações sobre saúde, bem como as condições de vida e do ambiente como 

relevantes para a Educação e Promoção em saúde? 

 É possível considerar a elaboração de novas inserções e/ou atividades para a 

compreensão de saúde de forma mais ampla? 

Quais módulos e conteúdos, durante a visita, podem contribuir para a 

construção de uma concepção mais ampla e apropriada sobre saúde? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar as possibilidades de inserção da Educação em Saúde nas 

experiências sensoriais através das atividades interativas e educativas apresentadas 

na Exposição NeuroSensações.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Descrever como o Espaço Ciência Interativa possibilita a inserção da temática Saúde 

em suas ações. 

- Identificar como a exposição NeuroSensações pode promover a aproximação de 

conceitos da promoção da saúde. 

- Desenvolver possibilidades de inserção da temática da Educação em saúde nos 

módulos já existentes da exposição NeuroSensações. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E A EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM 

SAÚDE NOS MCC 

 

 Os MCC, em geral, vêm despertando grande interesse nas últimas décadas, 

tanto por parte das instituições educacionais, quanto pelo público em geral (CHAGAS, 

1993). Segundo Almeida e Martínez (2014), os MCC representam espaços de 

permanente diálogo, onde é possível estabelecer a significação e ressignificação do 

patrimônio cultural de diferentes grupos da sociedade. Nessas instituições, a cultura é 

recontextualizada, além da produção, reelaboração e socialização de novos saberes, 

relacionando-os intrinsecamente à educação (GOMES e CAZELLI, 2016). Para 

Valente (2009), “[...] a instituição é em si mesma um meio educativo”, independentes 

destas terem na sua organização, apoio de atividades pedagógicas com programas 

específicos. 

 Atualmente, segundo Jacobucci (2008), os MCC estão sendo constituídos de 

forma a estruturarem suas exposições visando atrair o público e assegurar o interesse 

e sua participação. Essa conformação precisa interessar o público nos assuntos 

tratados logo na primeira visita, dessa forma os recursos, aparatos e técnicas 

expositivas vem transformando a relação entre a exposição e o visitante em uma 

forma de interação dinâmica, onde a participação do público se torna ativa. Observa-

se que nos documentos oficias de várias instituições, essa preocupação já se encontra 

presente: 

Os museus, assim como as instituições de educação formal, 
não constituem blocos monolíticos imutáveis. São espaços de 
interação social que desenvolvem, uma relação entre a 
sociedade e ela mesma, por isso modificam e transformam 
relações que estabelecem entre si (KÖPTCKE, 2001-2002, p. 
21). 

  

 Os MCC, em geral, apesar das dificuldades como o tempo reduzido com o qual 

os visitantes interagem com os aparatos, constituem espaços que possibilitam a 

aprendizagem de forma ampla, ao estabelecerem ambientes criativos e motivadores. 

Dessa forma, os MCC representam locais fundamentais quando se trata de espaços 
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educativos adicionais, onde o público se apropria de instrumentos variados para o 

aprendizado de conceitos científicos e sobre a discussão da natureza da ciência, uma 

vez que estas instituições promovem e estimulam o interesse dos visitantes pela 

ciência e pela cultura, além de colaborar com a Educação Científica (CONSTANTIN, 

2001). Nesse sentido, as exposições em MCC devem promover mecanismos para 

contribuir com a instrumentalização do público para uma participação crítica em 

questões científicas e tecnológicas (SABBATINI, 2004). 

 Marandino (2002) ressalta que os MCC são espaços de educação que 

possuem particularidades nas formas de divulgação dos conhecimentos científicos. A 

partir dessa perspectiva, as exposições nos MCC podem contribuir na formação do 

visitante, a partir das experiências vivenciadas ao longo da visitação, relacionando-as 

com seus conhecimentos prévios. Entretanto, para a formação da capacidade da 

decisão das suas ações com autonomia, é necessário que as informações construídas 

e/ou reconstruídas pelo visitante advenham de vários contextos, formais e não 

formais, como salientam Rocha, Lemos e Schall (2007). São explorados nesses 

ambientes, aspectos como o lúdico, a estética e interatividade diferentes níveis
1
, com 

o intuito de envolver os visitantes nos temas expostos, a partir das suas concepções 

prévias sobre as temáticas abordadas (ROCHA, LEMOS e SCHALL, 2007). 

 Nesse sentido, a Alfabetização Cientifica do cidadão torna-se uma das funções 

dos MCC, na medida em que participam da formação do indivíduo para que possa 

compreender e atuar melhor no mundo em que vive (CHASSOT, 2003). Como 

destacam Chelini e Lopes (2008), atualmente, os MCC, no que diz respeito a sua 

interface direta com o público, são considerados, em teoria, instituições com objetivos 

variados como educação, lazer, informação e inclusão social. Dessa forma, o 

entendimento da estruturação das exposições, da abordagem dos conteúdos 

selecionados, — além da compreensão do papel de cada elemento, como tempo, 

espaço e objetos nos MCC — define a importância dessas instituições enquanto 

espaços de educação (VAN-PRÄET e POUCET, 1992, in MARANDINO, 2002). 

                                                           
1
 Segundo Pavão e Leitão (2007) os MCC tem diferentes níveis de interatividade: hands-

on/minds-on, exposições onde os visitantes têm relação direta com o experimento; hearts-on, 

onde o indivíduo se relaciona com os elementos através das emoções e outras sensações que 

o levam à construção do conhecimento; social-on, que consiste a observação cuidadosa do 

público nos MCC; e explainers-on, onde o mediador tem papel interativo dentro do MCC, 

competência para mediar o conhecimento. 
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 Destaca-se, para isso, a inserção de temas de Promoção e Educação em 

Saúde que possam evidenciar a importância por criar uma proximidade entre os 

visitantes e a exposição, estimulando este público para uma atitude questionadora, 

curiosa e participativa para a prevenção e conscientização sobre a saúde (KÖPTCKE, 

2014). 

 

3.2. UMA BREVE ANÁLISE SOBRE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM 

SAÚDE 

 

 A Educação em Saúde é descrita por Rocha, Schall e Lemos (2010), como um 

campo da Saúde Pública que é associado aos sistemas formais e não formais de 

ensino para a orientação de práticas relacionadas à saúde. Essas iniciativas, durante 

muito tempo, como descritas pelos autores, eram voltadas, quase que por completo 

para a prevenção e controle de doenças, seguindo a abordagem higienista de 

Promoção de Saúde. 

 Arouca (2003) afirma que os indivíduos adquiriam doenças por ignorância, e 

que a higiene se constituiu a partir das condições de vida, para solucionar os 

problemas de saúde. As bases da concepção e prática de Educação e Promoção em 

Saúde, baseadas na perspectiva da higiene, datam o final do século XIX e início do 

século XX, onde era centrada nas responsabilidades de cada indivíduo em produzir e 

conservar a saúde, por meio de normas voltadas para os mais diversos âmbitos da 

vida social. Schall e Struchiner (1999) corroboram o estabelecimento formal da EPS 

como área específica, na segunda década do século XX nos Estados Unidos, e, no 

Brasil, mais tarde, primeiro instituindo-se no âmbito da Saúde Pública e, 

posteriormente, como área de estudo e pesquisa.  

