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Resumo 
O artigo descreve um programa único de Residência em Museus, o qual tem nível de Mestrado e 
foi desenvolvido para formar professores de ciências para ensinar em escolas urbanas de “alta 
necessidade”. O programa foi projetado de acordo com um modelo de parceria entre o museu e 4 
escolas de “alta necessidade” que fornecem Residência a novos professores. Existem mais de 50 
programas de Residência baseados em parcerias entre universidades e escolas públicas nos EUA. 
O programa MAT (Master of Arts in Teaching - Mestrado em Artes em Educação) é o único 
projetado por um museu e aborda o co-ensino entre o corpo docente de cientistas e educadores. 
Nas escolas de residência, os candidatos conectam teoria e prática em escolas envolvidas em 
programas de Residência. O presente artigo inclui resultados de avaliações e pesquisas externas e 
destaca o nível de instrução dos candidatos, o equilíbrio entre teoria e prática, a promoção do 
pensamento científico e uma indução de dois anos. 

Palavras-chave: Formação de professores de ciências; Residência; parceria; Formação de 
professores em ambientes de museus. 

 

 

Abstract 
The paper describes a unique Master level Museum Residency Program for educating science 
teachers to teach in high need urban schools. The program is designed in a partnership model 
between the museum and four high need residency schools. In the USA there are more than 50 
Residency programs of partnerships between universities and public schools. This MAT (Master 
of Arts in Teaching) program is the only one designed with degree awarded by a museum. The 
faculty co-teaches (scientists and educators). In the residency schools, candidates connect theory 
and practice. The paper includes results from external evaluations and research, and highlight the 
level of instruction for Candidates, the balance of theory and practice, the promotion of scientific 
thinking, and a 2-year induction. 

Keywords: Science teacher education, Residency, partnership, Museum-based teacher education 
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Aumentar o número e as habilidades dos professores, assim como acomodar as 
necessidades evolutivas das diversas populações estudantis, têm sido os caminhos para 
melhorar o conhecimento e o ensino da ciências. Como resultado, os modelos de formação 
de professores expandiram-se ao longo dos anos (Darling Hammond & Bransford, 2005) e 
novos caminhos estenderam-se para além do ambiente universitário, fato que proporciona 
aos futuros professores novas oportunidades de ingresso no universo do ensino e a 
possibilidade de participação de outras instituições e contextos a esta necessidade nacional. 
Essas oportunidades combinam espaços formais (por exemplo, universitários) e informais 
(por exemplo, museus e jardins botânicos), expandem o escopo da formação do professor 
para além do conceito de que “virtualmente, os professores que desenvolvem práticas mais 
ativas aprenderam na faculdade, ou seja, o que a maioria das faculdades ensina hoje em dia 
aos professores aspirantes3” (Bell, Lewenstein, Shouse, & Feder, 2009). Proporcionar aos 
professores aspirantes oportunidades, habilidades e sensibilidades para educar e criar 
ambientes seguros para grandes populações de estudantes - com forças, experiências e 
necessidades diversas, parece ser central em comunidades urbanas nos EUA e em outras 
cidades do mundo que apresentam grande afluxo de populações imigrantes. As parcerias 
que discutimos aqui são um modelo de Residência focado em contextos urbanos: a parceria 
é estabelecida entre um museu e um grupo de escolas que têm dificuldade de contratar 
professores certificados. Nós organizamos a descrição do programa em torno das cinco 
questões essenciais, as quais estão listadas a seguir. Ao longo do artigo, incluímos citações 
sobre as evidências extraídas de vários documentos externos de avaliação e pesquisa, os 
quais apresentam a voz dos participantes nos vários estágios do projeto, em sua 
implementação e na avaliação do programa. 

1. Por que e como este programa com este design moderno foi desenvolvido? 
2. Quem são os parceiros e qual é a estrutura da parceria? 
3. Qual é a estrutura do programa de educação? 
4. Como o programa implementa e dá suporte à indução de seus recém-formados? 
5. Quais são os principais resultados após os primeiros 6 anos do programa? 

 
 
1. Por que e como este programa com este design moderno foi 

desenvolvido? 
 

Esse é um Programa de Residência Docente em Educação Urbana com nível de 
mestrado ou MAT (Master of Arts in Teaching - Mestrado em Artes em Educação) que foi 
criado em 2011 em resposta ao baixo aproveitamento em ciências demonstrado por um 
grande número de estudantes em escolas urbanas que empregam professores não 
certificados nas disciplinas que ministram. A solução apresentada pelas políticas estaduais e 
nacionais baseia-se na formação de uma nova força de trabalho constituída por professores 
de Geociências - professores de Geologia que já possuíam graduação em ciências e que 
agora ingressam nesse programa de residência com o objetivo de aprender a ensinar seus 
conteúdos a diversas populações de alunos; a residência dá-se em parceria com escolas que 
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registram grande percentual de alunos economicamente vulneráveis e de professores pouco 
qualificados. No final do programa, os candidatos recebem certificados que os habilitam 
para o ensino de Geociências a alunos entre o 7º e o 12º ano, de modo a prepará-los para 
aprovação nos Exames de Geociências. Além disso, os recém-formados também participam 
de um programa de indução, ou apoio, durante seus dois primeiros anos como professores. 
O conceito de criar Escolas para Residências e suporte de indução baseia-se no conceito de 
Residências Médicas em Hospitais-Escola. No entanto, um programa de formação de 
professores projetado e implementado por um museu de ciências naturais, através de 
pesquisadores de Ciências e de Doutores em Educação é um conceito muito novo, o qual 
segue pesquisas sobre o processo de aprendizado para ensinar Geociências através do 
aprendizado sobre como utilizar o museu para complementar o ensino em sala de aula, que 
tem se desenvolvido desde 2004 até os dias atuais (Macdonald, Sloan, et al 2008). Neste 
momento, o museu estabeleceu uma parceria com duas faculdades locais.  

