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Resumo 
 
O artigo objetiva apresentar informações acerca do Museu Diversão com Ciência e Arte 
(DiCA) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que tem como proposta ações de 
Educomunicação para o ensino de ciências. Metodologicamente, tem como base 
documental os dados obtidos junto ao museu e seus subprojetos, além de informações 
obtidas na instituição e na imprensa, resultado da visibilidade midiática de atividades 
desenvolvidas no DICA. Os resultados obtidos até o momento estão diretamente 
relacionados às possibilidades de interação com a sociedade e das ações de 
educomunicação propostas. 
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Comunicação e Educação em ações de Educomunicação 

O educador na sociedade atual vive inúmeros desafios devido ao papel das 

tecnologias e das transformações sociais, culturais e educacionais decorrentes destas. 

Em tal contexto, apresentam-se aos educadores quatro opções: ignorar a influência dos 

meios; introduzi-los sem a preocupação de explicá-los; explicá-los sem a preocupação 

de contextualizá-los; ou utilizar a educomunicação. Esta última parte do fato de que os 
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estudantes, além de levarem novos conhecimentos à sala de aula, precisam sentir-se 

inseridos no processo educacional. Portanto, não se trata mais de meramente transmitir-

lhes conhecimentos. É preciso capacitá-los para entender o que estão recebendo e 

mediar essa apreensão de novos dados, viabilizando uma apropriação criativa e cidadã 

do conteúdo e experiência vividos. O aluno agora é visualizado como protagonista, haja 

vista que o mais importante não é simplesmente receber, mas construir o significado 

sobre a informação. 

As mesmas dificuldades enfrentam os comunicadores, já que, no final do século 

XX, pesquisadores da comunicação reconheceram que o espectador também é 

responsável pela construção das mensagens (THOMPSON, 1995) e, de forma análoga 

ao que aconteceu com a educação, perceberam que seu papel passava de transmissora a 

mediadora, o que se dá pela interação do receptor/co-construtor com outros atores e com 

o contexto que o cerca. 

O boom tecnológico que ocorreu no fim do século XX fortaleceu esse cenário, 

disponibilizando ferramentas que, para Rodrigues (2009, p. 4), “devem ser usadas para 

melhorar a performance de todos”. A autora alerta, entretanto, que “a tecnologia apenas 

contribui para a aprendizagem, mas não é a responsável por esse processo”. Soares 

(2000, p. 19), citando Gomez, pode ser utilizado para corroborar a reflexão sobre a 

temática ao afirmar que “a comunicação é vista como um componente do processo 

educativo e não através do recorte do ‘messianismo tecnológico’”. 

Com a convergência de objetivos entre os campos da comunicação e da 

educação, torna-se possível desconstruir o argumento lançado pelos críticos da nova 

inter-relação, a saber, que ambos “jamais poderiam integrar-se, sob a suspeita de 

estarem perdendo sua identidade e razão de ser” (GARCIA apud SOARES, 2000, p. 

19). Finalmente, a relação comunicação e educação conhecida como educomunicação 

“se apresenta com autonomia: tem filosofia própria, história e reconhecimento da 

sociedade” (RODRIGUES, 2009, p. 2). 

O surgimento de uma nova cultura, que reconheceu que os adultos (e, assim 

também os professores) também poderiam aprender com os jovens (ou estudantes), foi 

decisivo para consolidar o surgimento da educomunicação, pois, a partir desse 

momento, procuraram-se novos modelos pedagógicos em que “os adultos ensinem não 

o que os jovens devem aprender, mas como devem fazê-lo; e não como devem 

comprometer-se, mas qual é o valor do compromisso” (SOARES, 2000, p. 21). 
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Esse pensamento é fundamental para que o profissional da nova área, o 

educomunicador, aceite 

um novo referencial para a relação educador-educando: o aluno pode ensinar ao 
mestre (principalmente a manipulação das novas tecnologias), os alunos podem 
ensinar uns aos outros (principalmente confrontando seus pontos de vista ou 
suas fontes de informações ou suas soluções para o problema proposto, em 
diálogo direto, por correio eletrônico ou fórum mediado) (SOARES, 2009, p. 
10). 
 