 Dentro dessa perspectiva, também foi implantada a Educação Sanitária, que 

por meio das práticas da educação para a saúde, toma como base as características 

dos indivíduos para a construção de hábitos que passam a nortear esse processo 

educativo (ROCHA, SCHALL e LEMOS, 2010). Após a Reforma Sanitária no Brasil, e 

a crítica de Cardoso de Melo (1976), — que se refere à Educação sendo uma 

atividade paralela à Saúde Pública, pelo seu distanciamento do social —, surge uma 

perspectiva crítica em relação às definições e práticas da Promoção e Educação em 

Saúde. Como esclarecem Mascarenhas, Melo e Fagundes (2012): 
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Na Carta de Ottawa, a promoção da saúde é concebida como um 
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 
sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no 
controle deste processo. Partindo dessa concepção, pode-se dizer que 
a promoção da saúde, ao conferir possibilidades e liberdade aos 
indivíduos e grupos, parte de uma concepção ampliada da saúde, a 
qual deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo 
de viver; como um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e 
pessoais, bem como as capacidades físicas dos sujeitos. Sendo assim, 
operar a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do 
setor saúde. Alcançar a promoção da saúde significa, também, 
extrapolar um estilo de vida saudável e caminhar em direção a um 
bem-estar de toda a sociedade. (2012, p. 992) 

 

 Desta forma, as ações educativas em saúde passam a destacar duas 

dimensões que persistem nos dias atuais: uma envolvendo a prevenção e 

aprendizagem sobre as doenças e as formas de como evitá-las e a outra vertente que 

se caracteriza pela Organização Mundial de Saúde como a Promoção de Saúde, onde 

se incluem os fatores sociais dos indivíduos e os caminhos para que sejam 

construídos estados de bem-estar e saúde (SCHALL e STRUCHINER, 1999). 

 Esse modelo de Promoção em Saúde tem como um de seus eixos de 

sustentação a Educação em Saúde, com o desafio de não reproduzir a mesma 

limitação construída pelo higienismo (ROCHA, SCHALL e LEMOS, 2010). Junto com 

as duas expressões já citadas, com os mesmos objetivos de diferenciar-se do conceito 

do higienismo, o trabalho social da saúde configura-se pela Educação Permanente em 

Saúde, que compreende o ensino-aprendizagem, com políticas de educação voltadas 

para o trabalho; e a Educação Popular em Saúde, que tem em seu centro a cidadania 

(CECCIM e FERIA, 2009).  

 Considerando ainda as diferenças de Promoção e Educação em Saúde, 

segundo Candeias (1997), a primeira vertente consiste em uma combinação de 

intervenções educacionais e ambientais visando promover condições de vida que 

contribuam com a saúde. Já a segunda vertente, segundo Schall e Struchiner (1999), 

é um conceito que sobrepõe ao de Promoção de Saúde, por representar em sua 

prática, uma abrangência maior na ação educativa, onde se tem a participação de toda 

a sociedade no contexto da conducência da saúde, ao invés de somente pessoas com 

o risco de adoecer. 

 Marosini, Fonseca e Pereira (2007)  descrevem EPS como formas de reunir e 

dispor de recursos, para criar intervenções e transformações das condições objetivas 

de vida do indivíduo (como habitação, educação, alimentação, trabalho, entre outros), 
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“visando alcançar mais e melhor saúde” (p.14). Afirmam ainda que a  Educação 

compreende o processo onde não se adapta o indivíduo aos seus meios e condições 

de vida na sociedade, e sim, destaca-o como autor da sociedade em que vive, com 

plenas condições de alterá-la. 

 Nesse sentido, um dos objetivos da EPS é a contribuição para que os 

indivíduos compreendam que saúde é um estado que traduz o bem-estar físico e 

mental, além de um estado positivo ambiental, pessoal, emocional e socioecológico, 

que vão muito além da ausência de doença (ROCHA, SCHALL E LEMOS, 2010). 

Visando essa abordagem, serão usadas na presente pesquisa as definições de 

Educação em Saúde como conceito norteador para entender sua importância nas 

ações de divulgação científica. 

 

3.3. MCC E A INSERÇÃO DA TEMÁTICA SAÚDE EM SUAS AÇÕES 

 

 A promoção de saúde é um importante aspecto que deve ser abordado 

intersetorialmente, como campo de conhecimento e prática, para a qualidade de vida 

da população, ultrapassando os aspectos puramente relacionados à doença. (BUSS, 

2000). As ações voltadas aos indivíduos, extensivas aos familiares e grupos sociais 

devem ser desenvolvidas, e o principal instrumento para a efetividade dessa 

perspectiva é a ES por representar, de acordo com Alves (2005), um meio por onde os 

conhecimentos acerca do tema saúde podem atingir a vida cotidiana da sociedade, 

promovendo a mudança de comportamento, com a adoção de novos hábitos que 

produzam condutas de saúde. 

 Souza (2011) evidencia como os MCC podem aumentar seu potencial a partir 

da inter-relação com outros espaços sociais. Por apresentarem a característica de 

serem instituições dinâmicas, os MCC têm buscado, ao longo do tempo, encontrar sua 

função social, assumindo vários papéis, indo além de conter grandes coleções de 

objetos nobres a fortalecer os aspectos públicos e educativos para a promoção de 

ações de aprendizagem destinadas ao público em geral (BERTELLI e NASCIMENTO, 

2011). 

 Isso significa que apresentar apenas um conjunto de objetos, textos em 

pôsteres e cartazes nas exposições, não são suficientes para tornar os conhecimentos 
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divulgados compreensíveis (CHELINI e LOPES, 2008). Considerando este aspecto, a 

Educação Científica, que se pretende nos MCC, apresenta características específicas 

como a livre escolha, a abordagem não sequencial dos conteúdos, não vinculada a um 

currículo, entre outras que a diferem do sistema formal de educação (ROCHA, LEMOS 

e SCHALL, 2007).  

 Nesse contexto, destacam-se as exposições em MCC como veículos para 

auxiliar o público visitante na construção e/ou reconstrução de concepções mais 

amplas e apropriadas sobre vários temas, particularmente, sobre saúde. Segundo 

Germano e Kulesza (2007), os MCC são locais propícios para que sejam realizadas 

ações de Educação e Promoção de saúde uma vez que possibilitam a veiculação da 

informação científica e tecnológica, seus procedimentos, com a abordagem também 

dos problemas sociais implícitos na produção científica.  

 Reconhecendo os MCC como espaços de participação e de promoção de 

Educação Científica, essas instituições podem auxiliar a compreender saúde, de forma 

ampla, inserindo ações no âmbito conceitual, estratégias e recursos expositivos.  

 Dentre os objetivos dessas instituições, pode-se destacar as exposições dos 

MCC como formas de promover a Educação não formal em Saúde. Estes espaços 

recebem um público diversificado, em sua maioria, estudantes e professores de 

diferentes níveis e áreas de formação. No entanto, o cuidado faz-se, principalmente, 

em evitar divulgar o conhecimento científico no campo da Saúde de forma 

fragmentada, desconexa e reduzida a conceitos isolados, sem relação com o cotidiano 

do visitante. Outro aspecto importante é definir quais conteúdos e concepções mais 

apropriadas sobre saúde podem ser inseridos na exposição. Muitos recursos podem 

ser utilizados, produzidos e incorporados às exposições, tais como: vídeos, cartilhas, 

panfletos, folders, cartazes, jogos. 

 Como Marandino (2002) caracteriza as exposições como elementos 

fundamentais de comunicação dos MCC, que apresentam a função de divulgar e/ou 

promover os conhecimentos produzidos nas pesquisas científicas. As exposições, 

portanto, apresentam um grande potencial educativo para a inserção de temas de ES. 

É necessário entender, no entanto, a atuação dos MCC para essa inserção, 

destacando como as exposições podem alcançar as metas e cumprir com a missão de 

contribuir com a formação científica e a atuação do visitante na sociedade atual 

(KOPTCKE, 2014). Sendo assim, destaca-se a importância da exposição 

NeuroSensações para auxiliar na Educação e promoção em saúde, levando ao 
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visitante além do contato com explicações científicas sobre a temática e sua interação 

com o contexto sociocultural e econômico, a conscientização para saúde, não 

somente pessoal, mas também social para promoção da qualidade de vida. 

 

4. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

 A pesquisa sobre como a ES pode ser inserida na Exposição NeuroSensações 

está baseada numa abordagem metodológica segundo o referencial das pesquisas 

qualitativas em MCC, do tipo descritiva-analítica. Nosso foco foi a Exposição  

permanente do ECI aberta ao público no final do ano de 2014: NeuroSensações. 

