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RESUMO 
 

 

A prática educativa em espaços não formais é um recurso didático catalisador 

de motivação e interesse, tanto por alunos como por professores. O crescimento dos 

espaços não formais coincide com as mudanças recentes no mundo nos campos 

social, político, econômico e cultural. Como uma das consequências dessas 

mudanças, temos o crescimento de outras instâncias difusoras de conhecimentos 

quebrando, assim, a hegemonia da escola. Dessa forma, este trabalho busca 

investigar a frequência e as formas de utilização dos espaços de educação não 

formal por professores de biologia, do ensino médio, da cidade do Natal (RN).  

Procura também, identificar quais são os espaços de educação não formal que são 

utilizados; descrever os recursos e as ações desenvolvidas nesses espaços; 

identificar a existência ou não de interesse e a importância que atribuem aos 

espaços para o ensino da biologia, além de divulgar os espaços utilizados como 

recursos didáticos. Para alcançar estes objetivos, foram feitas observações dos 

espaços, aplicados questionários e entrevistas com os professores que realizam 

atividades ligadas a tais instituições. Para a análise dos dados se utilizou tanto da 

abordagem quantitativa como qualitativa. Tomamos como referenciais teóricos 

autores que buscam estabelecer as relações entre as diferentes modalidades de 

educação para melhor compreender o que é a educação não formal e seu percurso 

histórico. Constata que os professores utilizam os espaços de educação não 

formais, embora a quantidade de visitas ao ano seja reduzida, em virtude de várias 

dificuldades por eles apontadas, tais como o transporte, a falta de recursos 

financeiros e de apoio para viabilizar a visita, dentre outras. Verifica, também, que os 

professores demonstraram um alto interesse pelos espaços não formais e 

apontaram como principais justificativas para considerá-los importantes para o 

ensino da biologia a possibilidade estabelecerem conexões entre a teoria e a prática, 

além da complementaridade.  

 

 

 

 

Palavras chaves: Educação não formal. Educação em ciências. Ensino de biologia. 
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RESUMEN 
 

 

La práctica educativa en espacios no formales es un recurso didáctico 

catalizador de motivación e interese, tanto para alumnos como para los profesores. 

El crecimiento de los espacios no formales coincide con los cambios recientes en el 

mundo en los campos sociales, políticos, económicos y culturales. Como una de las 

consecuencias de esos cambios, tenemos el crecimiento de otras instancias 

difusoras de conocimientos rompiendo, así, la hegemonía de la escuela. De esa 

forma, en este trabajo busqué investigar la frecuencia y las formas de utilización de 

los espacios de educación no formal por profesores de biología, de la enseñanza 

media, de la Ciudad de Natal (RN). Procuré también, identificar cuales son los 

espacios de educación no-formal que son utilizados; describir los recursos y las 

acciones desarrolladas en eses espacios; identificar la existencia o no de interese y 

la importancia que atribuyen a los espacios para la enseñanza de biología, además 

de divulgar los espacios utilizados como recursos didácticos. Para alcanzar estos 

objetivos fueron hechas observaciones de los espacios, aplicados cuestionarios y 

realizadas entrevistas con los profesores que realizan actividades junto a tales 

instituciones. Para el análisis de los datos se utilizó tanto el abordaje cuantitativo 

como cualitativa. Nos basamos en referenciales teóricos de autores que buscan 

establecer las relaciones entre diferentes modalidades de educación para mejor 

comprender lo que es la educación no-formal y su trayectoria histórica. Constaté que 

los profesores utilizan los espacios de educación no-formales, aun la cantidad de 

visitas al año sea reducida, en virtud de varias dificultades por ellos apuntadas, tales 

como el transporte, la falta de recursos financieros y de apoyo para viabilizar la 

visita, entre otros. Verifiqué también que los profesores demostraron un alto interese 

por los espacios no-formales y apuntaron como principales justificativas para 

considerarlos importantes para la enseñanza de la biología la posibilidad de 

establecer conexiones entre la teoría y la practica, además de la 

complementariedad.            

 

 

Palabras claves: Educación no formal. Educación en ciencias. Enseñanza de 
biología. 
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1 – O COMEÇO DE TUDO... MODELANDO O TRABALHO 
 

       

Os espaços não formais são locais que têm se constituído em lugares 

privilegiados de educação. Muitos deles efetuaram mudanças na forma de interagir e 

comunicar-se com o público, escolar ou não, levando numa linguagem simplificada 

conhecimentos científicos à população, gerando uma aprendizagem que se dá fora 

do espaço formal e institucionalizado que é a escola. 

Uma característica marcante de alguns espaços é a interação que 

estabelecem com os seus visitantes, despertando curiosidade e colaborando com a 

divulgação científica e, consequentemente, com o aumento da educação científica 

dos seus frequentadores, procurando ir além da reunião dos objetos e preservação 

de acervos.  

Para a educação em ciências, esses espaços constituem mais uma 

possibilidade de prática pedagógica distinta daquela que ocorre na escola, 

necessitando para isso que o professor identifique as potencialidades existentes em 

cada um deles, busque adequar metodologias, e perceba que essa proposta 

também pode proporcionar a construção do conhecimento.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo investigar a frequência e as 

formas de utilização dos espaços de educação não formal por professores de 

Biologia da cidade do Natal (RN). A proposta é registrar as experiências, que 

ultrapassam os limites das salas de aulas, relacionadas aos espaços não formais 

institucionalizados como recursos didáticos para o ensino de Biologia, e, ao mesmo 

tempo, reconhecendo-os; elencar as ações proporcionadas por esses lugares no 

sentido de “atrair” os professores e o público escolar; além de descrever o que cada 

uma das instituições pesquisadas dispõe para utilização pelos professores.   

A escolha do tema para esta dissertação de mestrado reflete a preocupação, 

que sempre me acompanhou durante vinte anos como professor de Ciências e 

Biologia na educação básica, e recentemente, mais precisamente há três anos, na 

educação superior. Embora percebendo diferenças entre esses dois níveis de 

educação, pude constatar que algo em comum existe entre eles que os aproxima: a 

preocupação e o comprometimento com a qualidade da aula e, consequentemente, 

com a aprendizagem. 
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Tornar as aulas mais criativas, prazerosas e dinâmicas, acredito, é uma tarefa 

nada fácil e, para nós professores um desafio. Como professor, sonho com a aula 

“perfeita”, “ideal”, qualquer que seja o nível ou modalidade de ensino em que atuo.  

Imagino uma sala de aula onde a construção do conhecimento se dê por 

intermédio da participação, do diálogo, com a responsabilidade que o processo 

exige, com uma avaliação menos traumática, com a possibilidade de ocupação de 

espaços de aprendizagem que vão além da sala de aula e, sobretudo tendo à 

disposição recursos materiais, humanos, financeiros e de infra-estrutura aliados a 

um projeto pedagógico, que sejam capazes de proporcionar tudo isso, é o que todos 

queremos. Talvez o grande desafio de ser professor seja conviver com a eterna 

crise do sistema educacional.   

Nesse contexto, as possibilidades do uso e do potencial que representam os 

espaços não formais se apresentam, em parte, como alternativas às condições 

adversas da educação pública brasileira, da educação em ciências, especialmente 

da biologia, além de representar um excelente aliado na formação cultural da 

população escolar ou não. Cabe reforçar e ressalvar, que sozinhos, esses espaços 

não resolvem problema algum seja no ensino das ciências ou da educação em 

geral. 

Seria ingenuidade apontar os espaços não formais como a solução para a 

situação da educação em ciências na realidade brasileira. É necessário estar atento 

que os problemas enfrentados pela educação, em qualquer dos níveis, dependem 

de uma solução que seja capaz de enfrentar um conjunto de fatores (políticos, 

econômicos, sociais, culturais, dentre outros) que são responsáveis pela 

precariedade da nossa realidade educacional. 

A experiência acumulada nesses anos de magistério já possibilitou vivenciar 

diversas propostas apontadas e apresentadas como soluções. Algumas até com 

certa consistência, outras nem tanto, apresentadas somente como resultado do 

modismo pedagógico da época. Foi assim com a apologia do livro didático ou o 

rompimento total dele; as aulas práticas e experimentais; a construção de 

laboratórios com material alternativo; o uso de filmes muitas vezes, captados ou não 

a partir da “nossa” antena parabólica; as apostilas resumidas, compiladas dos livros 

didáticos; o programa do vestibular como critério para selecionar conteúdos; a 
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necessidade de se dizer construtivista para ser contemporâneo, além da pedagogia 

de projetos. 

Em função de buscar melhorar a qualidade da nossa prática pedagógica, a 

adesão aos projetos apresentados na escola, em alguns momentos, encontrou 

respaldo e nossa adesão, noutros foram descartados por divergências ao formato 

como era apresentado ou simplesmente pela falta de crédito em qualquer atividade 

proposta pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC). 

A inquietação para romper com a maneira tradicional de trabalhar na sala de 

aula, sempre nos impulsionou a buscar, de maneira autodidata ou a aproveitar o que 

era proporcionado fora do que a escola nos oferecia, a construção de novas 

possibilidades e novos referenciais. 

O interesse pelo tema nasceu a partir da disciplina Tópicos Especiais de 

Ciências da Vida no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPGECNM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

por ocasião de um seminário sobre divulgação científica, em que usamos como 

referência o artigo de Sarita Albigali (1996, p.396), no qual “discute o papel social da 

ciência e tecnologia, a partir de uma resenha bibliográfica sobre o assunto, 

abordando seus antecedentes históricos, principais conceitos envolvidos, 

motivações recentes, meios e instrumentos”. A autora classifica em dois grupos os 

meios de fazer a divulgação cientifica: a mídia e os museus e centros de ciências.  

A partir daquela ocasião começamos a perceber com mais clareza que os 

espaços não formais poderiam ser excelentes recursos didáticos e aliados para 

auxiliar a prática do professor de Biologia. 

Confirmando o que já escrevera Gaspar (1993), quando disse que nem a 

mídia nem aqueles que fazem um trabalho de divulgação científica têm ideia do 

valor de suas atividades frente às falhas e equívocos apresentados pela escola em 

relação aos conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade.  

Podemos elencar como justificativas para a escolha do tema o fato de se 

tratar de um assunto emergente, que tem suscitado interesse e curiosidade dos 

professores; a necessidade de sistematização de como se dá a utilização 

pedagógica dos espaços não formais da cidade; a possibilidade de contribuir com a 

UFRN (agência formadora) e com a SEEC para um melhor conhecimento do perfil 
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do profissional que forma e atua na rede respectivamente e, sobretudo, o interesse 

pessoal em conhecer melhor o assunto. 

Esse interesse em conhecer melhor o assunto gerou uma inquietação em 

relação ao tema, ao começar analisar as visitas feitas anteriormente aos espaços, 

nos quais era comum encontrar um guia que conduzia a aula, deixando o professor 

e o aluno numa postura passiva e tão criticada nas nossas escolas.  

Dessa forma, surgiu a questão principal para a construção deste trabalho que 

foi buscar entre os colegas professores de Biologia a maneira que tiravam proveito 

desses espaços contribuindo para um melhor ensino e aprendizagem na disciplina.        

Segundo Marandino et al (2003) a educação não formal tem sido mais 

estudada sob o viés da educação popular e pouco estudada sob a perspectiva da 

educação em ciências. Dessa forma, entende-se a importância deste trabalho residir 

na necessidade de reconhecer que uma grande quantidade de conhecimentos da 

biologia são construídos fora da escola, além de ajudar a compreender como os 

espaços não formais poderão ser úteis a educação escolar em biologia, além de 

fornecer informações de como se dão algumas conexões entre a educação formal e 

a não formal na disciplina. 

Pesquisas e publicações sobre o assunto têm evoluído, principalmente em 

consequência do crescimento de instituições que trabalham com esse fim. Posso 

destacar três dessas publicações, bastante úteis para este trabalho: o Caderno do 

Museu da Vida, lançado com parte do material utilizado no I e II Seminários sobre o 

formal e o não formal na dimensão educativa do museu, que aconteceram em 2001; 

um volume da Revista História, Ciências, Saúde, dedicado aos Museus e Ciências e 

uma edição temática sobre a educação não formal, da Ciência e Cultura.  

Cabe também o registro de informação obtida em Marandino et al (2003), que 

a revista Science Education dispõe de um espaço chamado informal science 

education, para divulgar trabalhos da educação não formal. 

Para compreender a educação não formal, sua trajetória e as relações com as 

demais modalidades, adotamos como referenciais teóricos os seguintes autores: 

Trilla (2008); Gohn (2005, 2006); Jacobbucci (2008); Bento (2007) e Marandino          

(2001, 2003, 2005) . Para a análise dos questionários e entrevistas buscamos apoio, 

principalmente, em Vieira e Bianconi (2007) e Vieira (2005).    
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1.1 OBJETIVOS  

 

 

Neste trabalho, temos como objetivo geral investigar a frequência e as formas 

de utilização dos espaços de educação não formal existentes na cidade do Natal 

(RN), por professores de Biologia do ensino médio. 

Alicerçados no objetivo principal, propomos como objetivos específicos: 

a) Identificar os espaços de educação não formal  que  são  utilizados  pelos 

professores de biologia do ensino médio em Natal. 

b) Descrever os recursos e as ações desenvolvidas nesses espaços. 

c) Identificar a existência ou não de interesse e da importância que os professores 

atribuem aos espaços de educação não formal para o ensino de biologia. 

d) Divulgar os espaços não formais utilizados como recursos didáticos pelos 

professores de biologia do ensino médio de Natal.  

 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. No capítulo 1 mostro a 

trajetória para chegar ao objeto da pesquisa, ressaltando as justificativas, o interesse 

e a inquietação pelo assunto, além dos objetivos almejados. 

No capítulo 2 abordo a parte teórica que serviu de fundamentação para o 

trabalho. Partimos de uma reflexão sobre a educação, depois apresento algumas 

definições da literatura sobre educação não formal, além de elencar as diferenças, 

as relações, as potencialidades e desvantagens do espaços não formais como 

recursos didáticos.  

O capítulo 3 é dedicado a defender a visita a um espaço não formal na 

perspectiva da aula-passeio freineteana.      

No capítulo 4 trazemos a descrição do percurso metodológico utilizado na 

realização da investigação. 

      No capítulo 5 apresentamos os dados obtidos com os questionários aplicados 

com os professores e com as instituições e as entrevistas com suas análises. 
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      O último capítulo é dedicado às considerações finais. 

     Nos anexos apresento os questionários, o roteiro das entrevistas realizadas e 

as suas transcrições.   
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2 – PARA ENTENDER A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 
 

 

Este capítulo buscou reforçar a ideia que o ensino e o aprendizado 

acontecem também em diferentes espaços, discutir o que é a educação não formal, 

diferenciar um espaço formal de um não formal e informal, identificar as relações 

entre a educação formal, não formal e informal e discutir as potencialidades e 

desvantagens da educação não formal. 