Outra fonte de pesquisa para ensino e aprendizagem em museus, também conhecida 
como uma instituição de Ciência Informal (Informal Science - IS), resultou de extensivas 
pesquisas focadas em conceituar abordagens baseadas no estudo sobre o ensino e 
aprendizagem da ciências em contextos desenvolvidos pela National Research (Bell, 
Lewenstein, Shouse, & Feder, 2009). Essas perspectivas incluem os papéis da 
aprendizagem intrínseca e extrínseca, diversos tipos de motivação e engajamento, 
raciocínio científico e comunicação das ciências; além disso, usam ferramentas das ciências 
para aprofundar o conhecimento no conteúdo e o desenvolvimento de uma identidade de 
cientistas. Elas também moldam as bases pedagógicas para os cursos e métodos de pesquisa 
qualitativa ensinados aos candidatos do programa (Falk, & Dierking, 2000). Existem quatro 
Escolas Parceiras nesse programa, nas quais os candidatos a professor trabalham como co-
professores, quatro dias por semana, durante um ano acadêmico inteiro, sob a orientação de 
um professor experiente e de um mentor do MAT que os visita e observa regularmente. A 
seção a seguir fornece informações sobre a história, a lógica e as principais áreas de 
impacto dos programas de Residência Urbana nos Estados Unidos que, igualmente, 
influenciam o design do MAT. 

Modelados com base nos programas de residência médica, os programas de Residência 
Docente surgiram em 2001; atualmente, há aproximadamente 50 programas em todo o país 
(Guha et al., 2017). Os resultados iniciais sugerem “o impacto promissor que as residências 
teriam no aumento da diversidade do corpo docente, na melhoria dos índices de 
permanência de professores iniciantes e na promoção de melhorias na aprendizagem dos 
alunos” (Guha, Hyler & Darling-Hammond, 2017, p. 34). Alguns desses resultados são 
examinados abaixo. 

Diversificando a força de ensino. Ao avaliar o impacto dos programas de residência 
em processos de recrutamento, Guha e colaboradores (2016) explicaram que tais programas 
frequentemente empregavam formas seletivas de recrutamento com o objetivo explícito de 
diversificar a força de trabalho dos professores. Sua pesquisa sugeriu que alguns dos 
primeiros programas de residência em Boston, Denver e Chicago, matriculavam mais 
candidatos que se identificavam como não-brancos do que outros professores novatos em 
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todo o distrito; portanto, elas representavam uma variedade de raças e etnias. Da mesma 
forma, Sloan e Blazevski (2015) descobriram que outro programa urbano de Residência 
Docente (da cidade de New York - NYC) recrutou diversas turmas, sendo que mais de dois 
terços delas eram compostas por professores que mudaram de carreira e por mais de 40% 
de populações tradicionalmente sub-representadas. De acordo com o Relatório do Programa 
de Parceiros da Rede UTRU 2014-2015, “37% dos candidatos aceitos, eram especialistas 
em mudanças de carreira”, houve uma “turma com 38% por cento de residentes pessoas de 
cor4” (NCTR, 2015). Portanto, parece que os programas de residência, ao combinarem 
recrutamento direto, suporte financeiro e oportunidade de envolvimento em uma 
experiência diferente, pode ser um recurso fundamental para a diversificação da força de 
trabalho docente, conforme definido pela experiência anterior: raça, etnia e área de estudo. 

Aumentando a permanência de professores. De acordo com a presente pesquisa, 
professores que se formam em programas de residência são mais propensos a permanecer 
na sala de aula durante os primeiros anos de sua carreira de ensino do que colegas que não 
frequentam programas de residência (Guha et al., 2016; Papay et al., 2012 ; Sloan & 
Blazevski, 2015; Impacto do Programa da Rede UTRU, 2015). Por exemplo, Sloan e 
Blazevski (2015) descobriram que depois de quatro anos, mais de 90% dos recém formados 
da Residência de professores urbanos da New Visions Hunter College permanecem na sala 
de aula, e esse número supera as taxas da cidade de New York em quase 20 pontos 
percentuais. Berry e colaboradores (2008) especulam que as altas taxas de permanência em 
programas de Residência de professores urbanos podem estar correlacionadas à qualidade 
dos programas de formação, ao apoio à indução continuada e ao compromisso de lecionar 
por um certo número de anos após a graduação (regra que também pode ter implicações 
financeiras, se não for cumprida). 

A valorização da formação pelos professores iniciantes pode ser um dos fatores que 
contribuem para taxas de permanência mais altas. Recentemente, um estudo envolvendo 30 
programas de Residência Docente que formam professores para atuação em escolas de “alta 
necessidade” demonstrou que os recém-formados sentiam-se mais bem preparados que 
outros professores novatos atuando nos mesmos distritos (Silva, McKie, Knechtel, Gleason 
& Makowsky, 2014). Dado que os professores têm maior probabilidade de deixar a sala de 
aula nos primeiros anos de sua carreira, tais descobertas robustas são extremamente 
promissoras. 

Impacto sobre os resultados acadêmicos dos alunos. Até hoje, dada a relativa 
novidade dos programas de Residência, há poucos estudos publicados que explorem os 
impactos dos programas de Residência de professores urbanos sobre a aprendizagem dos 
alunos (Cochran-Smith, Villegas, Abrams, Chávez-Moreno, Mills, & Stern, 2015; Guha et 
al. al., 2016, 2017). No entanto, os poucos estudos existentes sugerem que recém-formados 
em programas de residência de professores urbanos têm impacto positivo em seus alunos. 
Por exemplo, no Tennessee, de acordo com dados de avaliação, a permanência e colocação 
de recém-formados pela Residência de Memphis é maior do que aquela de outros 
programas de formação em todo o estado, seu número supera o de outros professores com 
níveis comparáveis de experiência (National Center for Teacher Residencies, 2016; 
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Tennessee Higher Education Commission, 2014). Estudos recentes encontraram resultados 
comparáveis aos de programas de Residência urbana na Califórnia e no Colorado (NCTR, 
2015). 

Da mesma forma, um estudo do Centro Nacional para Residências de Professores 
(National Center for Teacher Residencies - NCTE - 2015) avaliou o impacto coletivo de 
programas de residência de professores afiliados a sua rede e identificou ganhos na 
aprendizagem de alunos. Tal impacto poderia ser atribuído à participação de seus 
professores em um programa de residência de professores urbanos. Em um estudo que 
utilizou dados coletados por cinco anos em uma rede de escolas evidenciou que os alunos 
de professores graduados em programas de Residência têm melhor desempenho em 
Exames de regentes5, os quais são necessários para a graduação no ensino médio, assim 
como em notas durante o curso, que alunos de outros professores em início de carreira 
(Sloan & Blazevski, 2015).  

