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RESUMO

O presente trabalho foi o resultado da pesquisa de dissertação de mestrado que teve como foco os websites dos museus e centros de ciências 
disponíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro a fim de analisar o quanto o material disponibilizado contempla as demandas de um 
eventual professor que busque informações tanto no que diz respeito aos conteúdos trabalhados nesses espaços, como no que se refere às 
atividades específicas para a formação de professores. A primeira parte da pesquisa consistiu em um contato inicial com todos os museus e 
centros de ciências situados na região metropolitana do Rio de Janeiro, cujos temas centrais possuem ligação direta ou indireta com o ensino 
básico, tendo o Guia de Centros e Museus de Ciência da América Latina e do Caribe. O objetivo dessa primeira etapa consistiu em conhecer as 
características gerais de cada website e pesquisar pelo oferecimento ou não de projetos para a formação de professores, definindo assim um 
recorte que veio a ser trabalhado na segunda etapa da pesquisa, na qual foi feita uma análise detalhada dos respectivos websites. A metodologia 
de análise de conteúdo foi escolhida para realizar o estudo destes websites.Optamos utilizar como base teórica o trabalho de Roque Moraes 
intitulado Análise de conteúdo, publicado em 1999. Segundo Moraes (1999) a análise de conteúdo é uma metodologia de pesquisa usada para 
“descrever e interpretar o conteúdo”, cuja matéria prima pode ser qualquer material utilizado para a comunicação verbal ou não verbal. O autor 
parte do trabalho de Laswel (1948) que assume seis questões ou categorias para a análise de conteúdo, de forma a caracterizar os objetivos da 
análise, a saber: 1) Quem fala? 2) Para dizer o que? 3) A quem? 4) De que modo? 5) Com que finalidade? 6) Com que resultados? (MORAES, 1999, 
p.3). Moraes (1999) propõe que cada uma dessas categorias seja trabalhada em cinco etapas: (1) preparação das informações, (2) unitarização ou 
transformação do conteúdo em unidades, (3) categorização ou classificação das unidades em categorias, (4) descrição e (5) interpretação 
(MORAES, 1999, p.4). Neste trabalho, optei por direcionar a análise pela dimensão de Laswel para dizer o que?  que, segundo Moraes (1999), as 
pesquisas que utilizam a análise de conteúdo nesta dimensão, podem ser descritas como uma pesquisa  “direcionada para as características da 
mensagem propriamente dita, seu valor informacional, as palavras, argumentos e ideias expressas” (MORAES, ibid., p. 9). De forma geral, 
podemos ressaltar entre os resultados obtidos, que a maioria dos sites pesquisados é de fácil navegação e bem informado, apresenta 
informações detalhadas e uma interface amigável. Entretanto esta não é uma realidade comum a todos, o que pode acabar desestimulando o 
usuário que busca tais informações via internet. Diante do importantíssimo papel de divulgação científica dos museus de ciências, conhecer esta 
forma de acesso a informações e de possível construção do conhecimento é um bom caminho para aprimorar o que está bom, melhorar as falhas 
ou desatualizações e preencher as lacunas nas informações e, assim, abrir espaço para uma maior divulgação e democratização do conhecimento 
científico.No que se refere a projetos voltados para professores, nós observamos que, em alguns websites, os objetivos desses projetos não são 
claros, o que pode contribuir para uma falta de interesse daqueles professores que ainda não conhecem os espaços e estão utilizando estes sites 
como primeiro contato com os museus e centros de ciência. De forma similar, a ausência de imagens, tanto dos projetos como, em alguns casos, 
das exposições o/ou acervos é um dos fatores que demanda maior atenção por parte dos responsáveis por esses espaços.
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