           O ponto de partida para este capítulo foi norteado por algumas interrogações 

que mesmo sem se constituírem em questões de estudo propriamente ditas 

funcionaram na fase inicial, por ocasião da reunião do referencial teórico, como 

guias para o que queremos ao fim do nosso estudo. À medida que nos aproximamos 

ao objeto de estudo e reunimos publicações sobre o assunto abordado, surgiram 

dúvidas e constatações foram aparecendo e, ao serem reunidas acabaram 

constituindo o corpo deste capítulo. 

           O primeiro aspecto que nos chamou atenção foi para o fato de quando se 

tratava de espaços não formais, boa parcela do material consultado tratava de 

pesquisas que se limitavam aos museus e centro de ciências, o que dava a 

impressão da inexistência ou importância de outros locais não formais onde a 

educação pudesse acontecer.  

          A resposta à dúvida do espaço não formal como sinônimo de museu e centro 

de ciências, colocada no parágrafo anterior, foi encontrada em Delicado (2004), ao 

apontar os tipos de museus proposto pelo International Council of Museums (ICOM) 

em consonância com a indicação das classes sugeridas pela Organização das 

Nações Unidas Para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como museus 

científicos, são eles: museus de ciência e tecnologia, relacionados a uma ou a várias 

ciências, tais como astronomia, matemática, física, química, ciências médicas, essa 

classe incluiria também os planetários e centros de ciências; museus de história 

natural e ciências naturais, que englobariam aqueles com material relacionado a 

biologia, geologia, botânica, zoologia, paleontologia e ecologia e por último os 

jardins botânicos, zoológicos e aquários.  

O ICOM, segundo Gruzman e Siqueira (2007, p.408) é uma organização não 

governamental que atua desde 1946, junto a UNESCO e “dedica-se à promoção e 
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ao desenvolvimento de museus e da profissão museal em nível internacional, 

conduzindo as suas ações a partir de uma museologia pautada no desenvolvimento 

social”.  

          Gruzman e Siqueira (2007, p.408) também chamam a atenção para o 

entendimento contemporâneo do que é um museu, como sendo o local com 

atribuições de preservação, conservação, pesquisas, comunicação, exposição à 

disposição da comunidade e “voltadas para o estudo, o lazer e a educação.” 

Apesar dessa justificativa optamos por usar o termo não formal, neste 

trabalho, por entender que a palavra museu restringiria por demais o alcance do 

trabalho, uma vez que determinadas instituições apontadas pelos pesquisados não 

se enquadrariam na classificação proposta pelo ICOM.  

Outro ponto que gostaria de esclarecer é que para este trabalho restringiu os 

espaços não formais de interesse para a educação em ciências, àqueles 

institucionalizados. De acordo com Jacobucci (2008), um espaço de educação não 

formal pode ou não estar vinculado a uma instituição. Naqueles institucionalizados 

há preceitos que estabelecem o seu funcionamento, além de um grupo de pessoas 

que trabalham com a finalidade de alcançar o objetivo proposto para o espaço, 

diferenciando-o assim, de um não institucionalizado, como por exemplo, uma praia, 

um manguezal, ou uma praça que também podem ser úteis para a educação em 

ciências.  

           É comum confundir educação com escola. Restringe-se um processo que 

acontece ao longo da vida, a um estabelecimento no qual ocorre parte dela. 

Confirmando isso, Paviani (1988, p.9) diz que “a educação é um fenômeno anterior e 

muito mais amplo do que a escola”. 

            A educação de qualquer indivíduo acontece em diversos espaços e locais, 

embora quase sempre, a associamos unicamente a instituição escolar. Sob essa 

perspectiva Brandão (2005) afirma que ninguém se livra da educação. Ele justifica 

tal afirmação alegando que a mesma acontece em diferentes ocasiões e lugares, 

seja para ter conhecimento, para executar, construir alguma coisa ou simplesmente 

para que algo aconteça no nosso cotidiano. Assegura também, que não estamos 

sujeitos a uma educação, mas a uma diversidade de educações. 
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           Candau (2005) considera que o tamanho da educação não deve ser limitado 

a uma única instituição, propõe que a sua diversidade de linguagens, de locais e de 

tempos sejam aceitas legalmente e até fomentadas. Constata por isso que:  

 

 
um dos desafios do momento é ampliar, reconhecer e                   
favorecer distintos lócus, ecossistemas educativos, diferentes 
espaços de produção da informação e do conhecimento, de criação 
e reconhecimento de identidades, práticas culturais e sociais. 
(CANDAU, 2005, p.13). 

                   

 

          O percurso do desenvolvimento histórico da educação mostra que ela nem 

sempre aconteceu da maneira como hoje se apresenta. Ao longo do tempo, passou 

e ainda passa, por ações de diversos elementos. Segundo Luzuriaga (1978) todos 

os acontecimentos, seja qual for a sua natureza, influem na educação e ao mesmo 

tempo também sofrem a ação dela.  

De acordo com Aranha (2005) nem sempre existiu escola, suas 

características e o seu valor também mudaram de acordo com os acontecimentos 

sociais e econômicos da sociedade que fazia parte. Trilla (2008) foi mais além, 

completando este raciocínio, constata que: 

- apesar do caráter histórico da escola, não existe a certeza que tal instituição seja 

eterna, o que é indispensável é a educação; 

- a escola faz parte de uma combinação de várias instâncias que operam dentro do 

processo educacional; 

- a educação enquanto maneira de crescimento e desenvolvimento de cada 

indivíduo está sujeita as ações e acontecimentos que influenciam, sejam para 

solidificar ou para contrariar, aquilo que se propõe na escola; 

- a escola tem uma ação limitada, sua organização impossibilita a atuação para todo 

e qualquer fim educacional e isso gera, portanto, outros espaços que complementam 

a sua função. 

           Por estas razões, segundo Trilla (2008, p. 19) a aproximação da escola com 

os espaços não formais começou a acontecer “a partir da segunda metade do 

século XX” e de forma mais significativa ainda a partir da década de 60 do mesmo 
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século. Porém, segundo Gohn (2006), a educação não formal ganhou evidência por 

ocasião das transformações que ocorreram no mundo a partir da década de 90.                         

         Alguns acontecimentos são apontados como sendo marcantes para 

proporcionarem o crescimento desses espaços educacionais não formais. Ao 

conjunto desses acontecimentos Trilla (2008) chamou de contexto real e contexto 

teórico. Para o contexto real ele elencou como exemplos a inclusão de segmentos 

sociais até então a margem da escola e da sociedade; as modificações que 

aconteceram nas relações de trabalho gerando demandas em relação à 

qualificação; o crescimento de momentos para o lazer; um novo perfil de família que 

repassa atribuições que antes eram suas para outras instituições; a atuação 

massificada dos meios de comunicação e o uso de recursos tecnológicos para a 

educação. (TRILLA, 2008). 

        O contexto teórico do crescimento da educação não formal, segundo Trilla 

(2008) é marcado por uma diversidade de ideias destacadas por ele em quatro 

observações, sinteticamente caracterizadas a seguir. 

           A primeira das observações refere-se ao debate em torno da reforma da 

educação como alternativa de atender o desejo da sociedade em ter uma escola 

com a cara do nosso tempo. A reforma da educação ganhou a adesão de entidades 

internacionais, como a UNESCO, por exemplo, que patrocinou ao longo das últimas 

décadas obras como A crise mundial da educação, de Coombs; Aprender a ser, de 

Edgar Faure e Educação – Um tesouro a descobrir, de Jacques Delors. Os críticos 

desse discurso classificam-o de reformista e de estar baseado na tecnocracia. 

(TRILLA, 2008)  

      A segunda observação se constitui de uma contraposição ao discurso 

reformista, ao diagnosticar e entender que há uma relação entre a escola e a 

sociedade, dessa forma cresce a crítica radical à escola, representada pelas obras 

de Althusser, Bordieu e Passeron, Baudelot e Establet, Illich, dentre outros. (TRILLA, 

2008)  

       A terceira observação se refere à necessidade de uma educação permanente, 

que demanda outros espaços educativos além da escola e, por fim, o surgimento da 

visão que a ação de educar é resultado da convergência de diferentes conexões, 

que vão além da relação individual entre quem educa e quem é educado. (TRILLA, 

2008) 
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          A expansão da educação não formal começou a acontecer como resultado 

das mudanças no mundo contemporâneo que acabaram exigindo práticas 

pedagógicas fora do ambiente escolar como forma de atender a essa demanda. 

(TRILLA, 2008)  

       No entender de Freitas e Martins (2005), apontando o surgimento da 

educação além escola, atestam que:  

                   
              

o conceito de educação não formal surge como resultado de novas 
exigências da transformação social, produzida pelos avanços 
científicos e tecnológicos, que trouxeram conseqüências e 
implicações econômicas, sócio-culturais, políticas, demográficas e 
conseqüentemente educacionais marcantes. A partir de meados do 
séc. XX houve uma crescente preocupação para que o público em 
geral acedesse aos conhecimentos científicos e tecnológicos e que 
esse conhecimento se alargasse para além do ensino escolar. 
(FREITAS; MARTINS 2005, p.2). 

        

 

Nesta seção procuramos esclarecer por que usei o termo espaço não formal, 

expliquei a opção pelos espaços não formais institucionalizados, além de fazer uma 

breve reflexão sobre a educação e os contextos de crescimento desses espaços. Na 

próxima seção apresento a maneira que diferentes autores tentaram explicar o 

conceito de educação não formal, as diferenças e as relações existentes entre os 

tipos de educação. 

 

 

2.1 DIFERENÇAS E RELAÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL 

E INFORMAL  

 

 

Sem fazer uma reflexão mais aprofundada pode-se dizer que educação não 

formal é tudo aquilo que acontece fora da escola. Porém, de acordo com Jacobucci 

(2008) não é consensual o entendimento em relação ao conceito de educação não 

formal e os locais onde ela acontece, apesar da expressão ter passado a ser 

abordada de maneira mais sistemática, por diferentes áreas do conhecimento, 

incluindo a educação e por aqueles que se ocupam com atividades de divulgação da 
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ciência. Apesar disso, recolhemos algumas definições ou tentativas de 

caracterização do que seja a educação não formal.      

        Segundo Bento (2007), o conjunto de ações realizadas além dos limites da 

escola, que acontecem de maneira ordenada, regular, proporcionando educação e 

aprendizagem a grupos definidos constitui a educação não formal.  

         Para Vieira et al. (2005) a educação não formal visa gerar aprendizado de 

assuntos oferecidos pela instituição escolar, porém com características básicas 

diferentes, tais como  seu formato,  sua condução, sua meta e sobretudo o seu local 

de construção, fora da escola.  

        Na concepção de Oliveira e Moura (2005) a educação não formal tem o 

propósito de gerar  procedimentos e procurar espaços que proporcionem a obtenção 

e o aperfeiçoamento de conhecimentos de maneira divertida inovadora e 

compartilhada. 

        Para caracterizar a educação não formal Marandino et al (2003)   especificam 

alguns elementos que dela fazem parte: realizam ações de natureza  “coletiva”; 

quem ingressa nela age de forma espontânea, tem a flexibilidade dos seus assuntos 

como marca  fundamental podendo ser utilizados de diferentes maneiras e ocasiões; 

promovem eventos não padronizados e não estabelecem prazo para aprender algo.   

Gadotti (2005) cita com restrições, em virtude da imprecisão do termo, o 

conceito de La Belle como sendo “toda atividade educacional organizada, 

sistemática, executada fora do quadro do sistema formal para oferecer tipos 

selecionados de ensino a determinados subgrupos da população.”  

Vimos que há certo consenso com relação ao que é educação não formal. Por 

outro lado, é interessante conhecer as diferenças e as relações que se estabelecem 

entre as modalidades de educação para evitar confusão. Dessa forma, busquei nos 

referenciais teóricos o que eles relatam sobre o assunto e apresento nos parágrafos 

a seguir. 

A partir do que foi sinalizado anteriormente, os espaços que proporcionam 

aprendizagem de conteúdos sem a mesma formalidade existente na escola são 

chamados não formais. Exemplos de espaços não formais de educação podem ser 

os museus, os centros de ciências, os jardins zoológicos, os jardins botânicos, os 

aquários, as exposições, as feiras e mostras de ciências, a mídia, entre outros.  
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Além da educação não formal, tomando como referência a classificação 

estabelecida por Gohn (2005, 2006) e por Trilla (2008), estamos submetidos a 

outras duas modalidades: a formal e a informal, ou seja, a escola onde acontece a 

educação acontece sob a perspectiva formal e outros espaços educativos tais como 

a família, os amigos, os clubes, as associações e a igreja que freqüentamos que são 

marcados pela informalidade.  

A partir da constatação acima, Gohn (2006) estabeleceu diferenças entre as 

modalidades, que adaptamos no quadro a seguir: 
 

 Educação Formal Educação Informal Educação Não formal 
 

Quem é o 
educador? 

 

Professor 

Pais, amigos, vizinhos, 

      colegas, igreja, meios 

      de comunicação 

O outro com quem       

interagimos ou nos  

integramos 

Onde se 
educa? 

 

Escolas 
Casa, rua, bairro, clube 

      condomínio, igreja 

 

Fora da escola 

 

Como se 
educa? 

 

 Ambientes 

     normatizados 

 

Ambientes espontâneos 

Ambientes e situações 

interativas, construídos  

coletivamente 

 

Qual a 
finalidade 

ou 
objetivos? 

Ensino e 

aprendizagem de 

conteúdos 

historicamente 

sistematizados 

 

Socialização dos indivíduos, 

desenvolve hábitos, atitudes, 

comportamentos e modos de 

pensar e se expressar 

Capacitar os indivíduos a se 

tornarem cidadãos, abrindo 

janelas de conhecimento 

com os objetivos sendo 

construídos 

Quais são 
os 

principais 
atributos? 

Requer tempo, local 

específico, pessoal 

especializado, 

organização, 

sistematização 

sequencial das 

atividades, 

regulamento e leis 

 

Não é organizada, os 

conhecimentos não são 

sistematizados e repassados  

a partir de práticas e 

experiências anteriores, é 

permanente 

 

 

 

Atua sobre aspectos 

subjetivos do grupo 

Quais são 
os 

resultados 
esperados? 