Poucos estudos se concentraram em uma abordagem qualitativa para examinar os 
efeitos da formação de professores na prática de ensino. Uma das exceções é o “Estudo 
sobre formas de escolher como Ensinar” (Choosing to Teach Study), que examina 
professores iniciantes de programas para formação de professores de contextos específicos, 
incluindo o Programa de Educação de Professores Urbanos da Universidade de Chicago 
(Tamir & Hammerness, 2014; Tamir, et al., 2007). Tamir e Hammerness (2014) 
encontraram conexões entre a prática de professores da UTEP em sala de aula e o currículo 
e abordagens do programa de formação de professores. Essas conexões foram evidenciadas 
por “práticas centrais, estratégias, disposições e posturas defendidas por seu programa” (p. 
134). Além disso, graduados na UTEP provavelmente seguiriam práticas relacionadas ao 
“bom ensino e a missões sociais e/ou religiosas maiores no tipo de escola para as quais 
foram preparados” (p. 146). Evidências qualitativas destacaram a natureza específica de 
práticas adotadas por professores iniciantes formados em um programa de Residência 
focado em prepará-los para demandas de populações de “alta necessidade”. 

A instituição responsável pelo MAT tem, de fato, uma dimensão diferente: um museu 
urbano de pesquisa em ciências naturais que trabalha em parceria com quatro escolas de 
“alta necessidade”. Este projeto resultou de políticas nacionais e estaduais e do 
financiamento fornecido pelo Departamento de Educação do Estado de New York em 
2010. Uma iniciativa de política bem financiada conhecida como Race to the Top (RTTT) 
solicitou propostas de programas não tradicionais de formação de professores para elaborar 
novos programas a partir delas, para educar professores em áreas de “alta necessidade” 
intelectual, social e educacional. Os projetos propostos seriam submetidos a uma 
competição sobre inovação, a qual seria revisada e aprovada por um Painel de Educadores 
em todo o país. O projeto MAT foi a única proposta de parceria entre um museu e um 
grupo de escolas de “alta necessidade” a ser aprovado pelo Estado de New York. Outros 
prêmios foram concedidos a 10 programas pré-existentes de formação de professores que 
incluíram inovações em seus programas existentes. 

Os vencedores do prêmio receberam um subsídio de três anos para um programa 
piloto. 
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O programa funcionou por três anos em sua forma piloto, e em 2015 recebeu 
autorização do Estado de New York para conceder diplomas; em 2018 recebeu acreditação 
nacional do Conselho para a Acreditação da Formação do Educador (Council for the 
Accreditation of Educator Preparation - CAEP). O programa continua a procurar doações 
nacionais, fontes de financiamento privadas e locais para que possa continuar sendo um 
programa gratuito. No verão de 2018, o programa iniciou sua sétima turma de candidatos 
ao trabalho em escolas de “alta necessidade”.  

Descrevemos “escolas de alta necessidade” como aquelas nas quais mais de 70% de 
sua população não está alcançando os resultados acadêmicos que preparam alunos para a 
graduação e o ingresso na faculdade e escolas que têm dificuldade em contratar professores 
qualificados dada a rotatividade contínua de professores ou a escassez de professores 
certificados em ciências. O programa MAT baseia-se na definição do Departamento de 
Educação de New York sobre o que seria uma escola de “alta necessidade” - ou seja, 60% 
dos alunos da escola estariam aptos a receber almoço grátis ou com custo reduzido. Essa 
definição, embora concisa, não capta a complexidade das escolas de “alta necessidade”. 
Outros critérios para definir-se escola com necessidades elevadas, independentemente do 
nível socioeconômico de seus alunos, são: alta taxa de rotatividade de professores e o 
número de professores que lecionam sem certificação (No Child Left Behind Act de 2001). 
De acordo com as estatísticas, “durante o ano letivo de 2010–11, 39% dos professores de 
Geociências da cidade de New York não eram certificados para ensinar em suas respectivas 
matérias. Mais amplamente, a partir de 2006-2007, 6,5% dos professores de ciências no 
Estado de New York e 16,5% dos professores de ciências da cidade de New York não eram 
“altamente qualificados”. A partir de 2011, a taxa de rotatividade de professores de ciências 
na cidade foi de 6%, contra 3% no Estado”. 

Além disso, foi, e continua sendo, imperativo que a Geociência e a Geologia sejam 
ensinadas, aprendidas, compreendidas e aplicadas em momentos em que a sociedade 
depara-se com questões geológicas que afetam todos os aspectos da vida cotidiana, os quais 
vão da educação à saúde, economia, segurança nacional, tecnologia e ciências. Assim, um 
novo programa de formação de professores deveria começar do recrutamento e seleção de 
candidatos qualificados. O perfil do candidato MAT é moldado por protocolos e estratégias 
de recrutamento que revelam compromissos e disposições para trabalhar em escolas de 
“alta necessidade” no estado e no município por pelo menos quatro anos após sua 
graduação, alta posição acadêmica em ciências geológicas, interesse em um programa não-
tradicional de formação de professores e a crença de que o conhecimento sobre o 
funcionamento da Terra e sobre as diferenças entre sociedades é fundamental para a 
educação. As duas citações seguintes ilustram o compromisso dos candidatos em superar as 
lacunas de realização e de oportunidade profissional para meninas e estudantes de nível 
econômico mais baixo, imigrantes recentes, multiculturais e linguisticamente diversos, no 
campo das ciências, bem como o desejo de tornar o conteúdo das geociências relevante. 