 Para a análise, recorreu-se às contribuições teóricas e metodológicas sobre os 

aspectos de uma exposição interativa, dos textos e objetos presentes na Exposição 

analisada no estudo de Ribeiro (2016). Os procedimentos metodológicos empregados 

foram divididos em duas etapas. 

 A primeira etapa, baseada nos estudos sobre exposições em MCC, investiga 

como alguns aparatos, textos e objetos podem emergir a temática ES. Para isso, 

foram realizadas: observação sistemática da exposição, conversa informal com os 

mediadores, leitura dos documentos elaborados pelos idealizadores da Exposição, 

registros fotográficos etc. 

 Na segunda etapa, procurou-se focalizar como seria possível inserir nosso 

objeto de investigação nos aparatos e textos que integram a exposição 

NeuroSensações. 

 O propósito do trabalho foi utilizar a exposição NeuroSensações para, além de 

promover a divulgação científica, com temas que envolvam ciência e tecnologia, inserir 

também a temática da EPS em aparatos e textos dos módulos já existentes. Os 

aparatos a serem incluídos englobaram: o uso de vídeos, textos, esquemas e módulos 

já existentes na exposição, fazendo com que os temas de EPS pudessem ser 

abordados a cada órgão dos sentidos humano apresentado na Exposição.  

 Os aparatos e painéis foram escolhidos por conterem assuntos acerca dos 

sentidos e funções do corpo humano condizentes com a EPS. Como as visitas à 

exposição são, na sua grande maioria, guiadas pelos mediadores do ECI, os módulos 
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para a nossa análise foram selecionados por, não somente darem possibilidades para 

o mediador utilizar os temas já abordados em cada um deles para a DC, mas também 

para a EPS, sem necessitar de conhecimentos prévios sobre anatomia e fisiologia ou 

saberes técnicos mais específicos sobre saúde. Nosso interesse é que as inserções — 

tanto via mediação humana, como concretas nos aparatos existentes — tenham o 

cuidado de não trabalhar somente a prevenção de doenças.  O quadro 1 apresenta os 

aparatos escolhidos e suas informações técnicas. 

 

Quadro 1. Informações técnicas sobre os aparatos selecionados 

 
APARATO SELECIONADO 

 
INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Audição
2
 

 

 
Composto por painéis com textos explicativos 
sobre a formação do som, captação e 
interpretação do som pelo corpo humano, sobre o 
sistema vestibular e equilíbrio, e sobre a Língua 
Brasileira de sinais (LIBRAS). Além dos textos, 
encontra-se nessa parte da exposição: 
-um violão, para facilitar o entendimento da 
formação do som,  
- um modelo anatômico ampliado da orelha e dos 
seus ossículos (bigorna, martelo e estribo),  
-  uma tela e um fone, onde é possível visualizar 
um CD com músicas e poesias brasileiras em 
audiovisual e interpretado em LIBRAS. 
 

Sistema Sensorial Somático 
 

 
Formado por um painel onde se encontram 
informações sobre percepção do tato, dor, 
temperatura e postura corporal. Junto com este, 
há: 
-uma caixa tátil para teste de sentido do tato e 
entendimento da linguagem em Braile,  
- um modelo anatômico ampliado das camadas da 
pele, e 
-um modelo do Homúnculo de Penfield, facilitador 
do entendimento da divisão do Sistema Sensorial 
Somático. 
 

Gustação e Olfato 

 
Painel expressando os dois sentidos, sendo 
mostrados de forma individual, mas sendo 
interligados para demonstrar sua associação. 
Neste painel, para facilitar o entendimento dos 
visitantes, encontra-se: 
-um modelo anatômico ampliado da boca com 
língua em evidência, e da cabeça, onde é 
possível observar sua lateral interna e externa, 

                                                           
2
 As fotos dos aparatos escolhidos estão na próxima seção. 
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-um espelho para a visualização das papilas 
gustativas, e  
- potinhos com cores e cheiros variados para o 
teste de olfato. 

Memória 
 

 
Contém um painel com um esquema explicativo, 
onde é possível entender sobre a formação e 
processamento da memória no cérebro, além da 
retenção e/ou esquecimento e tipos de memória. 
 

 

4.1. UM POUCO SOBRE A EXPOSIÇÃO NEUROSENSAÇÕES 

 A Exposição NeuroSensações, aberta ao público em outubro de 2014, está 

inserida no Espaço de Ciência Interativa (ECI), que se localiza no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Mesquita. O ECI 

compreende um Centro de Ciências, fundado no ano de 2008, que conta com módulos 

experimentais interativos, pertencentes às exposições, permanentes ou temporárias, 

sempre abertas ao público em geral. 

 Essa exposição tem como tema central as experiências sensoriais do corpo 

humano, trazidas de forma interativa e com aspectos lúdicos, por toda a exposição, 

objetivando aproximar o público leigo aos conceitos científicos abordados.  É 

constituída por painéis com textos curtos e perguntas, bem como de orientações 

escritas para a realização de pequenas experiências sem auxílio dos mediadores. 

Além dos aparatos, a exposição conta com a presença de mediadores, que participam 

de todas as visitas agendadas ao ECI.  

 A composição do espaço se dá por um ambiente escuro, contendo nove 

painéis iluminados por led, computadores, televisões e aparatos coloridos, visando 

chamar a atenção do visitante desde o primeiro momento de sua visita. Esses 

elementos estão distribuídos pelo espaço da Exposição, agrupados pelos temas à que 

se relacionam: Sistema Nervoso e as Sensações, Audição, Sistema Sensorial 

Somático, Gustação, Olfato, Visão e Percepção (RIBEIRO, 2016). 

 As figuras de 1 a 13 mostram como a exposição é composta. Seus aparatos e 

textos estão distribuídos por todo salão, onde é possível ver quase toda a exposição 

desde a entrada. 

 Logo no início, é possível ler o nome da exposição por meio de Anamorfose, 

onde o nome está escrito de forma distorcida e se faz necessário o ângulo correto 

para que, por meio de lentes, possa ser lido corretamente. Também está exposto um 
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esquema anatômico ampliado do cérebro, contendo botões, que ao serem acionados 

pelo visitante, acedem luzes mostrando as divisões anatômicas do mesmo: frontal, 

lateral, parietal, temporal e occipital, e as funções de cada parte. 

 

 
 

Figura 1. Entrada da Exposição NeuroSensações. 

 

 Começando a visita, à esquerda, surgem os painéis do Sistema Nervoso e as 

Sensações, com textos explicativos sobre o tema. Na parte superior, mais a frente, 

também é encontrado um esquema anatômico ampliado de um neurônio, para facilitar 

o entendimento dos painéis já citados. 
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Figura 2. Sistema nervoso e as Sensações. 

 

 
 

Figura 3. Esquema ampliado de um neurônio. 
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 Mais adiante, nos painéis com o tema Audição é possível ler sobre a formação 

do som, a captação e interpretação pelo corpo humano e informações sobre LIBRAS. 

Além dos textos, existem alguns aparatos para facilitar o entendimento das 

informações dadas por escrito: um violão, um esquema anatômico ampliado da orelha 

e dos ossículos contidos na mesma e uma tela com poesias e músicas brasileiras em 

audiovisual, interpretados em LIBRAS. 

 
 

Figura 4. Audição. 

 

 Ao fundo do salão, encontra-se o painel do Sistema Sensorial Somático, com 

um painel com informações sobre percepção do tato, dor e temperatura e postura 

corporal. Para melhor compreensão dos textos, está incluída, nesta parte da 

exposição, uma caixa tátil interativa, para que os visitantes testem o seu sentido e 

entendam também a linguagem Braile. Além disso, contêm um esquema anatômico 

ampliado das camadas que formam a pele, para entendimento de sua fisiologia e um 

modelo do Homúnculo de Penfield, onde pode ser visto um esquema de corpo 

humano masculino nu, com partes corporais aumentadas que exemplificam as áreas 

de maior ou menor sensibilidade do corpo humano. 