 

Aprendizagem 

efetiva, certificação  

e titulação 

 

Não são esperados, 

acontecem a partir do 

desenvolvimento do senso 

comum nos indivíduos 

Forma o indivíduo para a 

vida e suas adversidades; 

construção/reconstrução de 

concepções de mundo e 

sobre mundo dentre outros 
 

Quadro 1 – Principais diferenças entre educação formal, informal e não formal 

Fonte: adaptado de Gohn, 2006, p.28-31. 
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                Os espaços não formais têm crescido no mundo, conforme atesta 

Marandino (2001) e no Brasil também, pois de acordo com Gruzman e 

Siqueira(2007):  

 

 
durante a década de 90, as ações voltadas para a difusão científica 
no âmbito da cultura e educação ganharam impulso também a partir 
da proposição de editais de fomento elaborados por diferentes 
instâncias governamentais – em nível municipal, estadual e federal – 
que buscavam apoiar o surgimento de instituições museológicas no 
campo da ciência e tecnologia. Organizações de fomento privadas, 
como a Fundação Vitae, participaram desde movimento de promoção 
à educação científica em espaços não formais. (GRUZMAN e 
SIQUEIRA, 2007, p.407) 
 

 

Em relação aos espaços não formais brasileiros, Ribeiro (2004) constata que 

cresceram em quantidade e qualidade, inclusive “[...] assumindo lideranças e 

tornando-se, muito deles, referência nacional e internacional por seu trabalho 

educativo, de pesquisa e popularização da ciência e, sobretudo, por sua atuação 

sócio-educativa junto à comunidade.” (RIBEIRO, 2004, p. 2). 

O aparecimento de espaços não formais com a finalidade de preservação, 

educação e divulgação científica para os diversos estratos da sociedade constituem-

se de locais privilegiados de educação, que efetuaram mudanças na forma de 

interagir e comunicar-se com o público, escolar ou não, levando numa linguagem 

simplificada conhecimentos científicos à população, gerando uma aprendizagem que 

se dá fora do espaço formal e institucionalizado que é a escola. 

De acordo com Marandino (2001), o crescimento dos espaços não formais 

proporcionou o surgimento de novidades na linguagem para tratar dos temas 

presentes neles.  

Para Gadotti (2005), ao se estabelecer o significado do que seja educação 

não formal surge um equívoco em relação ao termo, uma vez que, ao explicá-lo fica 

evidente o antagonismo à educação formal, pois geralmente toma-se essa como 

referência. Considera-se que a escola não abre a possibilidade de consentir em 

receber aquilo que acontece fora do seu universo. 
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Segundo Gohn (2006 p.28), “quando tratamos de educação não formal, a 

comparação com a educação formal é quase que automática”. É inevitável a 

comparação com a escola, afinal é esse o local que ainda é responsável pela maior 

parte da nossa formação cultural e científica.  

Para Bento (2007) ainda que, aparentemente, não existam semelhanças e 

ligações claras entre a educação formal, não formal e informal, suas funções estão 

essencialmente vinculadas. O autor ressalta (2007, pp.101-102) que essas ligações 

são estabelecidas a partir de “relações de complementaridade, de supletividade, de 

substituição, de reforço e colaboração.” 

Assim, as relações de complementaridade acontecem em virtude de cada 

uma das modalidades não darem conta dos diversos ângulos e tamanhos de suas 

missões, dependendo da situação, o modo dessa ação complementar poderá 

ocorrer, por exemplo, em relação à cognição, à socialização ou ao lazer.  

Quando uma modalidade de educação incorpora práticas que são próprias de 

outra que está sendo executada insatisfatoriamente, temos as relações de 

supletividade. 

Nas relações de substituição, uma modalidade sobressai-se em razão de uma 

situação crítica enfrentada pela sociedade. Nesse momento, a necessidade de 

substituição apresenta-se como uma opção imprescindível, colocada sem demora 

para atender a população.  

As relações de reforço e colaboração se tornam evidentes quando, uma 

modalidade busca apoio e cooperação das outras para a sua atuação.  

Além das relações anteriores Trilla (2008) acrescenta aquelas de 

interferência, também chamada por ele de contradição, pois segundo ele, baseado 

nas ideias do barão Charles de Montesquieu que já no século XVIII pregava que a 

educação que recebemos do mundo, em certas ocasiões, é contrária àquela 

recebida dos nossos professores e do meio familiar.        

De acordo com Hamburguer (2005) não é imprescindível diferenciar e 

identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de educação. Para ele, o 

mais importante é proporcionar uma condição capaz de estimular e que atraia o 

aluno, qualquer que seja o espaço, inclusive na sala de aula. Nesse sentido ele 

afirma que: 
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num museu de ciências ou em um ambiente de ensino não formal e 
informal em geral, primeiro precisa-se captar o interesse do visitante 
ou aprendiz. Se não conseguir alcançar esse objetivo, o visitante irá 
embora e não ocorrerá a interação. Na verdade, essa dinâmica 
também vale para o professor em sala de aula, pois se o professor 
não conseguir despertar o interesse do aluno, este não aprenderá. 
(HAMBURGUER, 2005, p.1). 

  

 

Bartels (2005) destaca que a perspectiva de atuação contrária entre a 

educação formal e a não formal foi muito marcante no começo da expansão desta 

última. Porém, hoje, não há necessidade de destacar as divergências, pois, na 

interação entre elas, é possível dispor de dados em que se pode confiar 

diferenciando daquilo que é uma impostura, conquistando o crédito de quem visita. 

De acordo com La Belle apud Bento (2007), as diferentes modalidades de 

educação, seja ela formal, não formal e informal, não têm suas existências isoladas, 

estão ligadas entre si a partir do momento em que aproveitam atividades, ações e 

espaços umas das outras. 

Bento (2007) sugere ainda, que se deve buscar um esforço no sentido de 

estabelecer uma maior comunicação entre a educação formal, não formal e informal. 

Para isso propõe aumentar a permeabilidade entre as diferentes modalidades, a 

partir de medidas, que, segundo ele: 

- façam com que a escola aumente a prática de atividades fora do seu ambiente e 

ao mesmo tempo se abra no sentido de permitir a realização de atividades não 

formais e informais no seu espaço; 

- permitam que os conhecimentos aquistados fora da escola, nas modalidades não 

formais e informais recebam a chancela escolar. Nessa direção caminhou a lei         

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), quando propôs em seu artigo 3°, inciso X que um dos 

princípios que deve seguir de guia para o ensino é dar mérito as práticas obtidas 

fora da escola (BRASIL, 1996). Apesar dessa proposta, Gohn (2006) aponta a 

inexistência e a necessidade de regras para validar esses conhecimentos;  

- levem o sistema educacional a instituir um programa capaz de organizar e 

consentir, principalmente, no tocante as relações de complementaridade; 
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- proporcionem a existência de um plano composto de elementos das diferentes 

modalidades que sejam capazes de perpassá-las e atender a quem se destina em 

diferentes ocasiões.  

Observando as medidas acima citadas podemos perceber “como” e “quanto” 

o nosso sistema educacional precisa avançar no sentido de reconhecer outros locais 

e atividades onde a educação acontece e que proporcionam aprendizagem. A 

necessidade de reconhecê-las exige um detalhado planejamento para definição de 

como ir além de qualquer atividade específica isolada. 

Após estabelecer, nesta seção, as diferenças existentes entre os tipos de 

educação e constatar, que apesar de diferentes mantêm relações que as 

aproximam, dedico a próxima a apontar potencialidades e desvantagens da 

educação não formal como recurso didático. 

 

 
2.2 POTENCIALIDADES E DESVANTAGENS DOS ESPAÇOS NÃO FORMAIS 
COMO RECURSO DIDÁTICO  
 

 

A possibilidade de ofertar uma variedade de atividades diferentes daquelas 

que acontecem no espaço escolar, capazes de propiciar uma aprendizagem distinta 

da sala de aula, me deu a impressão que os espaços não formais apresentavam 

somente pontos positivos. Porém, no decorrer deste trabalho fui descobrindo, 

também, as desvantagens que poderiam advir do uso de tais espaços. Acredito que 

outras potencialidades e desvantagens poderão emergir de acordo com o contexto 

no qual se trabalha. 

Dessa forma, identificamos como potencialidades: a ampliação do capital 

cultural do aluno; o rompimento com a perspectiva disciplinar, com o consequente 

favorecimento do trabalho interdisciplinar; a articulação do conhecimento com o 

meio, propiciando a contextualização; a flexibilização curricular; a motivação; a 

divulgação da ciência e tecnologia e a alfabetização científica. 

O acesso à diversidade de espaços educativos, artísticos e culturais da 

cidade proporciona o enriquecimento cultural dos seus freqüentadores, sendo 

imprescindível à população escolar ou não. É interessante observar que durante 

muito tempo a formação cultural de qualquer indivíduo foi considerada dissociada da 
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escola, embora a educação escolar seja resultado de um processo muito próximo da 

cultura. Talvez isso seja decorrente da noção de produto cultural que nos é 

repassado que considera a música, a literatura, as artes plásticas, o cinema, o 

teatro, dentre outros, como representantes genuínos da cultura, excluindo dessa 

relação a ciência e o conhecimento científico. 

           Nessa perspectiva, ao unir a escola a diferentes espaços culturais, se espera 

que esse papel seja ampliado. Delizoicov et al. (2002) chamam a atenção e apontam 

como um desafio para o ensino das ciências a possibilidade de fazer entender a 

ciência e tecnologia como parte da cultura. Alertam que muitos professores não 

enquadram a ciência e a tecnologia como modelos “de manifestação e produção 

cultural.” (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p.34) 

Na mesma linha Fumagalli (1998) defende o ensino das ciências naturais 

desde as séries iniciais por entender como uma tarefa da escola disponibilizar sob a 

forma de conhecimento escolar, o conjunto de saberes das ciências naturais, pois 

para ela, “o corpus de conhecimentos das ciências naturais é parte constitutiva da 

cultura elaborada; portanto, é válido considerá-lo como conteúdo do conhecimento 

escolar”. (FUMAGALLI, 1998, p.16) 

Fumagalli (1998) também cita Libâneo (1984) para chamar a atenção para a 

função da escola como distribuidora de assuntos relevantes culturalmente para a 

sociedade “a educação escolar possui um papel insubstituível como provedora de 

conhecimentos básicos e habilidades cognitivas e operativas necessárias para a 

participação na vida social e no que significa o acesso à cultura, ao trabalho, ao 

progresso e à cidadania.”  

Outra possibilidade que se apresenta é o rompimento com a perspectiva 

disciplinar, favorecendo o trabalho interdisciplinar. Nesse contexto, a experiência 

pessoal permite afirmar que trabalhar de maneira interdisciplinar não é tarefa fácil de 

ser executada. Há entraves na formação inicial de cada professor; na ausência de 

uma formação continuada e principalmente da maneira como foi implementada a 

reforma ao propor este princípio, sem a participação e discussão do que seria 

melhor para o ensino médio. Porém, reconheço os espaços não formais como 

lugares que propiciam essa possibilidade. 

Apesar disso, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCNEM) esta etapa da educação básica ganhou um novo contorno: 
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a contextualização, a interdisciplinaridade, o estímulo ao raciocínio e a habilitação ao 

aprender (BRASIL, 1999). Na verdade, os PCNEM surgiram como um referencial 

para o currículo e para os professores (BRASIL, 1999) na tentativa de superar as 

práticas curriculares divididas e estanques que sempre predominaram nas escolas. 

Reconhecendo os obstáculos para implantar um trabalho interdisciplinar, as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006 p. 37) sugerem que 

no projeto pedagógico da escola tenha a previsão para viabilizar essa perspectiva de 

trabalho, disponibilizando para isso “[...] tempo, espaço e horários de atividades dos 

professores para que um programa de interdisciplinaridade possa ocorrer.” 

A principal dificuldade em romper com o conhecimento disperso deve-se à 

confiança que depositamos, trabalhando com ele, para administrar qualquer 

situação. Afinal,  

                

                
fomos educados na fragmentação e para a fragmentação, por que a 
fragmentação – e isso é interessante –nos dá uma sensação de 
segurança, pois ela permite o controle, ao passo que a totalidade é o 
risco, por que não se tem parâmetros. Está além do tempo e do 
espaço. Educar é caminhar para a totalidade.  Totalidade essa que 
implica uma unidade interna dentro de cada um de nós. (RIBEIRO, 
1991, p.138). 

 

 

Para Morin (2002) o avanço decorrente do aprofundamento de determinadas 

áreas resultou numa fragmentação tal que impede a percepção do contexto, da 

globalidade e da complexidade, impossibilitando assim, a prática do conhecimento 

relevante, pertinente, em nossas escolas. Criticando o excesso de especialização, 

Morin (2002) diz que ela torna-se um obstáculo para compreender o todo e 

diferenciar o dispensável do indispensável.  

É Morin (2002) que também diz que a excelência em determinada área do 

conhecimento, traz como consequência a descontextualização, uma vez que a 

especialização está represada em torno de si mesma, sem permitir o 

estabelecimento de conexões entre as partes e o todo. 

Morin (2002) propõe os princípios do conhecimento pertinente, como um dos 

sete saberes necessários à educação do futuro. Para isso sugere uma reformação 

no pensamento, propondo para isso que se avance de maneira paradigmática e não 
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programática. Para ele é necessário que essa reforma seja capaz de unir e ordenar 

os conhecimentos, proporcionando dessa forma, identificar e ter consciência das 

questões que inquietam a todos. Propõe a relevância do conhecimento a partir do 

rompimento do isolamento que está posto, para isso sugere que ao estabelecer as 

interrelações entre as partes e o todo, proporcionando, como conseqüência, sua 

contextualização.          

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) sinalizam 

que o professor repare em torno do meio, de modo a articular o conhecimento a ele, 

alcançando assim o princípio da contextualização, para poder dar início a ação 

pedagógica. 

Ainda, os espaços não formais podem proporcionar a construção de um 

programa para a disciplina de biologia diferente daqueles dos livros didáticos e das 

propostas oficiais, estabelecidos a priori, proporcionando a tão desejada 

flexibilização curricular. Outra possibilidade que se apresenta a partir da utilização 

de espaços não formais de ensino é a motivação, pois além da possibilidade de se 

executar uma aula diferente fora da escola, que por si só gera uma motivação 

intrínseca, o aluno pode ser motivado, pelo professor quando esse “demonstra seu 

entusiasmo e interesse pelo que ensina, tende a ter mais facilidade para incentivar 

seus alunos a aprender, aquele conteúdo e a se interessar por ele.” Haidt  (2003, 

p.79). 

Com esses espaços, abre-se também uma perspectiva de divulgação da 

ciência e tecnologia, sendo esta uma atividade que envolve a mídia, espaços não 

formais e a própria escola. Isso remete diretamente a uma situação de alfabetização 

científica: no Brasil, o movimento de reorientação curricular das ciências da natureza 

tem se voltado para a formação de cidadãos que sejam cientificamente alfabetizados 

e capazes de posicionarem-se frente ao desenvolvimento científico e tecnológico da 

sociedade contemporânea. A esse respeito, Freitas e Martins (2005) observam que: 

 
                                              

hoje mais do que nunca, é necessário que todo o individuo esteja 
munido de “armas”, como ser capaz de argumentar, decidir, emitir 
opiniões, propor soluções, pensar criticamente. Só assim cada 
cidadão se poderá confrontar com a dimensão holística do mundo 
que o rodeia e contribuir capazmente para o seu bem-estar social. 
De facto, o terreno onde a escola tem seus alicerces é complexo, 
com permanentes mutações. Por isso, há que transpor os muros da 
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escola, local privilegiado de educação, e as paredes das salas de 
aula, muitas vezes limitativas e redutoras e estender-se a outros 
espaços. (FREITAS; MARTINS, 2005, p.1). 