 
Nas escolas urbanas de alta demanda, que atendem principalmente às 
comunidades marginalizadas acima mencionadas, promover o amor pelas 
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Geociências entre os jovens está ligado não apenas à solução de problemas 
sociais - esgotamento dos recursos naturais, acidificação oceânica, 
consequências do racismo ambiental, etc., também a desigualdade nos campos 
STEM6. Em 2015, as mulheres na ciência eram empregadas em metade da 
proporção de homens com as mesmas qualificações. Da mesma forma, em 2013, 
Negras/os e Latinas/os detinham apenas 13,5% das posições STEM, apesar de 
representarem 32,2% de toda a população dos EUA. Cultivar o amor pela 
ciência, então, especialmente entre mulheres jovens e estudantes de cor, é uma 
questão de igualdade social. A excelência em ciência concede aos alunos acesso 
a bolsas de estudos, oportunidades de viajar pelo mundo e algumas das 
melhores carreiras pagas. Isso é o que me impulsiona como um educador, 
tecendo alegria, aventura e rigor acadêmico nas ciências para os alunos, e ao 
fazê-lo, corroendo as barreiras às oportunidades para eles. 
As Geociências apresentam uma oportunidade para criar uma conexão 
excitante e inteiramente humana com o nosso mundo, repleta de maravilhas, 
aventuras e descobertas. Toda vez que meus alunos estudam a sujeira sob um 
microscópio, comparam os minerais de um granito com um arenito, ou 
procuram um fóssil no campo, quero que pensem onde esteve, a história que 
conta, como a humanidade a afetou e como maneiras que afetaram a 
humanidade. As rochas moldam a sociedade e, no recente tempo geológico, a 
sociedade molda as rochas. Os jovens merecem uma educação envolvente sobre 
a Geociências, não apenas para estimular seu pensamento crítico e suas 
habilidades de resolução de problemas, mas também para prepará-los para 
usar essas habilidades para lidar com questões ambientais à medida que entram 
na idade adulta.” 

 
 
2. Quem são os parceiros e qual é a estrutura da parceria? 
 

As parcerias são firmadas entre os departamentos científicos e de educação de um 
grande museu de ciências naturais, que colaboram com administradores e professores de 
quatro escolas públicas de “alta necessidade”, as quais desenvolveram e assinaram 
Memorandos de Entendimento (MOU) em conjunto com o museu - esses documentos 
delineiam os papéis e responsabilidades dos parceiros. Essa combinação entre cientistas e 
educadores PhD criou uma abordagem de co-ensino para atuação em cursos acadêmicos, 
para mentoria - que inclui docentes do programa e professores de mentores de escolas ou 
clínicas -, além de oferecer Residências em ensino e pesquisa científica durante os dois 
verões do programa. As escolas, assim como “hospitais-escola”, beneficiam-se da 
participação de pessoal adicional para dar suporte ao ensino dos alunos, além de servirem 
como locais clínicos onde residentes aprendem e praticam estratégias de ensino. 
Professores de ciências mais qualificados dão orientações, atuam como mentores nas 
escolas, e este grupo de escolas está se desenvolvendo como escolas de demonstração em 
ensino de ciências. Elas são conhecidas como Escolas de Desenvolvimento Profissional ou 
Escolas de Prática em outros países e, nelas, a formação de professores faz parte de sua 
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missão; além do mais, seu programa de ciências demonstra práticas científicas de nível 
relevante. A parceria também inclui estruturas de colaboração para governança, os quatro 
diretores das escolas são considerados docentes do programa, assim, participam de reuniões 
mensais do corpo docente e discutem e tomam decisões colaborativas relacionadas ao 
aspecto clínico das residências. A cada dois anos, um dos diretores e um graduado no 
programa, participam como membros da estrutura de governança conhecida como Assuntos 
Acadêmicos e Comitê de Programa do Museu – tal participação é rotativa. A seguinte 
observação de um diretor de uma das escolas parceiras foi registrada no relatório dos 
avaliadores externos (CEPARE, 2017). 

 
“Desde o começo eu estava envolvido nisso. Considerando que, o que temos de 
outros programas é apenas "Ok, estes são os professores que foram designados 
para sua escola". Nós estávamos envolvidos desde o começo em termos do 
processo de entrevistas. Durante o verão, fui [ao museu] e consegui conhecer 
alguns dos candidatos. Então, eu gosto da maneira como esse processo foi 
muito melhor e do fato de que eles [os candidatos] visitaram a escola de 
antemão.” 

 
 
3. Qual é a estrutura do programa de educação? 
 

Mestrado em Artes em Educação – Especialização em Geociências 

Modelo de Residência 

1º. Verão: Junho – 
Agosto  

Ano Acadêmico: 
Setembro a Junho 

2º. Verão: Julho – 
Agosto 

Indução 
(2 anos - após a graduação) 

Residência 
em Ensino no Museu 

Residência 
em duas escolas 

Pesquisa e Residência no 
Museu 

Turma 1 e Turma 2 

Curso acadêmico e Mentoria 
(online, nas escolas e no museu) 

Cursos de Ciências e pedagogia (36 créditos) 
Suporte profissional do 
American Museum of 

Natural History 

 
Esta descrição do programa revela na sua criação a contribuição de uma variedade de 

aspectos de pesquisa em educação científica formal e informal; modelos de residência 
como modos de promover a melhoria escolar em contextos urbanos, residência e 
perspectivas mais tradicionais de educação para professores e, de forma muito importante, 
políticas colaborativas entre governos nacionais, estaduais e locais para criar e financiar 
novas abordagens. Tais abordagens devem focar o aumento da base de conhecimento de 
população de universidades e instituições informais, de escolas e estudantes em seus 
próprios países. 
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O MAT (Master of Art in Teaching - Mestrado em Artes em Educação) é um programa 
de graduação de 36 créditos, conforme exigido pelo Estado de New York. Consiste em um 
currículo de 15 meses e em um programa de indução de dois anos. O design do programa 
inclui quatro tipos de residências, as quais são distribuídas entre o Museu e as escolas 
parceiras de residência. Os cinco componentes seguintes fornecem detalhes adicionais 
sobre a totalidade deste Programa de Residência Científica Museu-Escola para Educar 
Professores de Geociências. 