 
 

17 
 

 
 

Figura 5. Sistema Sensorial Somático. 

 

 Seguindo, encontra-se um painel formado pelos sentidos da Gustação e Olfato. 

Estes estão expostos separadamente, no entanto, há destaque para a interligação 

destes no corpo humano. Através dos painéis é possível conhecer um pouco sobre os 

dois sentidos por meio de textos curtos e pelos modelos anatômicos da boca com a 

língua em evidência e da parte lateral da cabeça, que pode ser manipulada para 

visualizar as partes externas e internas. Para facilitar o entendimento também está 

contido nos painéis, um espelho para a visualização das papilas gustativas dos 

visitantes, além de potes com cores e cheiros variados, para o teste de olfato. 
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Figura 6. Gustação. 

 

 

 

 
 

Figura 7. Olfato. 
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 Os próximos aparatos trazem informações acerca da visão. Estes estão 

divididos em dois ambientes: painéis e outras estruturas que ficam no salão principal e 

um segundo ambiente, com menos luminosidade, denominado “Sala Escura”. No 

primeiro ambiente há painéis explicativos com informações sobre a formação da visão 

no olho humano, além de explicações físicas sobre o mesmo tema, além do Teste de 

Ishihara, para que os visitantes entendam de forma mais clara a percepção das cores 

pelo olho humano. Por este teste, também, é possível ser abordado assuntos sobre o 

Daltonismo, alteração visual onde os indivíduos não têm a percepção de todas as 

cores de forma correta. 

 Associado aos painéis existe um modelo anatômico ampliado do olho humano, 

um teste de polarização de luz e um módulo interativo para a visualização da dilatação 

das pupilas de acordo com a luminosidade. Mais à direita, surgem dois painéis com 

textos, figuras e o “Filtro de Cores”, além de um aparelho de televisão, com um filme 

denominado “Pangéia”. Estes aparatos são utilizados para que o visitante entenda 

melhor acerca do efeito 3D, onde encontram-se óculos especiais para a visualização 

de figuras com este efeito. 

 

 
 

Figura 8. Visão. 
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Figura 9. Visão (2). 

 

 
 

Figura 10. Visão (3). 
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 Na Sala Escura, citada anteriormente, além de um painel explicativo sobre a 

visão e o padrão RGB, são apresentados alguns aparatos interativos, contendo 

microscópio para a visualização de tela de celulares, uma tela com as cores primárias 

em relação à luz para a experiência de soma e subtração de cores, e uma mesa de 

prismas, onde é possível entender o efeito de diferentes formas de lentes. 

 
 

Figura 11. Sala Escura. 

 Concluindo a exposição, dois painéis e aparatos formam a área da Percepção. 

Na mesma, encontram-se 12 figuras expostas com o propósito de enganar a 

percepção visual dos visitantes, uma televisão onde são reproduzidos vídeos e 

imagens com o mesmo propósito, um computador para teste da memória recente com 

o jogo “Simon” e por fim, um esquema com informações sobre a formação e 

processamento da memória no cérebro, além da retenção e/ou esquecimento e tipos 

de memória. 
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Figura 12. Percepção. 

 

 

 
 

Figura 13. Memória. 
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4.2. A ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO: OS MÓDULOS ESCOLHIDOS 

 

 Para fundamentar a análise dos aparatos e a possibilidade de inserção de 

temas da EPS, baseamo-nos nos estudos sobre a exposição como meio de educação 

e comunicação nos MCC como aponta Marandino (2002): 

“a exposição pública é um dos elementos fundamentais da identidade 
do museu. O conhecimento de teorias, metodologias e práticas sobre 
exibições é necessário, pois é através delas que o museu divulga a 
instituição, informa o público, muda atitudes e comportamentos, tendo 
assim a missão de promover espaço para a educação e reflexão” 
(MARANDINO, 2002, p.188) 

 

 A Exposição NeuroSensações possui possibilidades para a promoção da 

educação e reflexão dos visitantes, como salientado pela autora, e durante a análise 

foi evidenciado que, além dessa bagagem para a transmissão de conhecimentos 

sobre ciência e tecnologia, todos os elementos utilizados na exposição também 

demonstram possibilidades para a abordagem de outros temas, como a inserção da 

EPS.  

 Ao analisar a exposição, destacou-se como os assuntos são trabalhados de 

forma contextualizada, uma vez que a mesma é construída, e ao mesmo tempo, 

constituída pela contribuição de diferentes disciplinas (GRUZMAN e SIQUEIRA, 2007). 

A câmara escura, por exemplo, é trabalhada, pelos mediadores, promovendo a ligação 

entre a Física e a Biologia. 

 Para o estudo e escolha dos aparatos para a inserção da EPS, e as melhores 

formas para a inclusão do tema, foram observados elementos como: o espaço físico, 

os painéis, os textos e suas linguagens e os objetos que o compõe. Mesmo 

entendendo o papel fundamental que os mediadores possuem nos MCC, procurou-se 

analisar a mediação humana com outro olhar, como a “voz da instituição”, de acordo 

com Marandino (2004). Considerou-se, então, o entendimento diferenciado da 

informação divulgada, descrito por Cazelli et al (2002) como saber medial estabelecido 

pelos mediadores de diferentes formações. Identificou-se, portanto, a mediação 

humana como parte intrínseca da exposição.  
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4.2.1. O espaço físico 

 Segundo Cury (2005), para a montagem de uma exposição, o conteúdo e a 

forma são requisitos de grande relevância. A primeira característica se refere aos 

conteúdos científicos, já o segundo evidencia a importância da organização do tema, 

seleção de objetos, elaboração visual e espacial. Estes fatores contribuem para que a 

visita à exposição se torne uma experiência enriquecedora e de qualidade. Para isso, 

a autora define que os recursos a serem utilizados como objeto museológico, o 

desenho da exposição e a apropriação do espaço físico, são essenciais para a 

construção da exposição, ressaltando que há a necessidade de compreensão da 

exposição como uma experiência espacial, além de visual e sensória, para que haja a 

inteligibilidade da exposição pelo público. 

 De acordo com Ribeiro (2016), o espaço da Exposição analisada, foi elaborado 

para ser visitado por indivíduos de todas as idades, mas ao longo da montagem, foi 

dada atenção especial ao público escolar. Sua parte física consiste em um salão 

escuro, ocupado por elementos que compõem a exposição. As paredes, que não 

possuem textos ou aparatos, recebem tinta preta, para ajudarem na formação do 

ambiente. Contudo, o ambiente é montado para evidenciar um contraste e 

consequentemente atrair a atenção de seus visitantes, com painéis coloridos, fitas de 

led em todos os painéis com textos e aparatos em tamanhos ampliados, que chamam 

atenção logo no primeiro contato com a exposição. 

 Devido ao espaço físico da exposição ser ampliado e bem distribuído, é 

possível, além dos aparatos e textos já existentes, a inclusão de novos aparatos, 

suspensos ou incluídos nos espaços não ocupados pelos já existentes, como por 

exemplo, móbiles pendurados ou adesivos no chão, além de permitir a realização de 

oficinas e experiências ao longo de sua visitação. Essa característica do espaço físico 

permite a atualização e inclusão de novas experiências, somadas às atividades já 

existentes na exposição. 
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Figura 14. Demonstração do espaço físico da exposição. 

  

 

4.2.2. Painéis 

 

 Silva, Arouca e Guimarães (2002) ressaltam a necessidade de uma ordenação 

do conhecimento a ser exposto, enfatizando a experimentação e a comunicação ativa 

do visitante com os elementos da exposição. Essa ordenação do conhecimento, 

frequentemente, leva em conta que a maioria dos indivíduos que visitarão os MCC, 

não possui conhecimentos científicos prévios sobre os assuntos abordados. Para isto, 

as informações expostas devem ser reunidas de forma coerente, porém sem 

explicações exaustivas. 