 

 

O conceito ou entendimento do espaço surge em função de uma necessidade 

de auxiliar a educação formal. Ao mesmo tempo, Freitas e Martins (2005), ao 

defenderem a educação não formal acabam conceituando, pois para elas:  

 

 
o conceito de educação não formal surge como resultado de novas 
exigências da transformação social, produzida pelos avanços 
científicos e tecnológicos, que trouxeram conseqüências e 
implicações econômicas, sócio-culturais, políticas, demográficas e 
consequentemente educacionais marcantes. A partir de meados do 
séc. XX, houve uma crescente preocupação para que o público em 
geral acedesse aos conhecimentos científicos e tecnológicos e que 
esse conhecimento se alargasse para além do ensino escolar. 
(FREITAS; MARTINS, 2005, p.2). 

 
 

Por fim, e dentre tantas outras possibilidades, é possível proporcionar 

educação contínua: a escola ao levar os alunos a uma primeira visita a um espaço 

poderá motivar o aluno a visitá-lo outras vezes, gerando uma educação contínua 

que é uma necessidade do mundo contemporâneo. Essa fundamentação é 

fortalecida por Oliveira e Moura (2005, p.48), quando apontam que “a necessidade 

de uma educação ao longo da vida exige que se investiguem diferentes formas de 

aprendizagem nos diferentes domínios de conhecimento”.  Outro ponto indicado por 

estes autores é que tais espaços proporcionam aos estudantes aprenderem por 

meio da execução, da realização, do examinar, do praticar, contrapondo-se ao que 

acontece, quase sempre, no âmbito escolar, em que se recebe o conhecimento de 

maneira pronta, formatada e concluída.  

Argumentando como é essencial entender que o processo de aprendizagem 

acontece no transcorrer da nossa existência em outros locais, além da escola, 

Rodrigues e Martins (2005, p.1) expressam que esses ambientes de aprendizagem 

têm a obrigação de colaborar, de acordo com suas características “para uma 

educação mais ampla e atualizada, mais acessível e democrática.” 
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Reconhecendo os museus de ciências, por exemplo, como espaços 

complementares à educação Aziz Ab’ Saber (1998) afirma que:  

 

 
hoje, tenho a certeza de que se trata de um espaço cultural de 
importância fundamental para complementar a educação em seu 
sentido mais amplo, em função de suas potencialidades e 
interdisciplinaridade nos mais diversos campos das ciências e das 
tecnologias. Daí decorrendo uma grande responsabilidade para os 
dirigentes e professores-guias dos museus de ciências, no sentido de 
procurar diversificar ao máximo, e de modo harmônico, as ofertas de 
conhecimento científico pertencentes aos mais diversos terrenos. 
(AZIZ AB’ SABER,1998, p.27). 

 

 

Cabe ressaltar que as potencialidades apontadas acima dependem do papel 

exercido pelo espaço. De acordo com Barba (2008), os museus e centros de 

ciências podem assumir uma posição de complemento ou de contribuição, vai 

depender de quem seja o público que pretende atingir. 

Neste estudo, pudemos identificar, também, algumas possíveis desvantagens 

no uso dos espaços não formais de ensino:  

- as lacunas e deficiências na formação inicial do professor para trabalhar com a 

educação não formal: a formação em licenciatura plena está voltada para os 

espaços formais, embora atualmente já existam discussões nas reformas 

curriculares dos cursos de graduação apontando com a possibilidade de habilitar 

para os outros tipos de educação.  

- a ausência de um programa de formação continuada oferecida pelos espaços não 

formais. 

- a falta de recursos humanos para fazer as articulações com a escola. 

- a reprodução, pelos espaços não formais, do modelo de aula expositivo-tradicional 

das escolas. 

- a utilização da aula com a finalidade exclusiva de lazer. 

 

Após o destaque desta seção para as potencialidade e desvantagens da 

educação não formal trato, no próximo capítulo, de fazer uma breve reflexão sobre a 

pedagogia tradicional, destacando como o ensino de biologia se insere nessa 

perspectiva e, ao mesmo tempo defendendo a aula passeio na perspectiva 
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freineteana como um dos referenciais possíveis de ser utilizado pelo professor ao 

visitar um espaço não formal de ensino.  
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3 – POR UM NOVO CAMINHAR NA VISITA A UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL 1    
 

 

A principal preocupação, do Ministério da Educação (MEC), ao apresentar os 

PCNEM à sociedade, diz respeito a velocidade na qual se apresentam as mudanças 

do mundo. Podemos constatar isso quando argumentam que “as propostas de 

reforma curricular para o Ensino Médio se pautam nas constatações sobre as 

mudanças no conhecimento e seus desdobramentos, no que se refere à produção e 

às relações sociais de modo geral.” (BRASIL, 2000, p.5) 

O ensino médio, há dez anos chamado de novo ensino médio, incorpora mais 

uma das muitas denominações que recebeu e que por vezes sempre foi chamado 

de maneira diferente daquela que estava positivado na legislação. Ao longo do 

tempo e ainda hoje, é de uso comum e freqüente expressões como: segundo grau, 

colegial, secundário, científico, para denominá-lo. Atualmente, o ensino médio 

compõe a última divisão da educação básica, cuja duração é de três anos.  

De acordo com Piletti (1999), desde a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 

1759, até a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases (9394/96), foram 

realizadas vinte e uma reformas nesse nível de ensino. Sendo, segundo ele, (1999, 

p.23): “uma no período colonial, nove durante o império e onze após a proclamação 

da República.” É dele também a constatação que a cada dez anos aconteceu uma 

reforma no ensino médio. Para complementar esta informação, basta atentar para a 

quantidade de publicações oficiais referentes ao ensino médio (DCNEM, PCN +, 

OCEM, dentre outras) editadas nos últimos anos para constatar a inquietação 

existente com esse nível de ensino. 

É por tudo isso, que as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) (BRASIL, 2006) da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

 

                                                 
 
1 Este capítulo nasceu a partir da constatação que os professores pesquisados se baseavam em determinados 

procedimentos ao visitarem uma espaço de educação não formal. Partes desses procedimentos estão de acordo com alguns 

passos propostos para a aula-passeio de Freinet, ao criar uma das técnicas de sua Pedagogia. Tais aulas possibilitam a 

motivação e o interesse ao incorporar a vida da comunidade e o meio à escola, afastando-se do ensino expositivo. Pudemos 

perceber também, que o grupo entrevistado se apropriou de preceitos da Pedagogia Freinet de maneira intuitiva, uma vez que 

não constatamos nenhuma referência ou fundamentação teórica, nas entrevistas realizadas, para justificar a forma de atuação 

por ocasião de uma visita a um espaço não formal.  
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Tecnologias expressam na sua introdução a preocupação com o ensino de biologia 

nos últimos anos. Constatam que, apesar dos preceitos legais para o ensino médio 

estabelecidos na Lei nº 9394/96 e das recomendações constantes nos documentos 

legais o que está sendo ofertado nas escolas está muito distante daquilo que é 

preconizado. A publicação desses documentos acompanhada de uma tímida 

discussão não foi suficiente para mudar o ensino médio e priorizar o aluno e sua 

aprendizagem. 

Certamente, dotar o nosso fazer pedagógico de um novo sentido requer uma 

reflexão constante e permanente sobre nossa formação docente inicial e continuada, 

sob pena de continuarmos fazendo a mesma prática com outra aparência. A 

ausência de uma referência teórica para a prática pedagógica reforça a constatação 

de Farias e Nuñez (2004) quando escreveram que o processo de formação dos 

professores, já sedimentado sob a vertente do condicionamento operante, aliada a 

própria organização da escola são dois fatores que reforçam a pedagogia 

tradicional. 

A crítica à escola tradicional tem sido uma constante na vida de todo 

professor ao ponto de ninguém ficar satisfeito em ter sua prática classificada como 

tal. Embora o seu fazer não seja diferente, ser rotulado como professor tradicional é 

algo que incomoda, constitui-se num sinônimo de ofensa, de injúria, de afronta 

(GIORGI,1986). Apesar de se submeter a um julgamento desfavorável, que 

acontece de maneira incessante e reiterada, a escola tradicional permanece viva, 

firme, sem mudar ou variar sua intenção a despeito de tantas tentativas e investidas 

no propósito de romper com ela. 

Dessa forma podemos constatar como essa prática pedagógica ainda está 

tão presente na escola contemporânea e apesar de sempre ter inquietado muitos, 

são poucos os que têm respostas prontas, imediatas e capazes de transformá-la em 

curto prazo. 

Encontramos na reflexão de Alves (2007) não uma resposta, mas um ponto 

de partida para quem quer e necessita de um indicativo para as mudanças que a 

escola e nós, professores, precisamos.  

 

 
Os métodos clássicos de tortura escolar como a palmatória 
e a vara já foram abolidos. Mas poderá haver sofrimento 
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maior para uma criança ou um adolescente que ser forçado 
a mover-se numa floresta de informações que ele não 
consegue compreender, e que nenhuma relação parecem 
ter com sua vida?  (ALVES, 2007, p.18). 

    

 

É a partir disso que relembramos a principal preocupação da escola 

tradicional sempre foi repassar o maior número possível de informações que 

constituíram o saber acumulado ao longo do tempo, de maneira superficial e com 

predomínio de aspectos relacionados ao intelectual, por isso é classificada como 

intelectualista e também chamada de enciclopedista. Além de estar centrada na 

figura do professor detentor do conhecimento e do poder. (MIZUKAMI, 1986; 

LIBÂNEO, 1990; ARANHA, 2005). 

Outra característica presente nessa escola é o fato dela não considerar as 

particularidades de cada indivíduo. Parte do princípio que todos possuem o mesmo 

patamar de cognição, ou seja, considera a sala de aula homogênea, recomenda 

inclusive o empenho nas tarefas a serem realizadas para aqueles que encontrarem 

dificuldades.  

Presente também, como uma de suas exigências, é a necessidade de 

memorização dos conhecimentos repassados pelo professor, que para isso valoriza 

atividades que ajudam a fixar os conteúdos. A postura de passividade do aluno 

contrasta com a evidência dada ao professor. A esse cabe a função de expor de 

forma oral, ainda que faça uso de imagens, figuras ou peças, seu papel será sempre 

transmitir conhecimentos e àquele assimilar esses conhecimentos. (MIZUKAMI, 

1986; LIBÂNEO, 1990; ARANHA,2005). 

Sob essa perspectiva de ver e compreender as relações que se estabelecem 

entre educador e educando, Paulo Freire (2007) qualificou-a como concepção 

bancária da educação. Para Freire (2007), nessa maneira de compreender a 

educação o conhecimento é uma concessão daqueles que são versados em 

determinados assuntos para aqueles menos capacitados. 

No ensino da biologia não é diferente. Na prática, durante muito tempo, as 

aulas no ensino médio limitaram-se aos conteúdos traçados pelos livros didáticos e 

o professor fazendo as exposições. Predominava a transmissão verbal e a 

memorização de conceitos, termos e palavras para serem posteriormente cobrados 

pelo professor em testes, provas ou nos exames vestibulares. 
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Segundo Frota Pessoa et al. (1979), por ocasião da I Conferência 

Interamericana sobre o Ensino de Biologia que aconteceu em San Jose, na Costa 

Rica, no ano de 1963, reconheceu-se que a técnica expositiva prevalecia como 

método de ensino da biologia no nível médio, no continente americano, e que a 

maior parte das escolas fazia uso de programas que privilegiavam somente o 

repasse de informações. Naquele momento tais procedimentos foram considerados 

impróprios para atingir os objetivos propostos para a disciplina.  

Apontando para outra direção, a Conferência sugeriu como recomendações, 

dentre outras, a utilização do método de problemas como alternativa para o ensino 

da Biologia, sob a justificativa da necessidade do aluno tomar parte de maneira 

efetiva e ativa para dar soluções a questões que apareçam; a utilização de práticas 

laboratoriais e de campo, desenvolvidas de maneira individual ou coletiva; o uso de 

textos de diferentes naturezas; o estabelecimento de conexões daquilo que se 

aprende na escola com as exigências da vida do aluno na coletividade.   

Em relação ao modo como o conteúdo é trabalhado, é fácil constatar entre os 

colegas que ainda prevalece a aula expositiva com grande aceitação, apesar dos 

aspectos negativos elencados (Krasilchik, 1996) para essa modalidade, tais como: a 

postura passiva dos alunos, o volume das informações repassadas e efetivamente 

entendidas, o mau planejamento-preparação das aulas, a improdutividade 

decorrente da exposição excessiva, dentre outras. A aprovação dessa maneira de 

trabalhar é apontada em virtude de tratar-se de um procedimento de baixo custo, da 

ideia de autoconfiança e controle proporcionado ao professor (KRASILCHIK, 1996). 

Os programas definidos a partir do livro didático também é um recurso 

presente nas nossas aulas de biologia. O livro didático ainda representa um 

instrumento de relevância como fonte de conhecimentos e na mediação professor-

aluno, especialmente nas escolas onde ainda predomina na sala de aula a união 

entre informação-teoria (Krasilchik, 1996). É indiscutível o avanço da qualidade do 

livro didático no Brasil com o advento do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) e as 

freqüentes avaliações promovidas pelo Ministério da Educação. O resultado disso 

tem sido a melhoria e o aperfeiçoamento das coleções didáticas existentes no 

mercado. 
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Apesar do exposto, Chassot (2009) aponta avanços no ensino das ciências 

ao constatar o afastamento dos programas e conteúdos propostos                

pré-estabelecidos, quer sejam nos livros didáticos ou em documentos oficiais, além 

da articulação das disciplinas em torno de uma área de conhecimento chamada 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.  

Uma das necessidades formativas do professor de ciências apontados por 

Carvalho e Gil-Perez (1993, p.38) é “saber analisar criticamente o ensino 

tradicional”. Sugerem que para julgar o ensino tradicional o professor necessita 

saber quais são as insuficiências de um currículo que tenta abranger todo o saber; 

considerar que para o ato de construção do saber é necessário certo espaço de 

tempo; ter consciência das restrições que são comuns quando se deseja iniciar 

determinado assunto; ter noções das deficiências da resolução de exercícios, das 

atividades práticas apresentadas e do processo de avaliação proposto.  