 Residência “clínica” monitorada em ensino de ciências com duração de um ano 
acadêmico: o design de programas de residência urbana nos EUA exige Residência 
em escolas por dois semestres com professores mentores - de acordo com o tipo de 
certificação. Para o programa MAT, que certifica professores que ensinam entre o 7º 
e o 12º ano escolar, é necessária residência no segundo ciclo do ensino fundamental 
e no médio. Além disso, os candidatos passam de 15% a 20% de seu tempo com 
professores de programa Aprendizes da Língua Inglesa (English Language Learners 
- ELL) e com alunos com dificuldade de aprendizagem na língua. O projeto de 
residência exige que os candidatos estejam totalmente engajados na escola como co-
professores, quatro dias por semana, ou durante 80% de seu tempo, ademais, devem 
frequentar cursos no Museu toda sexta-feira e aos sábados. Os seguintes trechos do 
relatório do avaliador oferecem as perspectivas dos mentores das escolas sobre a 
natureza das residências: 

 
“Mentores também relataram que a conexão com o museu tem sido muito útil. 
Mais de 80% indicaram que a conexão havia trazido recursos úteis para suas 
salas de aula, apoiando o ensino dos conteúdos, ou com os mentores do corpo 
docente visitando o museu e adquirindo novos conhecimentos para uso em suas 
salas de aula. Dois terços dos mentores participaram de uma excursão escolar 
ao museu.” 
Comentários de mentores incluídos: 
“Houve muitos eventos bem sucedidos durante a primeira residência. Uma 
delas foi ver os residentes com disponibilidade para ajudar os alunos na classe, 
o que é um tipo de co-ensino de apoio. Nós fizemos a transição para o Ensino 
Paralelo, Complementar e em Equipe.” 
“Adorei os candidatos ficando em minha sala de aula o dia todo. Os residentes 
são muito bem informados e têm boa circulação, e oferecem uma grande 
quantidade de ajuda e informação aos meus alunos.” 
“Felizmente, eu pude visitar o museu mais seis vezes e usei ideias para formular 
lições sobre clima, icebergs, tsunamis e minerais.” 
(Relatório CEPARE 2017)  
 

 As Residências em museus são programadas para o verão, antes da residência 
nas escolas, e para o verão após a residência nas escolas. Durante o primeiro 
verão, os candidatos completam a residência pedagógica de dez semanas, a qual 
consiste em cursos acadêmicos voltados à pesquisa aplicada para o aprendizado em 
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contextos de ciência informal (NRC, 2009) e em um componente prático que atua 
com visitantes e estudantes adolescentes frequentadores de programas de verão com 
base no museu. Essas experiências são guiadas e orientadas por membros do corpo 
docente do MAT e por professores que trabalham com programas juvenis que 
incorporam o uso de recursos do Museu, tais como coleções científicas, exposições, 
mídia, cientistas e recursos on-line. Ao final de dez semanas, os residentes adquirem 
experiência no uso de objetos e espécimes das coleções científicas dos museus, 
assim, podem envolver os visitantes em salas de exposição e ensinar em programas 
de verão do museu; co-ensinam a estudantes de verão, fazem a primeira 
investigação-ação sobre alunos aprendendo no museu e desenvolvem um currículo 
em Astronomia para uma semana de ensino. Essas experiências são comparáveis a 
trabalhos futuros durante suas residências nas escolas. Em escolas de residência, os 
candidatos precisam desenvolver e implementar unidades de estudo em suas escolas 
de Residência que incluam uma investigação em museus sobre ciências e cultura. 

Estes são comentários sobre a avaliação dos cursos e as práticas de verão. Eles também 
ilustram o valor do uso de ambientes informais de aprendizagem para desenvolver as 
habilidades dos professores quanto ao ensino fora da sala de aula: 

 
“O que foi mais benéfico para mim neste verão foi a chance de ensinar os 
alunos em um ambiente informal. Porque era tudo informal (especialmente os 
termos técnicos e gírias), eu senti que era muito mais fácil se conectar com os 
alunos em um nível pessoal, o que me mostrou como eu posso trabalhar para me 
conectar com eles no ambiente mais formal durante minha residência.” 
“Aprender a conduzir uma visita ao museu foi muito útil. Aprender estratégias 
de alfabetização será útil. Aprendi coisas que espero que me tornem um 
professor melhor, como a necessidade de fornecer feedback imediato sobre as 
tarefas.” 
 

 
Imagem 1: Candidato ensina alunos da escola de 
residência na exposição do museu sobre 
Biodiversidade 
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Durante o verão, os residentes começam a trabalhar com objetos e espécimes das 

coleções científicas com o objetivo de compartilhar e ensinar aos visitantes e estudantes do 
museu enquanto atendem a cursos de Pedagogia voltados ao ensino em Configurações 
Informais. 

 Cursos de Pedagogia (18 créditos) são desenvolvidos e ministrados por educadores 
de museus com doutorado em Educação e, que foram professores de ciências no 
passado. Esses cursos são aprovados pelas autoridades estaduais antes de o 
programa ser autorizado. Essas experiências são importantes para vincular a teoria à 
prática, o que é a essência de um Programa de Residência. Alguns desses cursos 
são: Currículo e Ensino na Sala de Aula de Ciências, Alfabetização7 na Área de 
Conteúdo com Aplicação em Ambientes Multilíngües, Interações de 
Desenvolvimento, Fundações da Educação Pública Urbana e Pesquisa dos 
estudantes. 

 Cursos de conteúdo científico (18 créditos) co-desenvolvidos e co-ensinados por 
cientistas e educadores de museus com o objetivo de desenvolver o conhecimento 
sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo (pedagogical content knowledge - 
PCK). Os quais incluem: Alfabetização em Investigação Científica, Sistemas 
Terrestres, Sistemas Espaciais, Clima e Sistemas Meteorológicos; e um curso de 
Astronomia e Astrofísica on-line desenvolvido e ministrado por cientistas de 
museus. A evidência da avaliação revela que um dos principais pontos fortes do 
programa MAT foi o nível de instrução que candidatos ou residentes receberam 
durante o programa. Como parte da avaliação externa, cada curso foi avaliado pelos 
candidatos (residentes) ao seu final; os dados coletados foram utilizados pelo 
projeto Investigadores Principais (Principal Investigators - PI) e por professores das 
faculdades, os quais revisaram os conteúdos e aperfeiçoaram as formas de 
apresentação dos cursos de ciências e educação, ambos co-ensinados. 
 

Os avaliadores externos realizaram pesquisas de avaliação de fim de curso, respondidas 
pelos residentes, e que foram projetadas para focalizar quatro áreas principais: 

1. Organização do curso. Esse conjunto de itens focalizou a avaliação sobre como os 
cursos foram organizados e como os objetivos do curso foram cumpridos. A eficácia 
do modelo de co-ensino. 