Desde as primeiras reflexões acerca da educomunicação, tivemos inúmeros 

avanços no país, como a criação de cursos de Educomunicação na graduação e pós-

graduação, como tem ocorrido na Universidade de São Paulo, Universidade Federal de 

Uberlândia e Universidade Federal da Paraíba, entre outras. Outro avanço que tem sido 

notado é a inserção de disciplinas que trabalham a interface das duas áreas 

(comunicação e educação) em inúmeros cursos conforme foi constatado em 

levantamento realizado na América Latina por França et al. (2013).  

Além dos pontos elencados anteriormente, merece destaque o fato de que, 

isoladamente, a educomunicação tem sido utilizada em diferentes áreas do 

conhecimento e, em especial, na área das Ciências, como tem sido evidenciado em 

eventos que pensam a popularização da Ciência a exemplo do Public Communication of 

Science and Technology (PCST), encontro bianual que, em 2014, foi realizado no 

Brasil. Durante tais eventos é possível notar exemplos de práticas exitosas do uso da 

educomunicação no ensino de ciências, a exemplo do que tem ocorrido em alguns 

Museus de Ciências, entre ele o DICA/UFU. 

 

A educomunicação como ferramenta nos Museus de Ciências: conhecendo o DICA 

Os Museus de Ciências são espaços de educação não formal e que, ultimamente, 

têm se transformado em locais não apenas de divulgação científica, mas também de 

formação de recursos humanos e ofertas de atividades que contribuem para reverter uma 

ideia de ciência inacessível e incubada apenas nas Universidades para uma ciência 

cotidiana, acessível e nem por isso banal (JACOBUCCI, 2006 apud FERREIRA et al, 

2008). 

De acordo com os autores o DICA nasceu em 2004, quando o Instituto de Física 

da Universidade Federal de Uberlândia (INFISUFU) elaborou um projeto voltado para o 

Ensino de Física denominado “Espaço Ciência do Triangulo Mineiro”, que promovia 

exposições de equipamentos de Física itinerantes.  Depois de parcerias e reformulações, 
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e de usar diferentes espaços para as exposições itinerantes, em 2006, o museu ganha um 

espaço próprio no Instituto de Física, passando a se chamar Museu DiCA - Diversão 

com Ciência e Arte.  Os autores afirmam que foi esse novo projeto que permitiu a 

aquisição de novos equipamentos e a consolidação de uma equipe de trabalho.  

Os autores afirmam também que a proposta do DiCA é ser um espaço de 

educação não-formal que proporcione ao público visitante a oportunidade de aprender 

sobre ciências de uma maneira envolvente e divertida. Ressaltam utilizando Gohn 

(2006), que a educação não-formal ocorre em ambientes e situações interativas 

construídas coletivamente. Nessa categoria, a participação dos indivíduos é, usualmente, 

optativa, mas também poderá ocorrer por força de certas circunstâncias da vivência 

histórica de cada um.  

Em seu site, o DiCA informa que é um espaço onde ciência, tecnologia e 

conhecimento são exibidos e discutidos por meio de conteúdos que abordam questões 

do cotidiano de forma contextualizada e divertida.  O site informa que, nas 

dependências do DiCA, os visitantes podem interagir manualmente e mentalmente com 

materiais e experimentos científicos, estimulando a curiosidade, despertando o interesse 

pela ciência e desenvolvendo o pensamento crítico em ambiente de aprendizado 

informal. Segundo o  próprio site, o museu informa que 

 

O intuito do DICA é promover e estimular a disseminação da cultura 
científica, propiciando a participação da comunidade em temas 
científicos e tecnológicos, sendo um espaço que valoriza a 
convivência, o lazer e a inclusão social. Sua importância é 
corroborada pela própria premissa de uma universidade: formar 
recursos humanos qualificados e manter um permanente diálogo com 
a sociedade que a sustenta. Para além dos direitos básicos da cidadania 
o Museu DICA busca aumentar a consciência dos indivíduos sobre o 
papel e a importância da ciência na sociedade, abrindo-lhes a 
possibilidade de aproveitar a natureza e a arte (DICA/UFU, 2017, 
s.p.). 