 Em sua pesquisa sobre a Exposição NeuroSensações, Ribeiro (2016) 

evidencia como os idealizadores pensaram os painéis para que promovessem também 

uma interação com visitantes, em especial as crianças, instigando-as a saber como os 

aparatos funcionam e como os processos descritos acontecem. Para tal, os painéis 
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foram criados com textos enxutos, contendo informações curtas e muitas questões 

relacionadas ao cotidiano. 

 Com isso, os painéis permitem que os assuntos abordados durante a 

exposição sejam iniciados, e que os visitantes adquiram conhecimentos prévios para a 

participação nas oficinas e questionamentos realizados ao longo de sua visitação, 

como também para o manuseio dos aparatos interativos. Estes painéis, por trazerem 

em si, textos curtos e muitas perguntas, permitem também que os assuntos 

abordados, após a sua leitura, sejam menos específicos e mais interdisciplinares, 

trazendo consigo grande potencial facilitador de inclusão de temas de todas as áreas à 

que os aparatos possam se relacionar, inclusive ES. Eles permitem que, após a sua 

leitura, os assuntos, que nossa pesquisa aborda, sejam transpostos de forma coerente 

e direta, sem que para isso seja necessário a introdução de novos painéis. Por 

conterem, como já referido, fitas de led e serem coloridos, estes garantem também 

atenção dos visitantes, não deixando que esta seja apenas voltada para os aparatos e 

módulos interativos, e que os painéis sejam realmente lidos e façam parte 

efetivamente da transmissão de novos conhecimentos, como se propõe a Exposição. 

 Outra característica observada na análise da distribuição dos painéis, é a 

disposição dos mesmos pelo espaço físico da exposição. Os mesmos estão 

justapostos, criando um caminho onde, um assunto inicia o próximo a ser abordado. 

Eles criam uma ordem de assuntos a serem tratados durante a exposição, e a 

disposição em que se encontram não permite a inserção de novos painéis, pois isto 

traria uma desorganização do espaço e da sequência planejada. 
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Figura 15. Demonstração de um painel colorido e iluminado. 

 

 

4.2.3. O texto e suas linguagens 

 

 De acordo com os requisitos técnicos explicitados por Cury (2005) para a 

montagem de uma exposição, destacam-se a preocupação com o conteúdo. A autora 

destaca a necessidade de que as informações científicas abordadas na exposição 

tenham um equilíbrio entre as pesquisas científicas realizadas para a elaboração dos 

conteúdos e a comunicação dos mesmos com os visitantes. Esse processo de 

comunicação deve levar o visitante a sair do papel passivo de expectador, levando-o a 

ter papel ativo na construção e apropriação de conhecimento, por meio da interação 

com a mensagem expositiva e/ou a mediação humana. 

 Remetendo ao estudo da exposição, como já mencionado anteriormente, os 

textos escolhidos para compor os painéis são curtos e utilizam perguntas, como forma 

de acionar os conhecimentos prévios do visitante e instigá-lo a entender como os 

aparatos funcionam e os conceitos são trabalhados (RIBEIRO, 2016). 
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 Esta forma de linguagem expositiva, — além de contemplar o que Costa (2007) 

destaca como primordial para as visitas em MCC, e o que Ceccim e Feria (2009) 

descrevem em uma das vertentes da Educação e Promoção em Saúde —, pode 

promover a aquisição de conhecimento pelo potencial problematizador da exposição, 

onde as respostas às perguntas realizadas não são absolutas e, muitas vezes, são 

respondidas com outras perguntas, levando os visitantes saírem da exposição com 

mais questionamentos do que quando entraram. Essa ação dos MCC promove a 

necessidade de buscarem maior conhecimento sobre os temas abordados e mudança 

de comportamento e posicionamento frente a situações no meio em que vivem. 

 Dessa forma, a inserção da EPS, apoiada nos textos, aparatos e linguagens já 

existentes na Exposição NeuroSensações, possibilita ir além dos temas expostos 

durante a visitação, levando os visitantes a tornarem-se agentes de mudança de suas 

atitudes e, possivelmente, promotores da saúde, cumprindo assim o papel a que se 

destina as ações propostas. 

 Esses textos estão, em sua maioria, inseridos nos painéis, com exceção dos 

textos do aparato Cérebro, como pode ser observado na figura 19. Da mesma forma 

que os painéis, os textos estão bem organizados, ocupando todo o espaço de onde 

estão inseridos. Essa organização só permite a inserção de novos textos em espaços 

diferentes dos que já os contém. Como a Exposição abrange um espaço amplo, como 

já referido anteriormente, sugeriu-se como estratégia de inserção a colocação de 

novos textos no chão, que não possui nenhuma inserção de elementos como textos e 

figuras, e textos suspensos, como móbiles pendurados ao longo do espaço da 

exposição, contendo novas informações para auxiliar na inserção de temas sobre 

saúde na Exposição, a fim de promover ações efetivas para uma ES pela exposição 

analisada. 
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Figura 16. Demonstração dos textos dos painéis (1). 

 

 
 

Figura 17. Demonstração dos textos dos painéis (2). 
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Figura 18. Demonstração dos textos dos painéis (3). 
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Figura 19. Demonstração dos textos em aparatos. 

 

4.2.4. Objetos que compõem a Exposição 

 

 Um dos critérios para a montagem da exposição é a seleção dos objetos. Para 

a reunião de elementos que compõem a exposição, e a elaboração espacial e visual 

destes elementos, faz-se necessário levar em conta, além do conteúdo, a parte 

material. Essa elaboração precisa atingir o visitante ao proporcionar uma vivência 

enriquecedora e que fique na mente como uma experiência duradoura (CURY, 2005). 

Esses objetos, que compõem as exposições dos MCC, costumam, em sua maioria, 

serem elementos de interatividade, e podem ser classificados nos níveis hands-

on/minds-on, trazendo o visitante a um contato direto com o experimento (PAVÃO e 

LEITÃO, 2007). 
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 Ao analisar-se a Exposição NeuroSensações, observa-se que todo o espaço é 

constituído de modelos e experimentos, com características estéticas e lúdicas que 

despertam a atenção dos visitantes, mesmo que estes não estabeleçam por si 

mesmos uma comunicação. Dessa maneira, os aparatos foram selecionados, 

buscando o equilíbrio entre forma e conteúdo, como proposto por Cury (2005). 

 Estes aparatos, portanto, ao estabelecerem essa conexão entre os conteúdos 

e os visitantes, permitem, — da mesma maneira que os textos dos painéis e outros 

elementos da exposição —, a abordagem de conteúdos diversos. Essa abordagem, de 

conteúdos diversificados garante aos aparatos e elementos utilizados na Exposição 

para a DC, possibilidades para inserção da EPS, principalmente por serem em sua 

grande maioria, modelos anatômicos ampliados, como apontado no estudo de Ribeiro 

(2016), fazendo com que não seja necessário a inclusão de novos aparatos. 

 

 

 
 

Figura 20. Demonstração dos objetos da exposição (1). 
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Figura 21. Demonstração dos objetos da exposição (2). 

 

 
 

Figura 22. Demonstração dos objetos da exposição (3). 
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4.3. INSERÇÃO DA EPS NA EXPOSIÇÃO NEUROSENSAÇÕES 

 

 

 Diante da questão norteadora deste estudo, observa-se que é possível inserir 

conhecimentos referentes à saúde na Exposição NeuroSensações, utilizando todos os 

seus elementos constituintes, aparatos, textos, vídeos, oficinas e outros materiais, 

para a abordagem dos temas pertinentes à EPS. Contudo, para esta inclusão, 

inicialmente, não foram utilizados todos os aparatos para os objetivos do presente 

trabalho. A atenção foi mais direcionada para o uso dos temas Audição, Gustação, 

Olfato e Memória com a finalidade de propostas de atividades e abordagens para uma 

possível Promoção de Saúde que a EPS propõe. 