2. Trabalho e atribuições do curso. Esses itens avaliaram a utilidade das tarefas de 
leitura, materiais e trabalhos do curso, ao contribuirem para a compreensão do 
assunto e ajudando-os a aprender como se tornar professores de ciências eficientes. 

3. Recursos do museu. A qualidade da integração do uso do museu e seus recursos no 
curso pelos instrutores e como o ambiente do museu contribuiu para a melhor 
compreensão dos candidatos. 

4. Abordagem centrada no aluno. Esse grupo avaliou o grau de resposta dos instrutores 
às perguntas e comentários dos alunos e como eles incentivaram as discussões dos 
alunos sobre o conteúdo do curso. 
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Os seguintes comentários vieram de uma variedade de cursos de ciência e 
pedagogia, eles reiteram esses fatos: 

 
“Os instrutores apresentaram material conceitualmente difícil de maneira 
acessível e nos apresentaram maneiras de tornar nossas aulas divertidas para 
nossos alunos. Além disso, os instrutores efetivamente nos ensinaram como os 
professores podem promover um ambiente de aprendizagem animado e 
acolhedor.” 
“Para que eu esteja preparado para ensinar, este curso me proporcionou novos 
conhecimentos e novas maneiras de apresentar esse conhecimento, bem como 
estimular os alunos a querer aprender o material.” 
“Este foi o curso mais útil e prático que já fiz. Eu fui imediatamente capaz de 
transferir o que aprendi para o meu ensino em sala de aula… aprendi métodos 
para lidar com diferenças, como observar os alunos para identificar seus pontos 
fortes e fracos, estratégias para ensinar conceitos das geociências a um grupo 
de estudantes com uma ampla gama de habilidades, e para quem recorrer em 
uma escola quando preciso de ajuda.” 
“Toda a premissa desta aula tem sido fundamental para o meu sucesso em uma 
escola de “alta necessidade” – lidar com as diferenças dos alunos e 
compreensão das diferentes condições de desenvolvimento que vemos e 
podemos ver. A experiência que ambos os professores trouxeram foi muito útil.” 
“Este curso foi muito útil para aumentar minha consciência e compreensão 
dessas necessidades de todos os alunos. Aprendi não apenas que tipos de 
necessidades de aprendizado existem, mas também como atendê-las.” 
(CEPARE 2017) 
 

 Segundo Verão de Pesquisa Científica no Museu: Esse é o ponto máximo da 
residência, o qual foi projetado para residentes trabalharem e atuarem como 
cientistas, ao buscarem um autêntico trabalho de campo científico no Estado de 
New York e pesquisarem no laboratório do Museu. O nome residentes ou 
candidatos, nesse caso, precisaria ser mudado em toda parte. Os 
residentes/candidatos trabalham com curadores, bolsistas de pós-doutorado e 
graduados no MAT para investigar uma questão de pesquisa dentro de suas áreas de 
foco e desenvolver uma abordagem de pesquisa para aplicar nas escolas. Métodos e 
resultados são apresentados publicamente, e os candidatos submetem um recurso de 
ensino desenvolvido a partir de sua experiência. O estágio (praticum) expõe os 
residentes a conceitos-chave, questões científicas, ferramentas e técnicas, e permite 
que eles vivenciem e implementem atividades de aprendizado selecionadas que se 
alinham a padrões estaduais e nacionais e que são relevantes para as práticas das 
ciências exploradas durante o estágio. Um cientista explica: 

Os residentes passam duas das sete semanas aprendendo e ensinando em contextos de 
campo na grande região metropolitana de New York. Exemplos incluem a investigação de 
rochas metamórficas e evidências de glaciação no passado no Central Park; explorando 
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paisagens e formação do solo perto da Floresta Black Rock em Cornwall, New York; e 
procurando e caracterizando fósseis do final do Cretáceo em Monmouth, New Jersey. 

 Mentoria, Supervisão, Avaliação e Suporte a candidatos ao longo do ano são 
oferecidos por uma equipe de membros do corpo docente do Museu e por 
professores mentores das escolas. O membro do corpo docente do museu que 
também ministra cursos, faz duas visitas mensais de supervisão clínica aos 
candidatos em suas escolas e fornece feedback após as observações. Cada escola 
tem um grupo de 3-4 residentes e cada membro do corpo docente é mentor de 6 ou 8 
candidatos ao longo do ano. Em termos de formação de mentores da escola, o corpo 
docente da “faculdade do museu” (museum faculty) e da “faculdade de indução” 
(induction faculty) lideram uma “Academia de Mentores” (Mentor Academy) para 
todos os mentores - novos e antigos - nas escolas parceiras. O Memorando de 
Entendimento (Memorandum of Understanding - MOU) do diretor da escola e 
professores mentores parceiros inclui incentivos da Academia de Mentores, datas e 
honorários, bem como outras responsabilidades. A Academia de Mentores consiste 
em 5 ou 6 dias de desenvolvimento profissional no Museu, todos os anos. 
Geralmente, há uma equipe de 20 a 25 mentores de escolas em disciplinas 
científicas e especializações que trabalham com novos alunos de inglês e com 
alunos com dificuldades de aprendizagem. Os avaliadores documentaram múltiplos 
aspectos das experiências dos mentores. Aqui destacamos algumas de suas 
perspectivas sobre a Academia de Mentores, a qual foi projetada para preparar 
mentores que apoiem a aprendizagem de professores iniciantes de acordo com um 
modelo de co-ensino: 

 
“Isso me fez pensar mais criticamente sobre lições e atividades. Também me 
ajudou a me tornar um professor melhor, aprendendo todas essas novas 
estratégias.” 
“Isso me fez muito mais reflexivo sobre o meu próprio ensino e capaz de tomar 
decisões sobre o que faço na sala de aula.” 
“A mentoria me lembra o que eu preciso e deveria estar fazendo diariamente 
como professor. Isso me mantém focado em ser o melhor que eu posso ser e 
continuar aprendendo.” 
“A mentoria me permite refletir sobre meus pontos fortes e fracos. Isso me 
ajuda a definir melhor as práticas que quero desenvolver na minha sala de aula. 
Este programa melhorou meu ensino e presença na sala de aula.” 
 