 
Além do DiCA, existe, na Universidade Federal de Uberlândia, um grupo 

vinculado ao PET que trabalha a educomunicação em espaços formais e não formais. O 

Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do governo federal brasileiro de 

estímulo a atividades de pesquisa, ensino e extensão universitárias, no nível de 

graduação. O programa é subordinado à Secretaria de Ensino Superior (SESu) do 

Ministério da Educação (MEC). O grupo a que se refere o presente artigo é o PET 
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Educomunicação, que tem como um de seus desafios localizar, na instituição em que 

está instalado, exemplos exitosos de educomunicação no ensino superior. 

São de extrema importância os meandros das relações dos Programas de 

Educação Tutorial (PET), o conhecimento do tripé da graduação em que o ensino, a 

pesquisa e a extensão são a base de sustentação, sob formação, de sujeitos mais críticos 

e reflexivos, sobre a prática dentro da graduação e sobre o ambiente no qual estão 

inseridos.  Tais propostas relacionam-se diretamente com a filosofia da educomunicação 

e do DiCA e exatamente isso levou a uma aproximação das atividades de ensino e de 

pesquisa desenvolvidas pelos dois projetos. 

 

A educomunicação no DiCA/UFU em dois momentos 

 

No desenvolvimento de suas ações, o PET CNX Educomunicação, em 2017, se 

dedica ao levantamento de ações educomunicativas encontradas no âmbito da 

Universidade. Um dos primeiros espaços visitados durante a pesquisa acerca do objeto 

de estudo foi o DiCA e sua proposta diferenciada de popularizar a ciência. Assim, por 

meio de uma pesquisa descritiva e documental, seguida de pesquisa de campo, membros 

do grupo PET conseguiram dados que permitem um olhar mais atento para o papel da 

educomunicação no Museu de Ciência da Universidade. 

Ainda na etapa inicial, ocorreu uma seleção de estudantes para visitas 

intercaladas no espaço a fim de verificar como se dava o contato com o espaço, seus 

monitores e equipamentos educomunicativos disponibilizados. Foram realizadas duas 

visitas, cada uma por, pelo menos, dois pesquisadores. Uma das visitas aconteceu sem a 

presença de monitores, haja vista que o museu se encontrava parcialmente fechado, 

ainda que, no site, exista a informação de que seu funcionamento é de quarta a sexta-

feira das 8 às 18 horas, e sábado e domingo, das 14 às 18 horas e às 16 horas saída para 

a trilha astrológica.  

A primeira visita ocorreu em 20 de maio de 2017, um domingo. Antes, contudo, 

a equipe pesquisou o horário de funcionamento e foi possível perceber que o site se 

encontrava desatualizado havia alguns meses. Após levantamento junto ao Instituto de 

Física, e bolsistas do projeto, foi possível constatar que os horários informados no site 

não estavam de acordo com a realidade e isso deve ser registrado como um problema 

para a proposta educomunicativa do museu.  
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No início da visita, chama a atenção o fato de que o museu parece bastante 

convidativo, com o sistema solar representado logo na entrada (Figura 1). Essa parte é 

bastante ilustrativa, sendo possível ver claramente, em escala, o tamanho do sol e a 

distância dos primeiros planetas do sistema solar, mas para ver o sistema completo, é 

necessário andar todo o parque.  