 Iniciando pelo tema da Audição, a Exposição NeuroSensações, segundo 

Ribeiro (2016), aborda os aspectos de ciência e tecnologia sobre a formação do som, 

e aspectos biológicos em como o mesmo é captado e interpretado pelo corpo humano. 

Além disso, aborda a linguagem utilizada pelos indivíduos portadores de deficiência 

auditiva no painel por meio de vídeo reproduzido no final da abordagem do tema 

referido. Mesmo trazendo em si grandes possibilidades da inserção de assuntos 

relacionados à saúde, pelos seus textos e aparatos, os assuntos se encerram nestas 

questões, deixando de lado qualquer possibilidade da inclusão do tema saúde, tanto 

pelos elementos quanto pela mediação humana que ocorre durante a visita à 

exposição. 

 Pensando nessa inclusão, foram utilizadas como uma das referências para a 

Promoção de Saúde proposta pela EPS, as Campanhas de Saúde Auditiva do 

Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, mais especificamente o folder da campanha 

do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 6ª Região - Crefono6 (Figura 23) onde é 

possível encontrar dicas simples sobre mudanças para comportamentos geradores de 

saúde. Uma indicação de inserção na exposição é a promoção de uma interação do 

tipo social-on entre mediadores e visitante sobre a não exposição a sons altos e o 

tempo aconselhável de utilização de fones de ouvido, e limpezas e não 

compartilhamento dos fones. 

 A proposta para a inserção desses assuntos é a utilização de um texto em 

tópicos, semelhante a do folder citado, para serem colocados em forma de adesivo no 

chão, em tamanho grande, que permitam a leitura de suas próprias alturas, e 

utilizando cores para que assim como os painéis, chamem atenção dos visitantes. 
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 Estes ao passarem pelos painéis e aparatos, poderão ter contato também com 

informações acerca da EPS que são propostas para serem incluídas na Exposição.  

 

 

 

Figura 23. Folder da Campanha de Saúde Auditiva 2016 (Fonte: CREFONO 6). 
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Figura 24. Exposição do Museu de Astronomia e Ciências Afins - exemplo de adesivos no chão 
(Fonte: TripAdivisor). 
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Figura 25. Modelo de adesivo proposto para ser inserido no chão da Exposição. 

  

Ainda em relação à Saúde da Audição, pode-se destacar a prevenção para o 

uso de cotonetes, comum entre a população, que não detém informações sobre esta 

prática. A Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço (AAO-HNSF) (2017), em diretriz oficial sobre as práticas referentes à cera de 

ouvido, informou que a mesma representa além de proteção, um elemento lubrificante 

natural do corpo humano, que não deve ser retirado com o uso de cotonetes e outros 

objetos estranhos. Sua nota oficial, dada a médicos e pacientes, salienta a importância 

de a população ter conhecimento dessas informações sobre os cuidados auditivos 

saudáveis. Em entrevista a seção de Ciência e Tecnologia da Revista Exame, Douglas 

Backous, presidente do comitê de audição da AAO-HNSF, afirma que o cotonete pode 

parecer algo pequeno, mas o que ele realmente faz ao ser utilizado para a limpeza 
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auricular, é empurrar o cerúmen para locais mais internos da orelha, podendo levar 

consigo, fungos, vírus e bactérias, além do risco de uma perfuração timpânica. Afirma 

ainda que o recomendado é que não se utilize nada para limpeza e, em caso de 

desconforto, que sejam procurados médicos especializados para a correta limpeza 

desta cera (KLEIN, 2014). Essas informações, também, podem ser entendidas de 

forma mais didática, pela visualização do vídeo “Porque não limpar nossos ouvidos 

com cotonetes”3, do Canal do YouTube Guerreiros do SUS, que demonstra o que 

ocorre com a cera quando se utiliza esse instrumento para reação de uma aparente 

limpeza.  

 Esse assunto, assim como o anterior, traz em si a Promoção de Saúde, com 

possibilidades de mudança de comportamento, individual e coletiva, estabelecendo 

mais uma inserção da EPS durante a exposição. Para tal, além da possibilidade da 

utilização do vídeo durante a Exposição, sugeriu-se uma atividade no modelo 

anatômico da orelha, onde os visitantes, instigados pelos mediadores, tenham a tarefa 

de retirar uma quantidade de cerúmen introduzida no modelo, com um cotonete a ser 

criado, em tamanho aumentado. Esta tentativa do visitante participante da atividade, 

vai permitir a visualização por todos do processo que ocorre na parte média da orelha, 

ao ser introduzido objetos para limpeza. 

 

                                                           
3
 https://www.youtube.com/watch?v=MCNYtvMjgX4  
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Figura 26. Figura demonstrando o prejuízo do uso do cotonete (Fonte: Guerreiros do 
SUS/YouTube). 

 

 

Figura 27. Inserção da massinha e do cotonete grande criado para interação do visitante com o 
aparato relacionado à audição. 
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 Outra possível forma de inserção na exposição do tema da EPS pela Saúde 

auditiva é a utilização do curta “Saúde Auditiva em 1 minuto” do site “Deficiência 

Auditiva” na televisão ao lado do modelo da orelha. Neste curta, encontram-se 

informações relevantes à EPS como, por exemplo, o máximo de ruído em decibéis 

recomendados pela OMS4 para o não prejuízo da audição humana e como deve-se 

proceder em casos de exposição ao ruído. Nos fones utilizados durante a visualização 

do vídeo, seguindo o tema, tem-se como proposta a inserção de uma etiqueta com as 

informações contidas nos vídeos e outros aparatos sobre saúde auditiva. 

 

Figura 28. Etiqueta para ser anexada aos fones de ouvido. 

 

 Seguindo para os temas da Gustação e Olfato, baseado nos estudos de 

Correa, Zanini e Rossi (2013) que, — tomando como base os aspectos científicos e 

tecnológicos —, explicam em sua pesquisa a composição da pasta de dente, referindo 

                                                           
4
 De acordo com o encontro internacional sobre ruído ocupacional, realizado pela OMS no ano 

de 1995 em Genebra, o limite de exposição ocupacional deverá ser 85 decibéis (dB), para 8 

horas de trabalho diárias. Esse limite pode variar de acordo com o país, e foi definido para 

proteger os trabalhadores expostos a ruídos de possíveis perdas auditivas (HOLSBACH, 

CONTO e GODOY, 2001). 
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os surfactantes compostos químicos que alteram a recepção do sabor adocicado pelas 

papilas gustativas ao serem utilizados. Partindo deste assunto e utilizando a pasta de 

dente, como relação com o cotidiano do visitante, pode-se ampliar os assuntos 

abordados pelos elementos que compõem a seção de Gustação da Exposição. Desta 

forma, é possível ir além dos conceitos que Ribeiro (2016) descreve como a 

interligação dos sentidos Gustação e Olfato e o conhecimento das papilas gustativas, 

para os temas que abordam a higiene oral, com e sem o uso da pasta de dentes. Para 

tal, a inserção proposta consiste em que o mediador possa demonstrar no aparato já 

existente, as diferenças das papilas gustativas existentes na cavidade oral, e a ação 

da pasta de dente nessas papilas, representadas com formas e cores diversas, no 

esquema anatômico da boca presente na Exposição, como demonstrado na figura 29.  

 A sugestão de inserção é a colocação de adesivos coloridos, com texturas 

diferentes, na superfície da língua, para fins didáticos e sem locais tão definidos, já 

que na própria Exposição, é falado pelos mediadores que as áreas de percepção dos 

sabores, demonstradas nas figuras de livros e outros materiais, não são tão exatas em 

nossa cavidade oral, sendo possível a distinção dos diferentes sabores por diferentes 

partes da língua. O esquema proposto, então, seria para a demonstração da ação das 

pastas de dentes nas papilas gustativas responsáveis pela percepção do sabor 

adocicado. Durante a atividade, sugere-se que uma escova de dente em tamanho 

ampliado, com material previamente escolhido para aderência no material que 

representará as papilas citadas. Nessa dinâmica, o visitante poderá visualizar como 

ocorre o bloqueio da percepção de sabor doce, como explicado por Correa, Zanini e 

Rossi (2013). Com o uso do mesmo material, e ainda seguindo o estudo desses 

autores, além dessa demonstração, o aparato poderá ser utilizado para abordar o 

tema da higiene oral, demonstrando também que é possível, segundo autores 

supracitados, a realização da higiene oral, sem o uso de pastas de dente. 
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Figura 29. Demonstração das papilas gustativas na língua (Fonte: Web Ciencia). 