A busca para a superação daquilo que conhecemos como escola tradicional 

não é nova. Inovações e experimentações já aconteceram e provavelmente 

continuarão a surgir. Uma delas ganhou notoriedade em meio a grande inquietação 

e oposição a Pedagogia Tradicional, no fim do Século XIX, um movimento que 

buscava sair do padrão, estabelecido até então, que garantia a uniformidade do 

comportamento com os alunos aceitando o professor discorrendo sobre determinado 

assunto para ser retido na memória e repetido com exatidão, quando necessário. 

O movimento da Escola Nova também chamada de Escola Ativa, embora 

dividido em diversas tendências, convergia para a intenção de colocar o aluno numa 

posição privilegiada em relação a sua postura para construção do conhecimento.  

Recorremos a Lourenço Filho (1978) para ilustrar a perspectiva que se 

colocava essa corrente em oposição à tradicional: 

 

 
a escola nova, ao contrário, concebe a aprendizagem como um 
processo de aquisição individual, segundo condições personalíssimas 
de cada discípulo. Os alunos são levados a aprender observando, 
pesquisando, perguntando, trabalho, construindo, pensando e 
resolvendo situações problemáticas que sejam apresentadas, quer em 
relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, quer 
em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicas. 
(LOURENÇO FILHO, 1978, p.151). 
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Nesse contexto de efervescência pela busca de alternativas à escola 

tradicional, surgiu na França a Pedagogia Freinet, posteriormente denominada 

Movimento da Escola Moderna, essencialmente constituída por uma diversidade de 

técnicas cujas bases foram projetadas para serem usadas numa escola popular, 

com práticas que deveriam se voltar para modificar o estado em que se encontrava 

a sociedade. 

A Pedagogia Freinet foi um manifesto contra o autoritarismo da escola 

tradicional e a favor de uma escola voltada para o povo e consequentemente para 

as mudanças necessárias a ordem econômica, social e política vigentes na época. 

Entre os possíveis referenciais teóricos que podem ser utilizados em 

atividades de ensino nos espaços não formais, daremos atenção à perspectiva de 

Freinet para a aula-passeio. 
Embora o objeto de interesse seja a aula-passeio, considero que é impossível 

falar de Freinet sem levar em consideração o conjunto de suas técnicas ou pelo 

menos de algumas delas, por isso as referências ainda que de maneira superficial 

as demais. A dinâmica das técnicas de Freinet não permite reduzi-lo somente a 

aula-passeio. Outro ponto necessário é entender o contexto e a trajetória de Freinet.            

Célestin Baptistin Freinet nasceu na França, em 15 de outubro de 1896, num 

povoado chamado Gars. Na condição de filho de agricultores, desde criança 

trabalhava na lavoura e guardando rebanhos, como pastor. Segundo Elias e 

Sanches (2007, p.146) “sua visão de mundo é fortemente influenciada pela sua 

origem familiar e pelo contexto onde viveu e cresceu”. Apesar disso desejava ser 

professor. 

Por ocasião do período que frequentava o curso de formação de professores, 

na Escola Normal, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Acontecimento que 

interrompeu a conclusão do curso e sua profissionalização, mas que não fez 

desaparecer a sua vontade ser professor. Ao voltar da guerra foi nomeado 

professor, em Bar-sur-Loup, povoado dos Alpes Marítimos. Sua falta de experiência 

profissional foi compensada com o apontamento de detalhes da rotina da sala de 

aula, acompanhada da leitura de autores como Rosseau, Rabelais, Montaigne e 

Pestalozzi. (SAMPAIO,1989) 
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Encontrou uma escola tradicional, promotora de uma conduta egocêntrica, 

distante do cotidiano, horários e conteúdos a serem cumpridos, com um livro 

didático limitado, carteiras enfileiradas, alunos copiadores e sujeitos as ordens do 

professor, que reforçava sua autoridade em cima de um estrado. (SOUZA; DANTAS, 

2007; SAMPAIO, 1989) 

Esse retrato da escola provocava um grande desassossego em Freinet, pois 

percebia que o interesse dos alunos estava fora da sala de aula. Foi a partir dessa 

constatação que organizou a aula-passeio. 

Ao propor a saída da escola para uma aula-passeio, Freinet (1975) constatou 

o entusiasmo entre os alunos. Explorando os arredores, percebeu a curiosidade 

pelos acontecimentos extra classe e a partir disso as aulas-passeio foram sendo 

incorporadas ao cotidiano da escola. Porém, embora adaptadas as suas condições 

de saúde, o próprio Freinet reconhecia a inadequação do termo aula passeio, em 

virtude do sentido restrito que sua realização pode trazer. Segundo esse autor 

(1975, p.23): [...] “a expressão fora evidentemente mal escolhida, pois os pais 

supunham que as crianças não iam à escola para passear e o inspector não 

desejava certamente percorrer os campos para encontrar as suas ovelhas.”  

Mesmo com esta preocupação, o nascimento desta técnica se adaptava 

perfeitamente as condições de saúde de Freinet, comprometida a partir de sua 

participação na Primeira Guerra Mundial, que gerou para ele sérios problemas 

respiratórios. 

Ao conceber a aula-passeio Freinet buscou exatamente a possibilidade de 

dedicar-se a um trabalho mais ameno e eficiente, uma vez que a rotina da aula 

tradicional o impediria de exercer a profissão em função da sua pequena resistência 

física advinda do comprometimento dos seus pulmões por ocasião da sua 

participação na guerra e ao mesmo tempo possibilitaria uma aula mais fascinante 

para seus alunos ao explorar o meio ambiente e o meio social, deixando de lado as 

lembranças nada agradáveis, para ele e seus alunos, da guerra. 

No excerto a seguir podemos perceber a satisfação de Freinet (1975) com a 

nova técnica, nele é possível visualizar a riqueza de uma aula-passeio ressaltando 

as múltiplas possibilidades que se estabelece ao utilizá-la. 
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A aula passeio constituía para mim uma tábua de salvação. Em vez de 
me postar, sonolento, diante de um quadro de leitura, no começo da 
aula da tarde, partia com as crianças, pelos campos que circundavam 
a aldeia. Ao atravessarmos as ruas, parávamos para admirar o 
ferreiro, o marceneiro ou o tecelão, cujos gestos metódicos e seguros 
nos inspiravam o desejo de os imitar. Observávamos os campos nas 
diversas estações: no Inverno, víamos os grandes lençóis estendidos 
sob as oliveiras para receber as azeitonas varejadas; na Primavera, as 
flores de laranjeira em todo o seu encanto, as quais pareciam 
oferecer-se às nossas mãos; já não examinávamos, como professor e 
alunos, em torno de nós, a flor ou o inseto, a pedra ou o regato. 
Sentíamo-los com todo o nosso ser, não só objetivamente, mas com 
toda nossa sensibilidade natural. E trazíamos as nossas riquezas: 
fósseis, nozes, avelãs, argila ou uma ave morta...  (FREINET, 1975,  
p.23). 

     

 

Duas consequências são evidentes na aula-passeio: a melhora na 

convivência professor-aluno, cujas relações se tornam mais fraternais e como é 

comum encontrar no decorrer das aulas-passeio elementos a serem explorados 

mais próximos do universo cultural da vida da escola, a volta à escola colabora para 

se estabelecer um clima menos formal do que nas aulas tradicionais.  

A inclusão da aula passeio como recurso didático desloca o local de produção 

de conhecimento e requer mudanças de métodos por parte do professor. Freinet 

(1975), por exemplo, percebeu que a alegria dos alunos na volta dos passeios era 

desfeita com a leitura dos textos presentes nos livros, cujos conteúdos eram 

diferentes do que acabara de vivenciar. A partir disso, buscou uma nova técnica que 

proporcionasse manter o encantamento com as atividades realizadas, começou a 

registrar no quadro os acontecimentos ocorridos e relacionar com o que viram.  

Além da exposição oral e da leitura os alunos faziam considerações, 

complementavam as informações ali existentes para, a partir dali, elaborarem e 

ilustrarem um novo texto. A socialização da experiência ajudava, dessa forma, a 

confeccionar o material a ser utilizado nas leituras diárias.  

Os textos produzidos representavam a união escola-vida, pois restabeleciam 

o interesse pelo trabalho realizado fora da sala de aula, sendo sua leitura uma 

oportunidade para rever as imagens do passeio que ocorrera e recuperar o 

entusiasmo. 
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Se considerarmos que a dificuldade de leitura e escrita dos alunos, um 

assunto que está sempre presente nas rodas de conversas, entre os professores, 

essa técnica poderá ajudar a enfrentar tal obstáculo. 

Para a realização de uma aula-passeio freineteana, defendo a postura 

adotada por Souza e Dantas (2007), que elencam como pontos indispensáveis para 

um bom resultado o professor dispor de informações do espaço; estabelecer, 

preliminarmente, junto aos alunos os preceitos a serem observados referentes à 

aquisição de conhecimentos e à disciplina; compartilhar oralmente com os alunos, 

após a aula, de suas visões particulares para a construção de uma visão coletiva, 

que culminará com a realização de diversas tarefas escritas, tais como criação de 

textos, poemas, desenhos, dentre outros possibilitando assim a livre expressão.   

A impressão que a escola tradicional passa é da incapacidade de abandonar 

o que faz. Qualquer passo diferente, no sentido de desencaminhar o de sempre, é 

visto com desconfiança pelos colegas professores, pelos alunos que nos cobram 

“aula” e pelos pais. Todos acostumados com práticas que servem conhecimentos 

prontos e acabados na certeza que serão úteis, pois estarão sujeitos a cobrança 

posterior. Para isso Freinet (1975, p.114) recomenda para o professor que quer sair 

da maneira tradicional “reflexão, tato e prudência”.         
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4 – PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

4.1 SUJEITOS E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada com professores de biologia que estão no exercício 

da docência em escolas da rede pública estadual de Natal (RN), integrantes do 

Projeto Estruturação dos Campos de Estágio para a Formação de Professores da 

Educação Básica, proposto pelo Departamento de Educação, da UFRN, em parceria 

com a coordenação pedagógica das licenciaturas e com a Secretaria Estadual da 

Educação e Cultura. O projeto, de acordo com o documento produzido pela UFRN 

(2006), tem como objetivo geral:  

 

 

implementar as condições necessárias para o desenvolvimento   do 
estágio    nos Cursos de Licenciatura do Campus Central da UFRN, 
com vistas a propiciar espaços formativos adequados à 
complementação da formação do professor da Educação Básica. 
(Projeto Estruturação dos Campos de Estágio para a Formação de 
Professores de Educação Básica, 2006, p.5). 

 

 

A escolha das 35 escolas pela UFRN/SEEC que compõem o quadro para 

execução da experiência foi fundamentada, de acordo com o documento do projeto 

(2006 p.7), anteriormente citado, pelos seguintes itens:  

a) As escolas campo de estágio devem estar localizadas na cidade do Natal e na 

região metropolitana. 

b) As Escolas selecionadas para campo de estágio devem, preferencialmente, 

oferecer Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

c) As Escolas devem dispor de espaços destinados a Laboratórios de Ciências, a 

salas de Informática, de Vídeo, Biblioteca e espaços para atividades físicas.  

d) Escolas que trabalham com alunos que têm necessidades especiais. 

e) Escolas com Projetos Políticos-Pedagógicos em desenvolvimento ou em fase de 

elaboração. 
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Os critérios adotados para escolha das escolas para nosso trabalho foram: a 

localização em Natal, buscando atingir os diferentes bairros e regiões 

administrativas da cidade e a oferta de Ensino Médio, embora muitas não sejam 

exclusivas para este nível de ensino, pois oferecem também o Ensino Fundamental.  

A justificativa para a escolha desses critérios deveu-se a questões como 

tempo de duração da pesquisa, a facilidade do deslocamento na cidade do Natal, de 

um único nível de ensino para ser pesquisado. A partir disso, foram selecionadas 21 

escolas, a seguir relacionadas:  

 

 

 Escola Estadual 
 

 

Bairro 
 

Região Administrativa 

Anísio Teixeira Petropólis Zona Leste 

Atheneu Petropólis Zona Leste 

Belém Câmara Cidade da Esperança Zona Oeste 

Berilo Wanderley Cj. Pirangi - Neopólis Zona Sul 

Crisam Siminea Cj. Nova Natal -Lagoa Azul Zona Norte 

Djalma Marinho Cj Cidade Satélite/Pitimbu Zona Sul 

Dinarte Mariz Mãe Luiza Zona Leste 

Dulce Wanderley Redinha Zona Norte 

Edgard Barbosa Dix-Sept Rosado Zona Oeste 

Floriano Cavalcanti Cj. Mirassol/Lagoa Nova Zona Sul 

Francisco Ivo Alecrim Zona Leste 

Ferreira Itajubá Cj Neopólis/Neopólis Zona Sul 

Josino Macedo Cj Panatis/Potengi Zona Norte 

Lauro de Castro Cidade da Esperança Zona Oeste 

Jean Mermoz Bom Pastor Zona Oeste 

Luiz Antônio Candelária Zona Sul 

Maria Queiroz Felipe Camarão Zona Leste 

Padre Miguelinho Alecrim Zona Leste 

Zila Mamede Cj Pajuçara/Pajuçara Zona Norte 

Winston Churchill Cidade Alta Zona Leste 

Walfredo Gurgel Candelária Zona Sul 

 

Quadro 2 – Escolas selecionadas 
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4.2 A NATUREZA E O PERCURSO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa utilizou abordagem metodológica quantitativa e qualitativa. 

Porém, a partir das principais particularidades da pesquisa qualitativa apontadas por 

Bogdan e Biklen (1982) citados por Ludge e André (1986), classificamos que, neste 

trabalho, predomina o procedimento qualitativo, embora como já foi citado 

anteriormente a abordagem quantitativa também esteja presente. A justificativa para 

isso está baseada em características evidentes no trabalho tais como descrições, 

transcrição de entrevistas, a inquietação pessoal quanto ao esclarecimento do 

aproveitamento e do valor atribuído aos espaços não formais.  

Para Minayo (2000) não existe oposição entre os dados de natureza 

quantitativa e qualitativa.  Nesse sentido Laville e Dionne (1999) também sustentam 

que a discussão entre quantitativo e qualitativo é enganosa e desnecessária. Para 

eles é comum entre aqueles que pesquisam utilizar, de acordo com a necessidade, 

a combinação das diferentes abordagens. Por isso, consideram indispensável 

mesmo é que qualquer que seja a perspectiva usada permaneça à disposição do 

propósito da investigação.  