 

Figura 1 – Entrada do museu DiCA no parque 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

 Como os três primeiros planetas estão muito próximos, esses são os únicos que 

se pode ver até chegar ao museu, que é próximo à entrada do parque.  Logo na chegada, 

estavam disponíveis duas instrutoras/monitoras, sendo uma estudante de Biologia e uma 

estudante de Física. Antes mesmo de iniciar a visita, acompanhados da estudante de 

Física, foi possível perceber como o local era tranquilo, os moradores da região 

aproveitando a manhã do final de semana para passeio e, ainda, com possibilidade de 

interação com os experimentos caso quisessem.  

Na parte interna, o local possui um formato octogonal, os experimentos ficam 

separados em dois espaços, um mais ao centro e outro mais externo, seguindo uma 

lógica circular, em que os visitantes podem interagir e discutir sobre todos os 

experimentos nos locais orientados tanto por placas, quanto pelos instrutores, 

percebendo-se assim, o funcionamento e podendo aprender como funciona a parte 

física, visualmente. Na parte interna também, ficam os experimentos sobre elétrica, e, 

na externa, os de física moderna, mecânica clássica, entre outros (figuras 2 a 5).  
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Figuras 2 – Planetas na entrada do museu DiCA no parque 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

Figuras  3 – Planetas na entrada do museu DiCA no parque 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

Figura 4 – Foto interna no Museu DiCA 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 5 – Foto interna no Museu DiCA 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

A área mais externa possui um varal onde visitantes podem deixar alguns 

poemas e, ao mesmo tempo, ver uma amostra sobre pássaros, podendo assim interagir 

ainda mais com o DiCA (figuras 6 e 7). 

 

Figura 6 – Varal de poemas no Museu DiCA 

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 7 – Mostra de pássaros no Museu DiCA 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo 

 

  Na parte externa ao museu, junto ao parque, ficam outros experimentos como 

os balanços para mostrar sobre oscilações, ou mesmos as antenas onde se pode sussurrar 

de um lado e ser escutado do outro lado. Também possui uma tabela periódica em 

tamanho real para que as pessoas possam tentar perceber como ela é construída.  

Ainda que se tratasse de uma primeira visita, foi possível contatar que o Museu 

DICA possui muitas das características quem adentram as filosofias da 

Educomunicação, entretanto, para que a proposta seja exitosa, dependerá muito do 

instrutor que estiver próximo, pois o local pode ser apenas uma exposição interativa e 

não educomunicativa, mas se bem trabalhado, tem um grande potencial de ser 

totalmente educomunicativo. Como um dos pesquisadores era estudante de Física o 

relato indicou facilidade em ver o que era aprendido na prática, ou seja, a instrutora 

apenas nos mostrava e não se preocupava tanto em contextualizar as situações. Com 

pessoas leigas, que não têm nenhum conhecimento acadêmico da Física, porém, poderá 

ver na pratica e compreender e até dar suas opiniões e experiências sobre o assunto, 

como, por exemplo, o simulador de consumo elétrico, ou seja, tem potencial (e nem 

gravitacional). 

Já a segunda visita ocorreu em 03 de junho de 2017 e, quando os pesquisadores 

chegaram ao local, imediatamente notaram que não havia nenhum monitor, fato que vai 

ao encontro das considerações de Ferreira et al. (2008) que, em seu artigo, enfatizam a 

importância do monitor em Museus de Ciência devido ao seu papel como mediadores 

no primeiro contato com os equipamentos educomunicativos. Mesmo sem a presença 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 10 

dos monitores, e com o museu parcialmente fechado, a equipe seguiu com sua 

exploração. O relato indica a guarita vazia e os experimentos trancados, sendo que um 

dos únicos que não estavam trancados eram os balanços (três balanços com alturas 

diferentes) (Figura 8).  

 

Figura 8 – Balanços no Museu DiCA 

 
Fonte: Fotos de arquivo 

 

Pelo fato de não ter nenhum monitor, só foi possível explorar a parte externa do 

museu, onde há a tabela periódica em tamanho real (Figura 9), a trilha astronômica, os 

balanços de alturas diferentes, uma espécie de antena parabólica em que se podia falar e 

a outra pessoa, um pouco mais distante, conseguia escutar do outro lado, e o Giroscópio 

(Figura 10), que não poderia ser utilizado porque estava trancado. Cada um deles 

relacionados a temas diferentes, mas todos muito interessantes e divertidos, pois são 

maneiras dinâmicas de desenvolver o aprendizado de tal matéria.  