 

 

Figura 30. Aparato do tema Gustação para inserção. 
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Figura 31. Demonstração da inserção das papilas gustativas criadas no aparato Língua. 
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Figura 32. Demonstração da ação da pasta de dente nas papilas gustativas. 

 

 Para enriquecer as discussões sobre a Gustação, sugere-se também a 

confecção de panfletos, equipe da exposição, com uma campanha para a melhoria da 

nutrição de idosos, que aborde a relação da higiene oral e sensibilidade gustativa. 

Segundo a pesquisa de Marques (2006), a Saúde Bucal auxilia na Gustação à medida 

que a higiene oral renova e promove eficiente produção de saliva. O autor mostra que 

mantendo as papilas gustativas em perfeito funcionamento e auxiliando na 

manutenção da sensibilidade oral para sabores a nutrição torna-se satisfatória, uma 

vez que a sensibilidade gustativa é um dos fatores predominantes para que a 

alimentação seja feita de forma completa e eficiente. 
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Figura 33. Panfleto sobre Saúde Oral e Nutrição. 

 

 A discussão sobre a relação da higiene oral e sensibilidade gustativa em 

idosos pode também ser inserida no momento do painel do “Olfato” associado à 

“Gustação”, bem como, no aparato da lateral da cabeça, externa e internamente, para 

que os visitantes conheçam o caminho do sentido, além do momento do teste de olfato 

com potes coloridos e com diversos cheiros (RIBEIRO, 2016).  

 Neto et al. (2011) relacionam o paladar ao olfato, indicando sua importância e 

distúrbios nesses sentidos. Segundo os autores, o paladar é um meio importante de 

seleção de alimentos, mas o olfato atua como mais importante por ter a “qualidade 

afetiva de ser agradável ou desagradável” (p. 351). Dentre as principais causas dos 

distúrbios da Gustação e Olfato, têm-se as alterações adquiridas pela exposição a 

substâncias tóxicas. Estas alterações podem demorar de dias há anos para se 

manifestarem, podendo ser reversíveis ou não. Essa relação das alterações olfato-

gustativas por contato a substâncias tóxicas, a prevenção do uso indiscriminado de 

remédios e descongestionantes nasais, sem prescrição médica, além do tabaco 

permitem uma abordagem contextualizada da EPS na mediação humana, por 

exemplo, com o destaque a perda dos receptores olfativos, no modelo anatômico 
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utilizado para a relação do caminho do sentido do Olfato, demonstrando no mesmo, 

por meio de adesivos e/ou material aderente, quais as estruturas atingidas para a 

alteração do sentido, como  representado  na figura 29. 

 

 

Figura 34. Figura explicativa sobre alterações no olfato (Fonte: Site Só Biologia). 
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Figura 35. Aparato com o tema “Olfato” para a inserção. 
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Figura 36 Demonstração da inserção das moléculas do alimento no aparato Olfato. 
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Figura 37. Demonstração das alterações do olfato com a inserção das moléculas 
criadas. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Por fim, no painel da Memória, inserida no tema da Percepção, encontra-se um 

esquema sobre o funcionamento da retenção da memória pelo cérebro humano 

(RIBEIRO, 2016). Este painel possibilita também a abordagem pela ES por meio dos 

mediadores e/ou aparatos incluídos. 

 Neves (2009), em seu Programa de estimulação da memória, propõe um 

método para auxiliar a retenção de memória e auxiliar a qualidade de vida, com a 

redução de possíveis perdas naturais de memória e capacidade cognitiva com o 

avanço da idade. Esta metodologia, aplicada em sua pesquisa com idosos, possui 
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uma abordagem de estratégias que permite a sua utilização para qualquer idade, 

facilitando principalmente a memória de trabalho, que consiste na capacidade da 

manutenção temporária de uma quantidade limitada de informações, conhecida como 

memória de curto prazo, e essencial para a aprendizagem. 

 Ao se estimular com técnicas e estratégias, previamente, selecionadas para 

esse tipo de memória, pode-se proporcionar melhorias significativas no bem-estar do 

indivíduo, segundo aspectos da ES. Essas técnicas seriam inseridas na Exposição por 

meio de Fanzines (figura 38), uma produção gráfica, que tem elementos semelhantes 

à revistas e jornais, produzidos por pessoas que são fãs ou sentem a necessidade de 

falar sobre um assunto para um público dirigido, sem fins lucrativos (NASCIMENTO e 

LIMA, 2009). Segundo Fernandes et al. (2013) em relato sobra a Revista GIBIOzine, 

esse material constitui, não só uma ferramenta de DC, mas uma expressão artística 

que vai além da responsabilidade de transmitir informações, mas uma forma de 

estimular o pensamento crítico e o desejo da descoberta, recriando as verdades da 

ciência com uma narrativa diferente, incorporando imaginação. 

 

 

Figura 38. Foto com exemplos de Fanzines. 
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 Para a inserção da EPS, a partir do tema da Memória através do uso de 

Fanzine, pensou-se na criação de um material, nomeado como FanzinECI (figuras 39 

a 43), utilizado inicialmente para a abordagem deste tema por uma personagem que 

irá apresentar o tema da Memória contido na Exposição. Essa personagem será um 

cérebro animado que, ao se apresentar, dará informações pessoais como seu nome, 

idade, sua profissão de mediador do ECI e seu telefone para correspondência – um 

número fictício, que será o alvo de um desafio para os visitantes. Após essas 

informações, a personagem apresentará informações sobre os tipos de Memória e os 

processamentos da mesma, utilizando a mesma linguagem utilizada no restante da 

Exposição: textos curtos, e contendo perguntas que instiguem os visitantes a querer 

saber mais.  

 Após essas informações, o visitante será indagado sobre o número do telefone 

informado no início do Fanzine. Este desafio consiste na atividade referida por Neves 

(2009), como atividade para o Treinamento de Memória de Trabalho, onde o número 

de telefone seguirá os seus critérios de números informados em sequencias curtas e 

com dezenas que tenham alguma representatividade, como por exemplo, o número 

51, conhecido popularmente por ser uma boa ideia. Esse processo de treinamento 

será explicado pela personagem, que levará o visitante a realizar novamente esta e 

outras atividades para o treinamento da memória curta. 

 

 Figura 39. FanzinECI criado para interação com o visitante. 
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 Figura 40. FanzinECI (2). 
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Figura 41. FanzinECI (3). 

 

 

 Figura 42. FanzinECI (4).  
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 Figura 43. FanzinECI (5).  

 

Os temas de EPS sugeridos, não somente, consistem em promover mudanças 

de atitudes para o não adoecimento dos visitantes da exposição, mas influenciam para 

que, pelo conhecimento aos temas explicitados, estes se tornem agentes ativos na 

mudança de comportamento individual e coletiva de seu meio, levando para si e para 

os que os cercam, parâmetros da EPS que os auxiliarão a promover saúde, além de 

adquirir conhecimentos científicos sobre o funcionamento do corpo humano. Pois 

concorda-se que “a promoção da saúde diz respeito ao fortalecimento da saúde por 

meio da construção da capacidade de escolha; da mediação entre as pessoas e seu 

ambiente, combinando escolhas individuais com responsabilidade social pela saúde” 

(MASCARENHAS, MELO e FAGUNDES 2012, p. 993). 