A marca da pesquisa qualitativa, segundo Richardson (1999) é a busca 

pormenorizada dos sentidos e das particularidades da posição expressa por um 

indivíduo. Neste tipo de pesquisa segundo ele, as crenças e opiniões manifestadas 

pelo pesquisado interessam mais que o domínio sobre determinado assunto que o 

pesquisador tem.  
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QUESTIONÁRIO 1 

PROFESSORES 

OBSERVAÇÃO 
CONVERSAS INFORMAIS 

INSTITUIÇÕES 

OBSERVAÇÃO 

QUESTIONÁRIO 2 

VALIDAÇÃO 

QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE 

REFORMULAÇÃO 

ENTREVISTA 

PROFESSORES 

CONSTRUÇÃO 
DO BLOG 

OBJETIVO 4 

OBJETIVO 3 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO 1 

ETAPA DE 
APROXIMAÇÃO 

 

 

 
Esquema 1 – Fluxograma do percurso metodológico 
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Na primeira fase houve a aproximação ao objeto de estudo, com visitas de 

observação in loco nas instituições escolhidas a partir de conversas informais com 

colegas professores, alunos regulares ou especiais do PPGECNM, que não faziam 

parte do universo da pesquisa e que utilizam espaços não formais em suas aulas. 

Além disso, efetuamos contatos e consultas aos sítios, de algumas instituições, na 

rede mundial de computadores em busca de informações sobre os espaços e 

horários de visitas. 

A segunda fase foi dedicada à construção e aplicação do pré-teste do 

questionário, aplicado com cinco colegas professores, alunos do PPGECNM que 

não faziam parte da amostra. 

Na terceira fase foi aplicado o primeiro questionário destinado aos 

professores, fizemos essa ressalva para diferenciá-lo de outro destinado às 

instituições, aplicado por ocasião de outra fase. Neste estágio buscamos respostas 

para os objetivos específicos a e c, que são eles: identificar os espaços de educação 

não formal utilizados pelo professor de biologia do ensino médio em Natal e 

identificar a existência ou não de interesse e a importância que os professores 

atribuem aos espaços de educação não formal para o ensino de biologia. 

No decorrer da quarta fase construímos o instrumento, aplicamos o pré-teste 

e o questionário definitivo, aplicado com as instituições apontadas pelos professores. 

Denominado de questionário para as instituições, conforme justificativa anterior, para 

diferenciá-lo de outro já aplicado na fase 3, além disso, tiramos proveito das visitas 

realizadas aos espaços para a observação in loco a fim de atender o objetivo 

específico b, que consiste na descrição dos recursos e as ações desenvolvidas nos 

espaços. Os instrumentos de coleta de dados sofreram os ajustes necessários para 

tornarem-se definitivos, após o pré-teste. Convém ressaltar que das dez instituições 

apontadas pelos professores, apenas uma delas não se encontra mais em 

funcionamento, o Museu do Mar. Dessa forma, consideramos apenas as demais 

instituições. 

A quinta fase consistiu na construção da entrevista e do respectivo pré-teste, 

e na realização da entrevista com oito professores que trabalham com os espaços 

não formais, selecionados a partir do primeiro questionário. A entrevista foi o 

instrumento utilizado na busca de atender e complementar o objetivo específico c. 
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A última fase foi dedicada à construção do blog, buscando atingir o quarto 

objetivo específico. 

          No quadro abaixo apresentamos resumidamente a relação objetivos-

instrumentos presentes no trabalho, para cada objetivo específico utilizou-se um 

procedimento próprio, conforme podemos visualizar:  

 

 
 

 Objetivo(s) 
 

Procedimento(s) 

1. Identificar os espaços de educação não formal que 

são utilizados pelo professor de biologia de Natal das 

escolas selecionadas. 

Questionário 

2. Descrever os recursos e as ações desenvolvidas 

nos espaços 

Observação da 

instituição/questionário 

3. Identificar a existência ou não de interesse e a 

importância que os professores atribuem aos espaços 

de educação não formal para o ensino de biologia. 

Questionário/entrevista 

4. Divulgar os espaços não formais utilizados como 

recursos didáticos pelos professores das escolas 

selecionadas. 

Construção de um blog 

 
Quadro 3 – Relação entre objetivos e procedimentos utilizados 

 

 

4.3 RELAÇÕES ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS E QUESTÕES 

 

 

Ao construirmos cada questão presente nos questionários e na entrevista 

estabelecemos uma meta para ser alcançada. Buscamos com isso estabelecer 

conexões e não nos distanciarmos dos objetivos específicos propostos. No quadro 

abaixo listamos a meta de cada questão e a posição nos instrumentos utilizados. 
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Meta 

 
Posição da questão/instrumento 

 

Determinar a frequência ou não a espaços não formais 
1/Questionário para o professor 

1/Entrevista 

Relacionar os espaços frequentados pelo professor 2/Questionário para o professor 

Identificar o público alvo do espaço 1/Questionário para instituição 

Identificar o objetivo do espaço 2/Questionário para instituição 

Compreender como ocorrem as exposições/visitas 3/Questionário para instituição 

Compreender as estratégias utilizadas pelo espaço para 

facilitar o trabalho do professor e aumentar o público 

escolar 

4-5-7-8/ Questionário para instituição 

Listar os serviços oferecidos pelo espaço 6/Questionário para instituição 

Coletar o que o espaço tem feito para melhorar a relação 

com as escolas 
9-10/Questionário para instituição 

Identificar a formação profissional dos envolvidos com os 

espaços 
11/Questionário para instituição 

Listar as principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores quando visitam um espaço 

3/Questionário para o professor 

4/Entrevista 

Compreender as estratégias utilizadas pelo professor ao 

visitar um espaço 
2-3-5-9/Entrevista 

Determinar a importância atribuída aos espaços para o 

ensino de biologia 

4/Questionário para o professor 

7-8/Entrevista 

Determinar o grau de interesse dos professores pelos 

espaços 

5/Questionário para o professor 

6/Entrevista 

Coletar sugestões para dinamizar a relação escola-

espaço 
10/Entrevista 

 
Quadro 4 – Relação entre os objetivos específicos e a posição da questão/instrumento 

 

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

De acordo com levantamento feito em cada escola, com a direção ou com a 

coordenação pedagógica, existiam 63 Professores de Biologia, efetivos, na rede 

estadual de ensino no exercício da função por ocasião da pesquisa, nas escolas que 

participam do convênio UFRN/SEEC. Em algumas escolas a disciplina é ministrada 

por estagiários, contratados temporariamente pela SEEC, excluídos desta pesquisa 
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por não fazerem parte do universo do estudo proposto. Dos 63 questionários 

distribuídos, foram devolvidos respondidos 39 (61,90%), destes nove foram 

excluídos para a entrevista, fase seguinte, pois os professores responderam que não 

trabalhavam com os espaços não formais. Dos 30 que restaram, separamos os 

questionários por região administrativa da cidade, ao constatarmos que, na Zona 

Norte da cidade, dos quatro professores que devolveram o questionário, somente 

dois utilizam os espaços de educação não formal. 

Sorteamos aleatoriamente para a fase seguinte, seis indivíduos das demais 

zonas da cidade, garantindo uma distribuição geográfica equilibrada entre as 

escolas pesquisadas, perfazendo, assim, uma amostra de oito indivíduos para a 

etapa seguinte, a entrevista.   

 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E PROCEDIMENTOS  

 
 
 Utilizamos neste trabalho os seguintes instrumentos: observação, 

questionários e entrevistas. Nas seções a seguir, faremos uma exposição dos 

motivos de utilização de cada um deles.  

 
 
4.5.1 Observação 
 

 

Para Gil (2007) é grande a importância da observação na fase de coleta de 

dados, podendo ser utilizada sozinha ou combinada com outras técnicas. A esse 

respeito Gil (2007) também escreveu que a observação tem como qualidade, 

considerada essencial quando comparada a outros modos de execução de uma 

pesquisa, a possibilidade de perceber por meio dos sentidos e compreender os 

acontecimentos de forma direta. 

A observação na perspectiva da pesquisa científica é muito mais do que 

apenas olhar. No dizer de Laville e Dione (1999 p.176) “não é a contemplação beata 
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e passiva [...]”, ou seja, requer do pesquisador uma atitude atuante e intensa na 

perspectiva de ver além dos sentidos.   

Outras vantagens também são relacionadas por Lakatos e Marconi (1991), 

tais como: facilitar a atuação do pesquisador; possibilitar o registro de dados do 

comportamento de indivíduos ou grupos de indivíduos; sujeitar-se aos 

acontecimentos muito mais do que seu discernimento; conseguir mostrar com 

clareza dados que não aparecem em outras técnicas utilizadas para coleta.  

Dentre as limitações desta técnica Marconi e Lakatos (1991) elencam: a 

possibilidade de o pesquisador levar em consideração apenas os seus valores e 

inclinações pessoais, permitindo um alto grau de subjetividade; a ausência do 

pesquisador por ocasião de determinados acontecimentos, além daqueles 

inesperados que poderão intervir na sua ação de observação.  

Segundo Ludke e André (1986) para que a observação seja um instrumento 

legítimo e merecedor de crédito, na pesquisa científica, é necessário primeiro que 

esteja sob controle e que seja metódica. Propõe para isso que, ao programar a 

observação, sejam considerados necessariamente “o que e o como observar”        

(p. 25). Destacam também a necessidade de limitar o que se pretende estudar, a 

extensão e o seu intervalo de tempo.  

Embora a observação tenha sido programada para a fase 1 da pesquisa, é 

prudente ressaltar que recorremos a este instrumento, também, nas outras fases da 

pesquisa para tirar dúvidas, confirmar informações ou acrescentar dados.  

De acordo com a classificação de Gil (2007 p.111), no decorrer do trabalho foi 

feito o uso da observação do tipo simples uma vez que, em todos os momentos que 

recorremos a esse instrumento agi apenas como “um espectador”, inclusive sem um 

roteiro pré-determinado para a observação.  

 

 

4.5.2 Questionário para os professores 
 

 

Na primeira fase foi aplicado, com os professores de biologia das escolas 

selecionadas um questionário misto, com perguntas abertas e fechadas, que serviu 

para identificar aqueles que utilizam os espaços de educação não formal e quais 
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eram esses espaços por eles utilizados. A necessidade dessa identificação deu-se a 

partir da constatação de que os espaços de educação não formal visitados por 

ocasião da observação (fase 1), não dispunham nos seus livros de registros de 

visitas, dados que pudessem localizar o visitante. No campo profissão, desses livros, 

existia apenas a palavra professor sem referência a disciplina ministrada, a escola a 

que pertencia, endereço e telefone ou outro dado que pudesse localizá-lo. Dessa 

forma, o questionário serviu principalmente para identificar aqueles professores que 

utilizavam os espaços não formais. 

O questionário destinado aos professores (Anexo A) foi dividido em duas 

partes. Na primeira optamos por fazer uma caracterização geral dos professores 

envolvidos, buscamos traçar um perfil do grupo pesquisado. Essa parte foi 

constituída dos seguintes itens: nome, idade, sexo, graduação com ano de 

conclusão e instituição, pós-graduação com ano de conclusão e instituição, tempo 

de exercício do magistério, disciplina que leciona com nome da escola e respectiva 

carga horária. Para completar estes dados incluímos na declaração de 

consentimento de participação, aplicada antes do questionário, um item para 

endereço e telefones com o objetivo de facilitar a comunicação com o professor.  

A segunda parte do questionário foi organizada com questões abertas e 

fechadas e buscou identificar quem levava os alunos a um espaço de educação não 

formal, a indicação dos espaços da cidade por eles frequentados, as dificuldades 

enfrentadas para uma visita, a importância atribuída aos espaços para o ensino da 

biologia e o grau de interesse pelos espaços não formais. As cinco questões que 

compuseram o questionário estão relacionadas a seguir, acompanhadas da sua 

finalidade: 

1) Você costuma levar seus alunos a algum espaço de educação não formal? 

(Museus, centro de ciências, laboratórios, aquários, parques, etc.) – O objetivo 

dessa questão foi identificar os professores que frequentam os espaços não formais. 

O motivo, conforme já apresentado, foi em função da ausência de registros nas 

instituições que permitissem contatar os visitantes. 

2) Para aqueles que deram uma resposta afirmativa à questão anterior, pedimos que 

indicassem quais eram os espaços existentes na cidade que foram visitados com os 

alunos. Nesta questão buscamos identificar os espaços a partir de uma lista pré-

estabelecida. 
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3) Para você, qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) para uma visita a um espaço de 

educação não formal? – Nessa pergunta pretendemos listar os obstáculos para a 

realização da atividade. 

4) Que importância você atribui aos espaços de educação não formal para o ensino 

de biologia no ensino médio? – A expectativa nessa questão foi determinar a 

relevância atribuída aos espaços para o ensino da disciplina, o professor deveria 

assinalar entre as opções nenhuma, pouca ou grande importância e depois justificar 

a sua opção. 

5) Como você classifica seu grau de interesse pelos espaços de educação não 

formal? - A intenção dessa pergunta foi o graduar o interesse do professor em 

relação aos espaços em nenhum, pequeno, intermediário e grande. 

Para Marconi e Lakatos (1999), o questionário como técnica de coleta de 

dados apresenta como vantagens, dentre outras, a economia do tempo, a 

possibilidade de alcançar um número considerável de indivíduos ao mesmo tempo, 

além de atingir uma extensão geográfica muito grande. Goldenberg (2005) apontou, 

também, como vantagens o fato do questionário ter um baixo custo, não necessitar 

de habilidades para fazer sua execução, a facilidade de medir os resultados, a 

liberdade de expressão do pesquisado e a possibilita de respondê-lo com 

tranqüilidade. 

Das desvantagens elencadas podemos destacar de acordo com Marconi e 

Lakatos (1999) o número de questionários devolvidos, o impedimento de auxiliar em 

questões de difícil compreensão e o atraso na devolução.  

Goldenberg (2005) lista também a falta de flexibilidade de sua organização 

que limita a exteriorização da sensibilidade do pesquisado. Outra desvantagem 

elencada por Gil (2007) é a pequena quantidade de questões que compõe o 

questionário, como forma de garantir a sua volta.  

Podemos destacar ainda, como limitação para a aplicação desse instrumento, 

para este trabalho especificamente, a dificuldade de comunicação interna nas 

escolas pesquisadas, pois a maioria delas funciona nos três turnos, cada um deles 

com uma realidade distinta uma vez que praticamente não há ligação entre eles, o 

que acarretou informações distorcidas a respeito do funcionamento da escola, além 

de dificuldades no repasse e recolhimento do instrumento. 
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4.5.3 Entrevista 
 

 

Na quinta fase foi aplicada uma entrevista semi-estruturada (anexo B) com 

oito professores, escolhidos por sorteio dentre aqueles que trabalhavam com os 

espaços não formais, com base na divisão das escolas por região administrativa da 

cidade do Natal. As entrevistas foram realizadas entre dezembro de 2008 e abril de 

2009, em razão da falta de tempo alegada pelos professores para realizá-las no 

período de aulas. Sugeriram então, boa parte deles, o adiamento para as férias 

escolares. Para nossa surpresa, ao serem contatados novamente muitos usaram o 

pretexto das férias para propor a realização da entrevista para o reinício do ano 

letivo, prejudicado em virtude de uma greve deflagrada por ocasião da primeira 

semana de aula. Dois professores se recusaram a conceder a entrevista alegando 

timidez e problemas pessoais respectivamente e outros dois protelaram o quanto 

puderam a realização da mesma até provocarem a substituição pelos próximos da 

lista elaborada anteriormente, por ocasião do sorteio. 