Mentores relataram que as atividades de desenvolvimento profissional foram úteis para 
prepará-los para trabalhar com os candidatos do MAT e, igualmente importante, a 
Academia de Mentores teve muitos impactos positivos sobre os próprios mentores. O 
programa de mentoria não só ajudou os mentores a prepararem-se para trabalhar com os 
candidatos do programa, como levou o programa MAT a ter impactos positivos nos 
professores das escolas em que o programa trabalha, pois preparou os professores para 
atuarem em escolas urbanas de “alta necessidade”. Os mentores também indicaram que os 
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candidatos à formação para professor orientados por eles produziram impactos positivos em 
seus alunos. Mais de 90% dos mentores indicaram que ter os candidatos em suas salas de 
aula tem sido academicamente benéfico para seus alunos, e que os mentores pensam que 
seus alunos se beneficiam pessoalmente de ter os candidatos em suas salas de aula. 
Comentários representativos de mentores sobre sua experiência incluem: 

 
“A residente sob minha supervisão apresentou sete passos para resolver 
qualquer problema. Antes de sair para assumir sua nova tarefa, ela fez um 
pôster e agora os sete passos estão pendurados na sala de aula como um 
lembrete constante de como resolver os problemas.” 
“Novas ideias foram trazidas para a minha sala de aula pelo residente.” 
“Houve muitos sucessos durante a primeira residência. Uma delas foi ver como 
o candidato começou ajudando os alunos na classe, que é um tipo de co-ensino 
de apoio. Nós fizemos a transição para o Ensino Paralelo, Complementar e em 
Equipe.” 
 

 
4. Como o programa implementa e dá suporte à indução de seus recém-

formados? 
 

Após a conclusão do curso, os professores participam do novo programa de indução de 
professores do Museu, o qual estende as relações entre o programa MAT e seus graduados 
nos dois primeiros anos de atividades de ensino para além do trabalho no curso. A premissa 
da indução de professores iniciantes é apoiá-los com formação em sala de aula; a análise do 
trabalho dos alunos guiará o desenvolvimento do professor para melhorar os resultados dos 
alunos nos primeiros anos de ensino (Goldrick, Osta, Barlin, & Burn, 2012). Os objetivos 
da indução são: 

 Desenvolver as habilidades dos professores iniciantes para dar visibilidade a, e 
trabalhar, com as ideias e experiências dos alunos. 

 Fortalecer as habilidades de professores iniciantes para promover o engajamento 
dos alunos e a compreensão das ciências através do uso de recursos informais da 
ciência. 

 Desenvolver habilidades de professores iniciantes para atender às necessidades de 
estudantes que sejam cultural e linguisticamente diversos no campo das ciências. 

 Apoiar as habilidades dos professores iniciantes para criar e manter uma 
comunidade de aprendizagem culturalmente responsiva e centrada no aluno. 

O programa fornece apoio em três áreas: coaching nas escolas, reuniões mensais de 
turmas e workshops de aprendizagem profissional. O programa é implementado por dois 
membros do corpo docente e conta com uma turma de aproximadamente 16 professores a 
cada ano. No primeiro ano de indução, os professores analisam o trabalho do aluno, 
refletem sobre os desafios e o sucesso na sala de aula, e os membros do corpo docente do 
museu fazem de 3-4 visitas escolares (por professor) com o objetivo de apoiar o ensino e o 
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conhecimento dos alunos. No segundo ano, os professores começam a organizar e liderar 
reuniões de turmas; os membros do corpo docente fazem de 1-2 visitas escolares (por 
professor). A ênfase do segundo ano é o apoio aos professores que começam a buscar 
papéis de liderança em suas comunidades escolares e redes profissionais, através da 
participação em organizações profissionais e da participação em conferências. Por exemplo, 
em 2018, dois graduados do programa fizeram uma apresentação sobre o programa na 
Conferência de Geociências 2018, em Campinas. Eles também foram co-autores do artigo 
selecionado para publicação. 

 
Imagem 2 – Alunos de uma escola de residência visitando uma 
mina geológica com cientistas e professores 

 

 
Imagem 3 – Cientistas conversam com um 
estudante do ensino médio sobre vulcões no 
museu 
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A cada adição de turma de estudantes, está se desenvolvendo um grupo transversal 
constituído por professores de geociências do MAT, e os professores estão compartilhando 
recursos e práticas de sala de aula. Examinando vários dados de pesquisa sobre professores 
iniciantes, os pesquisadores Matthew Ronfelt e Kiel McQueen (2017) sugerem que a 
participação em iniciativas de indução nos primeiros anos de ensino prevê uma diminuição 
na probabilidade de atritos nas escolas. Até o momento, mais de 80 professores se 
formaram no programa MAT, o qual criou um quadro de professores de Geociências que 
trabalha e vive predominantemente na cidade de New York. Os graduados no MAT que 
terminaram a indução apresentam seus conhecimentos em conteúdo específico e áreas 
pedagógicas. Estes foram alguns comentários de seus supervisores e diretores de escola: 

 
“Minha residente é realmente incrível no ensino de Ciências e, agora em seu 
segundo ano, é capaz de criar um monte de exercícios exploratórios. Ela 
mantém as crianças envolvidas e interessadas em Geociências, crianças,do 
interior das cidades interessadas em rochas!” 
“Nosso professor é um trunfo para a nossa escola. Ele está entusiasmado com 
seu trabalho e investiu em seus alunos, em sua prática e na comunidade escolar. 
Ele tem uma atitude positiva consistente e está sempre procurando maneiras de 
melhorar e se desenvolver profissionalmente. Ele leva muito a sério suas aulas e 
cada período de aula, sempre procurando maneiras de melhorar.” 
“Graduados que combinam um forte domínio de conteúdo em ciência e 
habilidades de pesquisa com um verdadeiro entendimento sobre as crianças e 
entusiasmo e confiança na sala de aula. 
 

 
5. Quais são os principais resultados após os primeiros 6 anos do 

programa? 
 

Através de uma variedade de fontes de financiamento, o programa está trabalhando 
com a 6ª turma de candidatos a professores, 78 candidatos das cinco primeiras turmas 
graduaram-se e foram contratados. 

Os professores trabalham em todos os cinco distritos e vários deles trabalham na 
mesma escola e/ou prédio da escola.  