 Elaboramos um quadro analítico, em que foram definidos os aparatos 

escolhidos e as possibilidades de inserção da temática Educação e Promoção em 

Saúde. A análise das informações foi realizada a partir da observação sistemática dos 

aparatos. A partir dessa análise preliminar, identificamos, nos aparatos escolhidos, os 

conteúdos científicos que são apresentados nos painéis e textos. Em conformidade 

com a revisão teórica relacionando a Educação Não Formal em MCC, a EPS e a 

Educação Científica (CURY, 2005; KÖPTCKE, 2014; RIBEIRO, 2016) já exposta, 
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promovemos uma síntese e análise dos conteúdos acerca da temática investigada, 

presentes nos aparatos selecionados. 

Quadro 2. Quadro analítico de aparatos e possibilidades de inserção da temática Educação em 
Saúde. 

APARATO SELECIONADO 

 
CONTEÚDOS CIENTÍFICOS 

TRABALHADOS 

 

INSERÇÃO DE 
CONTEÚDOS DE SAÚDE 

 
Audição 
 

-Produção dos sons 
-Faixa de frequência captada 
pelo ouvido humano 
-Anatomia da orelha (Interna, 
média e externa) 
-Captação do som pelo 
ouvido humano 
-LIBRAS 

-Saúde auditiva 
-Níveis de decibéis saudáveis 
ao ouvido humano 
-Dicas de prevenção da 
saúde auditiva 

 
Gustação e Olfato 
 

-Associação dos sentidos 
-Anatomia das papilas 
gustativas e caminho do 
Olfato 
-Discriminação dos sabores 
pela língua 
-Discriminação dos cheiros 
pelo nariz 

-Higiene oral e manutenção 
da Gustação 
-Uso da pasta de dente e 
mudança de paladar 
-Não utilização de produtos 
Tóxicos para saúde Gustativa 
e Olfativa 

 
Memória 
 

-Formação da Memória 
-Retenção da memória 
-Esquecimento 
-Tipos de memórias 

-Estimulação para melhoria 
na retenção da memória de 
curto prazo. 

 

 Depois dos aparatos analisados, e de quais conteúdos relativos à saúde 

poderiam ser inseridos, consideramos quais possibilidades de inserções poderiam ser 

úteis para introduzir novos conhecimentos e/ou reforçar conceitos já apreendidos 

sobre saúde, segundo a concepção de ES (KÖPTCKE, 2014). 

 As inserções sugeridas são formas de inclusão da temática, como 

possibilidades alternativas a Educação Não Formal em MCC e estratégias que 

contribuem para o conhecimento de conceitos básicos de saúde. Isso reforça a ideia 

de que o uso de dinâmicas e do lúdico pode ser mais eficaz que apenas a 

apresentação de informações sobre saúde para os visitantes, pelos mediadores 

(CURY, 2005; COSTA, 2007). 

 Nesse sentido, pensou-se nas inserções lúdicas sugeridas para a EPS como 

formas de promoverem a aprendizagem ao longo da visitação à Exposição 

NeuroSensações, mas também como aliadas para mudanças mais abrangentes no 

comportamento cotidiano quanto à saúde individual e melhoria na qualidade de vida, 



 
 

56 
 

no aspecto social. No quadro 3, delineiam-se algumas sugestões de inserções lúdicas 

nos aparatos escolhidos. 

Quadro 3. Sugestões de inserções lúdicas para os aparatos escolhidos. 

APARATO SELECIONADO INSERÇÃO LÚDICA 
 

 
Audição 
 

-Adesivo de chão com dicas de saúde auditiva; 
-Vídeo “Saúde auditiva em 1 minuto” para ser reproduzido na 
tela existente no módulo; 
-Etiqueta presa ao fone com informação do volume máximo 
para utilização de fones de ouvido; 
- Demonstração do uso do cotonete gigante e limpeza auricular. 

Gustação e Olfato -Demonstração das papilas gustativas e ação da pasta de dente 
com o uso do esquema anatômico da boca e língua;  
-Demonstração da higiene oral com uso de escova e esquema 
anatômico dos dentes; 
-Demonstração do caminho do sentido do Olfato e estruturas 
alteradas por uso de produtos tóxicos;  
-Panfleto nutrição dos idosos. 

Memória -Fanzine com textos sobre Memória de trabalho e estratégias 
para estimulação da memória. 

 

 Cabe ainda ressaltar que, para que todas essas inserções sejam realizadas de 

forma satisfatória, é imprescindível a presença dos mediadores. Para isto, além das 

inserções sugeridas ao longo da exposição, nos aparatos e em forma de atividades, 

também é recomendado que oficinas e treinamentos sejam realizados com os 

mediadores para que estes tenham mais informações acerca de assuntos 

relacionados à saúde, para uma condução eficiente dos assuntos que se deseja 

abordar para a inclusão da EPS na Exposição NeuroSensações. Como salientado, 

anteriormente, os mesmos são, em sua maioria alunos dos cursos de Graduação das 

áreas de Ciências e Tecnologias, necessitando de conhecimentos específicos sobre 

temas relacionados à Saúde.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa torna-se de grande importância para auxiliar na Educação 

e Promoção de Saúde, ao relacionar a Exposição NeuroSensações à divulgação de 

temas relacionados a conscientização para saúde, não somente pessoal, mas também 

social para a promoção da qualidade de vida. O presente estudo pretendeu discutir e 

propor possibilidades de inserção da temática Saúde de forma mais integrada com as 

informações divulgadas na Exposição NeuroSensações, atendendo às propostas dos 

autores estudados de como os MCC podem contribuir para a Educação e Promoção 

da Saúde. O propósito do trabalho foi analisar a exposição para, além de promover a 

divulgação científica, com temas que envolvam ciência e tecnologia, especificamente, 

pela inserção da temática da EPS em aparatos e textos aos módulos já existentes. 

 O presente estudo procurou propor como alguns aparatos selecionados da 

exposição podem, a partir de inserções mediáticas sobre a temática Educação e 

Promoção em Saúde de forma mais integrada, abordar a proposta de 

interdisciplinaridade presente nos conteúdos apresentados na exposição. Dessa 

forma, traçou-se como contribuições dessa inserção, ações como: 

- Instrumentalizar os mediadores com conteúdos de Saúde e a relação com as 

informações contidas na Exposição, permitindo contextualizar o conhecimento 

científico e minimizar a desinformação sobre aspectos relacionados aos sentidos e ao 

sistema sensorial que podem gerar danos à saúde da população, principalmente, dos 

visitantes; 

- Inserir vídeos livres encontrados na Internet, tais como “Saúde Auditiva em 1 

minuto”5), textos, experiências, novos esquemas, fazendo com que os temas de ES 

sejam também abordados a cada órgão dos sentidos humano apresentado na 

Exposição; 

- Desenvolver oficinas para os professores para que se tornem mais sensibilizados e 

preparados, conceitualmente, para trabalharem essas questões em sala de aula 

depois da visita à Exposição, na busca por efetivar seu papel como transformador da 

realidade. 

                                                           
5
 https://www.youtube.com/watch?v=JQZfxCI23i4  
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 Apesar de o nosso levantamento e sugestões de inserções indicarem um 

caminho para a discussão sobre a temática EPS na Exposição NeuroSensações, são 

necessários mais estudos para avaliar se as inserções sugeridas podem ajudar a 

promover mudanças de hábitos e promoção e prevenção da saúde dos visitantes de 

diferentes inserções sociais. Ainda que sejam incipientes e tenham pouca visibilidade 

no cenário das práticas em exposições científicas, destacou-se a contribuição da 

inserção de temas de Saúde, também, como estratégia para divulgação da ciência e 

de possíveis mudanças no estado de saúde da população. Nosso estudo estabelece 

uma contribuição dos MCC para a formação do visitante-cidadão, de forma a ajudá-lo 

a tornar-se um multiplicador de ações direcionadas à Promoção de Saúde, segundo os 

parâmetros da EPS, permitindo que o tema extrapole a visita pontual a Exposição, 

envolvendo assim vários atores na DC, em busca de uma melhoria na qualidade de 

vida e uma participação mais efetiva na sociedade. 
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