A entrevista teve como objetivo validar o que foi apontado nos questionários.  

Nesta pesquisa trabalhamos com oito professores, cuja definição da quantidade 

aconteceu a partir da aplicação dos questionários aplicados, conforme informação 

dada anteriormente. 

A importância deste instrumento reside na recomendação de Ludge e André 

(1986), que apontam a flexibilização da entrevista como forma de obter melhores 

resultados para quem trabalha com pesquisa em educação. Há também algumas 

vantagens apontadas por Marconi e Lakatos (1999), tais como o esclarecimento de 

pontos sem clareza e a sistematização de informações importantes que não estão 

registradas em documentos, além de, segundo Cruz (2000), ser possível por 

intermédio da entrevista coletar dados que dizem respeito a princípios, 

comportamentos, conceitos e juízos dos individuo a ser entrevistado.  

A entrevista é classificada por Alves-Mazzotti e Gewandsznadjer (2002) como 

um instrumento essencial quando se quer examinar um assunto com clareza, pois a 

troca de informações que se estabelece proporciona a análise de maneira mais 

acessível e apropriada que o questionário.  
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Para Goldenberg (2005) na entrevista é possível tirar mais proveito do diálogo 

que se estabelece do aquilo que foi escrito, pois o contato entre as pessoas é 

favorável ao aparecimento de informações inéditas.  

Algumas restrições são apontadas por Gil (2007) para a entrevista, dentre 

elas, destacamos, a falta de interesse de quem vai ser entrevistado; a possibilidade 

do entrevistado dar respostas que não sejam verdadeiras e a falta de capacidade 

para dar respostas de maneira apropriada. 

          Para organização das respostas deste instrumento todas as entrevistas foram 

gravadas, transcritas e categorizadas utilizando elementos de análise de conteúdo 

(Bardin, 2004) 

 

 

4.5.4 Questionário com as instituições que oferecem espaços não formais de 
educação 
 

 

Além do questionário aplicado com os professores, outro (Anexo B), foi 

distribuído junto às instituições tratando de pontos referentes ao funcionamento e às 

ações desenvolvidas em cada uma delas. O instrumento foi organizado com doze 

questões, sendo dez abertas e duas fechadas, com ele buscamos registrar o público 

alvo do espaço, o seu objetivo, a maneira como ocorrem as visitas e exposições, as 

estratégias de avaliação e aquelas que auxiliam o professor na visita, os serviços 

oferecidos, as iniciativas para aumento do público escolar e da educação científica 

de quem o visita, as iniciativas para melhorar as relações com as escolas. 

As questões que fizeram parte do questionário para as instituições estão 

listadas a seguir com as suas respectivas finalidades:  

1) Quem é o público alvo do espaço/da instituição? – Nessa pergunta buscamos 

identificar a que grupo se destinava a área ou exposição, nosso entendimento para a 

construção desta questão foi no sentido de que não obrigatoriamente o espaço fosse 

destinado especificamente ao público escolar, por consequência o aproveitamento 

de uma visita poderia não ser tão proveitosa. 

2) Qual o objetivo do espaço/da instituição? – Para esta questão procuramos revelar 

o que pretende alcançar o espaço ou a instituição. Até certo ponto esta pergunta 

complementa a anterior.   
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3) De que formas estão organizadas as exposições/visitas ao espaço/instituição – 

Esta pergunta  se propõe a colher informações gerais referentes ao acesso ao local 

e a forma para que a visita aconteça.  

4) A instituição/espaço oferece algum roteiro de trabalho para os professores 

trabalharem antes ou depois da visita? – A intenção desta questão foi identificar as 

estratégias facilitadoras do trabalho do professor. Esta questão nasceu a partir da 

informação que o Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

promove um curso de treinamento destinado aos professores que pretendem visitá-

lo, com o objetivo de subsidiá-los na melhor forma de tirar proveito de seu acervo 

(Vieira e Bianconi, 2005).  

5) É realizada algum tipo de avaliação após a visita? – Nesta questão a expectativa 

era complementar a questão anterior, buscando identificar qual a apreciação da 

visita por parte do professor ao realizar uma aula fora da escola. 

6) Assinale com sim/não os serviços oferecidos pela instituição/espaço nos últimos 

anos – essa questão aponta para as ações e serviços que são realizadas ou 

oferecidas, que podem ser interessante para o professor e para o aluno visitante.  

7) Público escolar visitante nos últimos anos – buscamos com este item verificar a 

variação de um ano para outro em relação ao número de visitantes. 

8) A instituição/espaço tem fomentado, de alguma forma, o aumento do público 

escolar? – nessa questão tentamos ver o resultado de ações para aumentar o 

número de estudantes que frequentam a cada ano. 

9) De que maneira a instituição/espaço pode contribuir para aumentar a educação 

científica da população escolar? – Para essa pergunta e a seguinte buscamos 

identificar se o espaço reconhece as suas potencialidades educativas. 

10) A instituição/espaço dispõe de projeto(s) para melhorar a relação com as 

escolas? – pretendemos com esta questão identificar a existência de ações 

educativas especificas para o segmento escolar, possivelmente o público com um 

número maior dentre os freqüentadores.   

11) Profissionais envolvidos (quantidade, papel, tipo de atividade que desenvolve e 

formação) – procuramos identificar se existiam profissionais de diferentes áreas 

atuando no espaço, o que geralmente possibilita uma visão ampliada daquilo que o 

espaço propõe. 
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12) Outras informações que julgar relevante – abrimos esta alternativa para dados 

considerados  importantes que não foram contemplados  nas perguntas. 

Apesar de estar presente no questionário para as instituições, achamos 

prudente não tratarmos os dados informados na questão 7 que tratava do público 

escolar visitante dos espaços nos últimos anos, em virtude da imprecisão ou 

ausência de dados informados por parte de algumas instituições. A maioria delas 

não dispõe do número preciso de visitantes. 

Outros dados bastante imprecisos foram aqueles relacionados ao pessoal 

envolvido, todas as instituições responderam de forma bastante sintética, sem 

detalhar o papel e o tipo de atividade que cada um desenvolve.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 61 60

5 – RESULTADOS E ANÁLISES 
 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos e as análises das observações, 

dos questionários aplicados com as instituições, além dos questionários e 

entrevistas com os professores. Organizamos os resultados de acordo com cada um 

dos objetivos específicos propostos. Dividimos em seções para melhor compreensão 

da relação com os objetivos. Na primeira seção apresentamos uma caracterização 

geral do professores de biologia que fizeram parte da amostra e que trabalham nas 

escolas que fazem parte do convênio UFRN/SEEC. São dados pessoais e 

profissionais do grupo pesquisado, a seguir descritos. 

 

 

5.1 PERFIL DO GRUPO PESQUISADO  

 
 
1) Faixa etária 

 

A amostra foi constituída de 39 indivíduos cujas idades são variadas, 

conforme o Gráfico 1, embora a maioria dos professores estejam na faixa etária 

entre 25 e 50 anos, há um predomínio daqueles cujas idades estão na faixa dos 36 

aos 45 anos.    

 

  

 s Faixa etária 

 
Gráfico 1 – Perfil do grupo pesquisado quanto à faixa etária 
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2) Sexo  

 

         No Gráfico 2 verifica-se uma maioria absoluta de professoras, o sexo feminino 

(31 do total pesquisado) predomina no exercício da função nas escolas  

pesquisadas, contra apenas 8 homens.  

 

 

Sexo 

 
Gráfico 2 – Perfil do grupo pesquisado quanto ao sexo 

 

 

3) Graduação/instituição de graduação 

 

As Universidades Públicas se apresentam como as grandes formadoras dos 

professores de Biologia que atuam nas escolas que fazem parte da amostra. Os 

dados indicam, conforme o Gráfico 3, um destaque para a UFRN, responsável pela 

formação inicial de mais da metade dos profissionais formados, vinte e três do total; 

seguida da UnP com doze, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) com dois, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade 

Castelo Branco (UCB) com um  cada. Todos os professores possuem 

graduação/licenciatura em Ciências Biológicas.  
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Instituição de graduação 

 
Gráfico 3 – Perfil do grupo pesquisado quanto à instituição onde realizou o curso de graduação 

 

 

4) Formação em Pós-graduação 

 

        Com base no Gráfico 4, constata-se que há um número considerável de 

professores que possuem somente a graduação e dentre aqueles qualificados em 

nível de pós-graduação predomina a especialização. Em relação à pós-graduação 

lato sensu observa-se, conforme a tabela 1, que há um equilíbrio na procura entre 

aqueles cursos que proporcionam uma formação técnica e aqueles que oferecem 

uma formação pedagógica, mais relacionada à educação ou a áreas correlatas. Ao 

analisar a área de concentração daqueles que freqüentaram a pós-graduação stricto 

sensu torna-se claro a presença forte da qualificação técnica, em áreas da Biologia.   

 

 

Pós-graduação 

 
Gráfico 4 – Perfil do grupo pesquisado quanto à formação em pós-graduação 
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Um detalhe que merece registro é a ausência de formação profissional, em 

pós-graduação, na área de ensino de ciências, o que revela um indicador da 

carência de cursos e pessoal que estejam voltados para pesquisas e discussões 

teóricas e metodológicas da área. Neste sentido, é possivel reconhecer o papel que 

o PPGECNM exercerá nos próximos anos, em relação a demanda existente para a 

qualificação profissional dos professores de biologia das escolas públicas. 

 
 

 
 

Pós-graduação 
 

Área de concentração 
 

Quantidade 

 Biotecnologia e Meio Ambiente 01 

 Carcinicultura 01 

 Educação 02 

 Educação Ambiental 02 

 Ecologia Aquática                                    01 

 Educação de Jovens e Adultos                 02 

Lato sensu Gestão ambiental                                      01 

 Linguagem e Educação                            01 

 Meio Ambiente                                        01 

 Meio Ambiente e Des. Sustentável          01 

 Parasitologia 01 

 Psicobiologia  01 

 Psicopedagogia 02 

 Não Informada                                          01 

 Biologia Molecular                                   01 

 Biologia Parasitária                                   01 

Stricto sensu Bioquímica 01 

 Psicobiologia                                             02 

 Ecologia e Recursos Naturais                   01 

 Total 24 

 
Quadro 5 – Distribuição da pós-graduação por áreas de concentração 
 
Fonte: Esta pesquisa - 2008. 
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5) Tempo de magistério 
 
 

Observando-se o Gráfico 5, podemos constatar que trata-se de um grupo de 

professores no qual 81% do total da amostra atuam há mais de cinco anos no 

magistério. 

 

 
 

N  

Tempo de magistério 

Gráfico 5 – Perfil do grupo pesquisado quanto ao tempo de magistério 
 
 
 

6) Disciplinas e carga horária 

 

Quando questionados sobre a disciplina ministrada, c

professores lecionam apenas Biologia, e mantêm um vínculo e

Uma professora leciona Biologia no ensino médio público e m

com uma instituição de ensino superior privada. Dezoito (18) de

entrevistados têm mais de um vínculo público (estadual/municip

as disciplinas de Biologia e Ciências. Três (3) professores traba

Ciências e têm mais de um tipo de vínculo (público/privado) e

tem vínculo empregatício público, lecionando Biologia e Ciências

A carga horária de trabalho dos professores da amost

entre 18 e 60 horas aulas semanais, conforme constante

interessante atentar que 14 professores declararam ter uma car

40 horas, o que prejudica o planejamento de ensino, pois se tra

que requer tempo para sua concretização. 

 

ão informado
  

onstatou-se que 16 

mpregatício público. 

antêm outro vínculo 

ntre os professores 

al), trabalhando com 

lham com Biologia e 

 um único professor 

. 

ra pesquisada varia 

 no quadro 5. É 

ga horária acima de 

ta de uma atividade 

 



 66 65

 

Carga horária Quantidade de 
professores 

60 hs 03 

57 hs 01 

50 hs 08 

48 hs 01 

45 hs 01 

40 hs 01 

31 hs 01 

30 hs 15 

25 hs 03 

24 hs 02 

18 hs 01 

Não informada 02 

Total 39 

 
Quadro 6 – Carga horária dos professores 
 
Fonte: Esta pesquisa - 2008. 
 
 
 

5.2 A IDENTIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E A 
FREQUÊNCIA DE USO PELOS PROFESSORES DE BIOLOGIA DO ENSINO 
MÉDIO EM NATAL 

 

 

A primeira questão, da segunda parte do questionário aplicado com os 

professores, teve como objetivo determinar aqueles que freqüentam algum espaço 

de educação não formal da cidade. Conforme justificamos anteriormente o 

questionário e esta questão nasceram a partir da constatação na primeira fase deste 

trabalho, da inexistência de registros nos espaços que pudessem facilitar a 

identificação dos professores de biologia, alvo do objeto desse estudo. Para isso, 

elaboramos a seguinte questão: você costuma levar seus alunos a algum espaço de 

educação não formal? (Museus, centros de ciências, laboratórios, aquários, parques, 

etc.). Os resultados apontaram que um número considerável de professores, 30, 

responderam que sim e apenas 9 afirmaram que não utilizam os espaços não 

formais, conforme podemos verificar no Gráfico 6. 
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Utilização de espaços não formais 

 
Gráfico 6 – Proporção de utilização de espaços de educação não formal pelos professores do grupo 

pesquisado 

 

 

Na segunda questão orientamos aqueles que responderam não à questão 

anterior que avançassem para a terceira. Para os que responderam sim solicitamos 

que indicassem os espaços existentes na cidade do Natal que costumavam 

freqüentar com os alunos. Uma lista, pré-existente, foi colocada na questão para 

facilitar a rememoração do respondente. Usamos como critérios para construí-la a 

percepção do pesquisador e as informações obtidas dos colegas professores de 

biologia, que não fizeram parte da amostra. Porém, tivemos a preocupação de 

colocar o item outros, com a finalidade de atender ao professor que visitou espaços 

não contemplados dentre aqueles elencados na questão.  

Buscamos nessa questão relacionar os espaços mais frequentados pelos 

professores. Para fins de esclarecimento, é prudente ressaltar que optamos em 

limitar e pesquisar apenas aos espaços não formais institucionalizados visitados 

pelos professores, para isso sinalizamos, inclusive, na 1ª questão do questionário 

com essa indicação e nas conversas informais com os professores, entendemos que 

poderíamos não dar conta, nesta pesquisa, caso os resultados apontassem para 

uma grande capilaridade de espaços. 