Os avaliadores e pesquisadores foram financiados pela National Science Foundation 
(NSF) e são de dois grupos de pesquisa e avaliação bem conhecidos. Eles enviaram seus 
resultados e seus relatórios foram aprovados e disponibilizados pela NSF. Aqui incluímos 
um resumo dos sete documentos com os resultados mais relevantes preparados para o 
público pelo investigador principal. 

1) O Museu desenvolveu um programa totalmente institucionalizado que certifica um 
Mestrado em Artes em Educação. A institucionalização opera em múltiplos níveis; 
concede diplomas, mantém fortes parcerias com escolas, é membro da rede de 
faculdades e universidades independentes do Estado de New York (New York State 
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- NYS) e participa de discussões sobre políticas relacionadas a avaliações de ensino 
e educação científica no Estado de New York. 

2) O relatório de formação do professor e o registro de avaliação do programa 
aprofundaram as parcerias do Museu com outros programas locais de formação de 
professores. Estes programas têm sido contratados juntamente com o corpo docente 
do museu para ministrar cursos projetados e ministrados por museus. 

3) A evidência da avaliação indica claramente que o programa foi bem-sucedido na 
formação de professores do primeiro ano para ensinarem em escolas urbanas de 
“alta necessidade” no Estado de New York. O corpo docente e a equipe do MAT 
foram muito eficazes na formação de grupos de professores do primeiro ano para 
ensinarem eficientemente em escolas urbanas de “alta necessidade”. Os graduados 
sentiram que estavam bem preparados. 

4) Medidas adicionais também confirmam esta evidência, assim como o desempenho 
em exames de certificação e respostas dos diretores que contrataram os graduados 
no MAT. 

5) A pesquisa quantitativa feita por um Centro de Políticas bem conhecido, descobriu 
que demograficamente, professores do MAT ensinam uma porcentagem maior de 
estudantes que qualificam-se para almoço grátis e à preço reduzido, e de alunos que 
têm baixo desempenho em ciências, em comparação a alunos ensinados por outros 
professores de Geociências que têm semelhante experiência e ensinam na cidade de 
New York. Portanto, os graduados no MAT puderam trazer seus alunos para o 
mesmo nível de desempenho que o de alunos que tiveram níveis mais altos de 
desempenho. 

6) O estudo de caso colaborativo enfocou as práticas de ensino de uma amostra de 
graduados das três primeiras turmas de programa e suas conexões com o que 
aprenderam nele. Os resultados indicam que indivíduos preparados em diferentes 
turmas demonstraram abordagens baseadas no equilíbrio entre teoria e prática em 
seu ensino, observado no design de residência “clínica”. Os graduados utilizaram 
práticas de ensino baseadas em pesquisa, as quais têm impacto positivo nos alunos 
ensinados por eles e desenvolvem habilidades concretas que promovem o 
pensamento científico, a compreensão mais profunda dos conceitos científicos, e o 
uso extensivo do Museu e de seus recursos para expandir a aprendizagem na escola, 
bem como uma atitude mais positiva em relação à ciência. 

 
 
Conclusão 
 

A descrição deste programa inclui contribuições de diversos representantes da 
educação formal e informal, de Professores experientes em educação de outros professores, 
avaliadores e pesquisadores externos, diretores de escolas, mentores e candidatos. No 
entanto, o ímpeto para desenvolver o programa veio de políticas e do financiamento de 
iniciativas federais e estaduais destinadas a responder à crise na especialização profissional 
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e ao conhecimento acadêmico e público de uma das áreas mais importante das ciências. A 
Geociências e a Geologia são necessárias para compreender questões locais e globais 
relacionadas a mudanças climáticas, recursos naturais, conservação e múltiplas condições 
ambientais em todo o mundo. A expectativa é que esse projeto se torne um exemplo de 
parceria entre museus de ciência e programas de formação de professores de ciências. 
 
 
Notas 
 
1. Nota das tradutoras: mantemos no artigo o termo original Escolas Urbanas de “alta necessidade” que são definidas, 

entre outros critérios, como aquelas nas quais mais de 70% de sua população não está alcançando os resultados 
acadêmicos que preparam alunos para a graduação e o ingresso na faculdade e escolas que têm dificuldade em 
contratar professores qualificados dada a rotatividade contínua de professores ou a escassez de professores 
certificados. No texto haverá uma maior explicação sobre esta definição. 

2. Traduzido por Amanda Oliveira Rabelo e Ana Maria Monteiro. 
3. Nota das tradutoras: optamos por utilizar este termo em consonância com o termo original, mas professores aspirantes 

seriam os professores ainda em formação. 
4. Nota das tradutoras: Utilizamos aqui neste texto a tradução “pessoas de cor” para traduzir a expressão “people of 

color” que nos EUA não tem sentido pejorativo e é aplicada a pessoas de origem africana, asiática, indígena e de 
outros grupos politicamente definidos como minorias étnicas. Contudo, sabemos que o termo pessoas de cor aqui era 
utilizado apenas em referência a afrodescendentes e, historicamente, adquiriu um sentido pejorativo (ver DAVIS, 
2016). 

5. Os Exames de Regentes (Regents Examinations), são os exames ou provas necessárias no Estado de New York para 
terminar o ensino médio e se candidatar universidade. 

6. Nota das tradutoras: Em inglês STEM é uma sigla para os campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 
ou seja, em inglês, science, technology, engineering, and mathematics. 

7. Nota das tradutoras: Utilizaremos o termo “alfabetização” como tradução de “literacy” porque entendemos que, apesar 
do termo "letramento" ser uma das traduções utilizadas para o termo em inglês “literacy" (que poderia ser traduzido 
para, no mínimo, quatro palavras em português: alfabetização, alfabetismo, letramento e cultura escrita), concordamos 
com os autores que defendem que não é possível fazer tal diferenciação entre letramento e a alfabetização, como Pérez 
(2008, p. 199) que defende que o conceito de letramento reduz e simplifica o processo de alfabetização, pois: "O 
conceito de alfabetização é complexo, multidimensional (envolve dimensões políticas, sociais, culturais, econômicas, 
epistemológicas, pedagógicas etc.) e dialógico, pois articula processos individuais e sócio-culturais de apreensão-
apropriação das diferentes linguagens presentes no mundo contemporâneo”. 
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