 
Figura 9 – Tabela periódica no Museu DiCA 

 
Fonte: Fotos de arquivo 
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Figura 10 – Giroscópio no Museu DiCA 

 

 
Fonte: Fotos de arquivo 

 

Como não havia ninguém auxiliando, e equipe utilizou os recursos oferecidos 

pelo museu sozinha e deduzir o porquê de cada um deles. Um fato que merece atenção e 

já indicava o potencial educomunicativo do DiCA foi o fato de que, mesmo sem os 

monitores, a visita foi razoavelmente proveitosa, embora, provavelmente, com alguém 

auxiliando, a equipe teria tido maior acesso aos conhecimentos compartilhados e 

conseguido assimilar melhor a respeito de cada atividade oferecida, como, por exemplo, 

a cadeira forrada de pregos e que não machuca quem senta, pois, a massa se dissipa e os 

pregos não conseguem penetrar a pele.  

Em resumo, o museu DiCA possui alto potencial educomunicativo, mas deve 

estar atento à presença de monitores durante as visitas a fim de otimizar as experiências 

educomunicativas dos visitantes que podem resultar em apropriação criativa e cidadã 

acerca da ciência. 

Além das ações de cidadania e leitura crítica de mídia, qualquer produto que 

venha a contribuir para o incremento da expansão da UFU e para a consolidação e 

melhora da proposta pedagógica e responsabilidade social dos cursos envolvidos pode 

ser considerado também um resultado esperado. Trata-se, na verdade, de uma forma de 

trabalhar a indissociabilidade entre ensino (com a geração de produtos específicos do 

curso), pesquisa (que alimenta teoricamente as ações propostas) e extensão (com as 

ações voltadas aos diferentes públicos). 
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Considerações finais 

 

A proposta de desenvolver trabalhos educomunicativos com temas transversais 

relacionados à ciência é algo que merece atenção de educadores e comunicadores. 

Percebe-se, pela análise, que o DiCA, em suas intenções, deixa intrínseco que, entre os 

resultados esperados, se encontra o de oferecer a todos os beneficiados/envolvidos uma 

educação para lidar com a ciência de modo a permitir, além de crescimento intelectual, 

o acesso à cidadania.  

A pesquisa aponta que a visita ao museu ser ou não uma pratica 

educomunicativa depende muito do monitor. Ele pode fazer apenas uma exposição, 

relatando a teoria e demonstrando a prática em seguida, ou pode apenas fazer um ensino 

por investigação, no qual o aluno levanta hipóteses, mas não necessariamente há uma 

troca de conhecimentos. Por fim, se o monitor estiver disposto e hábil para realizar uma 

troca de conhecimento, em que ele e visitante exploram juntos cada experimento, se dá 

uma pratica educomunicativa. Neste caso, monitor e visitante colocam juntos o 

experimento para funcionar e juntos chegaram ao conhecimento físico, sendo que, para 

isso, eles trocam informações, experiências e suposições e um acrescenta algo ao outro. 

Percebem-se esforços no sentido de popularizar a ciência por meio de 

experiências educomunicativas. Ainda que a ausência de monitores em alguns 

momentos possa ser uma barreira em tal intuito, a visibilidade que o Dica tem obtido na 

imprensa evidencia resultados satisfatórios, haja vista que, no material obtido na 

pesquisa documental, várias ações receberam espaço na mídia como as ações 

Astronomia no Parque, Cine debate sobre a criação do computador, a Feira de Ciências 

Viva e a Formação Continuada para professores da Educação Básica. 

Foi possível notar ainda que a instituição não apenas é ciente da importância das 

ações como as incentiva, uma vez que a maior parte das veiculações foi viabilizada pela 

Diretoria de Comunicação da Universidade. 
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