Pode-se observar, de acordo com a Tabela 2, que foram relacionados outros 

espaços além daqueles previamente listados, inclusive alguns fora do município de 

Natal ou não institucionalizados, em descompasso com o que foi solicitado na 

questão. 
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Outros dados que merecem registros são as presenças dos Laboratórios da 

UFRN dentre os espaços visitados, citados por dois professores, sem referência aos 

departamentos a que pertenciam. Além do Instituto Internacional de Neurociências 

de Natal, citado uma vez possivelmente pelo fato de manter a Escola Alfredo J. 

Monteverde, que dispõe de um projeto de educação científica para alunos do ensino 

fundamental que a frequentam em horário inverso ao da escola pública que estão 

matriculados. Segundo informações colhidas por ocasião da entrega do questionário 

na escola, o estabelecimento é classificado como uma escola formal. Por esses 

motivos, apesar de constarem na Tabela 2, não há descrição dos Laboratórios da 

UFRN, nem da Escola Alfredo J. Monteverde na seção dedicada a esse fim. 

 
 

 

Espaços 
 

Quantidade de vezes citadas 

Parque das Dunas 22 

Museu Câmara Cascudo  15 

Laboratórios da Unp 15 

Barco Chama-maré 15 

Aquário Natal 13 

Bosque das Mangueiras 7 

Museu do Mar 4 

Museu de Anatomia – UFRN 4 

Laboratórios da UFRN 2 

Hemonorte 2 

Instituto do Rim 1 

Instituto de Neurociências 1 

Paredão do Forte dos Reis Magos  1 

Rio Potengi 1 

Viagens pelo Interior do RN 2 

Mata da Estrela  2 

Barra de Cunhau  1 

Praia de Santa Rita 1 

Lagoa de Arituba 1 

Manguezais de Barra do Rio  1 

 
Tabela 1 – Espaços de educação não formal utilizados pelos professores 
 
Fonte: Esta pesquisa - 2008. 
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Ao analisar as repostas dadas a primeira questão, da entrevista, que buscava 

determinar com que frequência o professor levava seus alunos a um espaço de 

educação não formal, podemos constatar que essa visita é pouco utilizada pelos 

professores. De acordo com os dados identificamos que metade deles se desloca de 

uma a duas vezes por ano a um espaço e apenas um deles afirmou que faz isso 

quatro vezes por ano. Apresentamos três depoimentos que atestam a informação: 

    

P1: Neste último ano pouco frequente, pouco frequente... 

P3: Bom, como nesse ano eu trabalhei no noturno aí fica mais difícil da gente 

sair, então a frequência ela não é muito grande não. Mas a gente sempre sai...duas, 

três vezes, depende das oportunidades. 

P5: É mínimo, ao Parque das Dunas uma vez ao ano, ao Aquário uma vez, ao 

Hemocentro uma vez... [...] 

P7: Foi raramente, eu só levei mesmo ao Museu Câmara Cascudo. 

 

A terceira questão da entrevista buscou identificar as principais dificuldades 

enfrentadas pelo professor de biologia para realizar uma visita a um espaço de 

educação não formal. Na tabulação dos dados, dessa questão e das seguintes, 

consideramos inclusive as respostas dadas pelos nove indivíduos que declararam 

não utilizar os espaços. A tabela 2 apresenta as justificativas apresentadas como 

dificuldades. 
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Dificuldade(s)  
Quantidade de vezes 

citadas 

Transporte 30 

Recursos financeiros dos alunos – escola  8 

Estrutura – Apoio para viabilização    7 

Indisponibilidade dos alunos  5 

Tempo  4 

Burocracia   3 

Agendamento  2 

Quantidade de alunos por turma  2 

Planejamento – Organização  2 

Interesse dos alunos  1 

Pessoal qualificado para orientação  1 

Falta de interação interdisciplinar  1 

Ausência de um projeto educacional  1 

Alimentação  1 

Horário de funcionamento das instituições   1 

Não há dificuldades  1 

Não respondeu   1 

 

Tabela 2 – Principais dificuldades para uma visita a um espaço de educação não formal 
 
Fonte: Esta pesquisa - 2008. 
 
 

Indagamos os professores sobre a principal dificuldade enfrentada ao sair da 

escola para uma aula não formal. Esta questão também estava presente no 

questionário. As respostas demonstraram que há uma coincidência entre os dados 

apontados nos dois instrumentos: a questão financeira, incluindo aí as despesas e 

dificuldades com transporte e alimentação; a falta de um suporte e planejamento na 

escola para a realização dessas aulas, inclusive em relação ao tempo dispendido na 

preparação para que aconteça e finalmente a motivação e interesse dos alunos, 

apontada por dois entrevistados.  

Em relação às dificuldades que os professores enfrentam para sair da escola, 

Vieira e Bianconi (2007) apontaram o transporte e as despesas em geral, como 

grandes empecilhos para a realização desse tipo de aula. 
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Ao reunir o conteúdo das respostas relacionadas às dificuldades apontadas 

pelos professores, nos dois instrumentos, categorizei-as em cinco grupos: 

a) Dificuldades de logística: são aquelas relacionadas ao planejamento, a 

organização, ao transporte, a alimentação e a estrutura para viabilização da visita. 

b) Dificuldades administrativas: englobam as que se referem ao agendamento, a 

burocracia, a indisponibilidade de tempo e ao horário de funcionamento das 

instituições. 

c) Dificuldades pedagógicas: dizem respeito aos obstáculos como a quantidade de 

alunos por turma, a falta de um projeto educacional para que a visita aconteça, a 

falta de interação entre as disciplinas e a indisponibilidade dos alunos. 

d) Dificuldades financeiras: são aquelas relacionadas a situação financeira dos 

alunos e da escola.    

e) Dificuldades motivacionais: relacionadas a falta de motivação cognitiva dos 

alunos.   

Transcrevi algumas respostas para ilustrarmos: 

P4:  No ensino público, a maior dificuldade que a gente tem na realidade é a 

questão financeira, primeiramente a gente não tem transporte, às vezes para nós 

conseguirmos é muito complicado, é... A direção das escolas normalmente também 

não se interessa muito, até por que a maioria dos professores levam os alunos para 

passeio e não para aula, então... 

P3: Essa é a principal dificuldade, assim a gente organizar essas saídas, a 

questão de datas, horários com os outros colegas de outras disciplinas, pois nunca 

pode ser somente a disciplina de biologia, geralmente a gente envolve outras 

disciplinas, interdisciplinar. 

  P1: A principal dificuldade primeiro é o tempo, o meu tempo em elaborar esse 

tipo de aula, né? E também com a parte da escola, parte de coordenação da escola.     

   P2: É, às vezes é o interesse mesmo dos meninos, é preciso agente 

conversar muito e mostrar a eles que é importante a vivência para poder eles se 

empolgarem para ir. 
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Na segunda pergunta, ao serem questionados sobre a prática de visitarem 

antes dos alunos o espaço, as respostas foram assim: quatro disseram que sim, três 

informaram que não e apenas um professor afirmou que às vezes faz visita antes 

dos alunos. Três deles justificaram assim: 

P2: Com certeza, para poder conhecer e saber o quê que vai explorar. 

P3: Já tenho experiências anteriores, com outros alunos, então o 

planejamento já é feito de acordo com as minhas outras experiências. 

P7: Às vezes, o Museu como eu já conheço, também já estudei lá, aí já não 

precisa todo ano a gente leva, então eu já conheço apenas antes de levá-los eu já 

converso com eles dizendo como é o que é que a gente vai querer, né? 

 
Todos os professores afirmaram que têm a prática de planejar a aula a ser 

realizada num espaço não formal, sendo que 50% deixaram claro que preparam um 

roteiro para antes da aula.  

Vieira e Bianconi (2007) consideram o planejamento do professor, com 

previsão de atividades para antes e depois da visita a um espaço não formal, um 

fator básico para o resultado com êxito desse tipo de atividade. 

Em relação à avaliação encontramos uma diversidade de atitudes que vão 

desde a elaboração de relatórios, passando pelas considerações e sugestões feitas 

pelos alunos em sala de aula, no retorno a escola, até aqueles (dois professores) 

que não fizeram qualquer referência a maneira da avaliação da aula a ser feita.  

Um depoimento nos chamou a atenção para a postura adotada por ocasião 

dessas saídas da escola, como o da Professora 3 que mesmo atribuindo uma nota 

para o relatório construído pelos alunos, de maneira tradicional,  percebeu que o 

principal benefício é outro.  

 

P3: [...]   de que maneira essa aula vai ser cobrada em termos de, pra eles 

sempre vale uma nota, então mesmo que o trabalho vai ser um valor numérico 

qualquer, mas tem também a questão da gente conversar, de saber como é que eles 

sabem explicar o que foi visto, depois  tem a questão oral, a oralidade pra gente 

saber o que representa isso, agora tem uma coisa geralmente essas aulas tem um 

ganho que não é só termos de conteúdo, tem um ganho emocional, tem outros 
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ganhos que a gente, eu não sei quantificar, mas tem um ganho muito grande até 

com relação a amizade, com relação a isso, o que gera depois da  socialização. 

 

Para Vieira e Bianconi (2007) a visita a um espaço não formal desperta uma 

animação possível de ser aproveitada, de preferência, anterior à visita. Nessa 

perspectiva Oliveira e Moura (2005), já observaram que os espaços não formais 

estimulam a aprendizagem dos alunos e que além da motivação, se estreitam as 

amizades.  

Encontramos também nas respostas dos entrevistados uma categoria, que já 

foi catalogada anteriormente por Reis (2005), ao investigar as expectativas dos 

professores, em relação aos alunos, quando visitavam o Museu da Vida, vinculado a 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se da 

aprendizagem proporcionada pelos espaços. Embora a aprendizagem não faça 

parte dos objetivos deste trabalho, achei interessante essa dimensão apontada nos 

discursos dos professores. 

Segundo Reis (2005), ao manifestarem que a aprendizagem num espaço não 

formal como um museu, por exemplo, à primeira vista acontece de maneira mais 

fácil, os professores levam em consideração suas características quando 

comparadas as da escola. 

Dessa forma, Reis (2005) aponta que os professores consideram que nessa 

categoria há a presença de características facilitadoras como “o concreto, o lúdico e 

a democratização.” (REIS, 2005, p. 95). 

Apresento alguns exemplos identificados no discurso dos professores que 

ilustram a categoria.  

O concreto:  

 

         P4: É isso, o aluno observar que os conteúdos da biologia fazem parte do seu 

dia a dia, da sua vida, não estão distantes, nenhum deles está distante. 

         

O lúdico:  

    

        P1: [...] Tudo que há fora de sala de aula, há um entusiasmo bem maior [...]  
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        P2: Eles falam dizendo que não sabiam que era tão interessante, que tinha 

tanta coisa assim [...] 

     

A democratização:  

 

      P5: [...] Você dá oportunidade ao aluno de conhecer o mundo, já que a vida, a 

condição social dele não permite, então a escola pode ser um ambiente que 

promove o aluno viver. 

     P6: [...] Leva o aluno àquele, àquele espírito científico de explorar, de 

conhecer, muitos não têm, assim, nunca conheceram, nunca tiveram oportunidade, 

é uma novidade, né? 

     P3: [...] Eu, na minha visão, eu fico pensando primeiramente na novidade que 

é para o aluno conhecer outros espaços, outras coisas, principalmente o aluno da 

escola pública que não tem muitas oportunidades [...] 

 

 

5.3 A DESCRIÇÃO DOS RECURSOS E AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS 

ESPAÇOS 

 

 

Nesta seção apresento os espaços visitados pelos professores com uma 

breve descrição do que dispõem como recursos e quais suas ações, ou seja, o que 

oferecem aos professores que os visitam, além de outras informações essenciais 

para quem pretende visitá-los. Em consonância com outro objetivo específico 

proposto neste trabalho, de divulgar os espaços não formais utilizados pelos 

professores, colocamos a disposição na rede mundial de computadores um blog 

com as informações contidas nesta seção. Seu endereço para visitas é 

http://espacosnaoformaisnatal.blogspot.com. 
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5.3.1 Museu Câmara Cascudo (MCC) 
 

 

O Museu Câmara Cascudo faz parte da estrutura da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e está localizado à Avenida Hermes da Fonseca 1398, 

no bairro do Tirol, em Natal (RN). Sua criação antecedeu a federalização da 

Universidade, tendo sido criado pela Lei Estadual nº 2.694, de 22 de novembro de 

1960, com a denominação de Instituto de Antropologia, na gestão do Reitor Onofre 

Lopes da Silva. A criação do, então, Instituto é marcada pelo pioneirismo, uma vez 

que é considerado o primeiro órgão de pesquisas da UFRN. Além da participação do 

Reitor Onofre Lopes da Silva, a criação contou com a participação dos Professores 

José Nunes Cabral, Veríssimo Pinheiro de Melo, Monsenhor Nivaldo Monte e do seu 

primeiro diretor Luís da Câmara Cascudo. A mudança na denominação do Instituto 

de Antropologia para Museu Câmara Cascudo aconteceu por intermédio de uma 

resolução do Consuni, instância deliberativa da Universidade, em 04 de outubro de 

1973. Por esta ocasião o Instituto foi incorporado ao Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes e o Museu e fez parte do Departamento de Geociências, do Centro de 

Ciências Exatas e Naturais, até 1977, quando uma nova reforma estatutária 

promoveu-o a órgão suplementar.  

Dispõe de um sítio na internet http://www.mcc.ufrn.br e o seu endereço 

eletrônico é museucc@mcc.ufrn.br. Disponibiliza o telefone (84) 3212.2795 e o fax 

(84) 3211.8313 para contatos e agendamentos de visitas. Funciona de terça a sexta 

das 9 às 17hs e aos sábados das 13 às 17hs. A visita é gratuita para escolas 

públicas e funcionários públicos. Para o público em geral é cobrada uma taxa de R$ 

3,00 para o acesso as suas dependências. 

O público alvo do MCC, por se tratar de um museu-escola, são alunos da 

educação infantil a educação superior, porém atende também a comunidade.     

O MCC tem como objetivos gerais a implementação e propagação dos 

saberes das Ciências Naturais (Paleontologia, Arqueologia e Estudos Ambientais), 

da Museologia e da Cultura; coletar, conservar, preservar, investigar, expor e 

divulgar a riqueza cultural e natural do Estado, além de favorecer situações que 

resultem no desenvolvimento do seu papel educativo, por intermédio do ensino, da 

pesquisa e da extensão, tendo em vista a sua situação de Museu Universitário.   
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O MCC dispõe de um acervo rico e diversificado, resultado, sobretudo, da sua 

qualidade de museu universitário e interdisciplinar. Nas visitas ao MCC não há guias 

ou monitores para a orientação, exceto quando se trata daquelas previamente 

agendadas por escolas, conforme informação prestada por um funcionário que 

acompanhei durante uma visita. O visitante individual recebe um folder na recepção 

do museu com a descrição resumida da exposição do espaço. Não há interação 

entre o público e as peças expostas. Na segunda ida ao museu, para fins de 

observação para este trabalho, percebi a retirada de um aviso constante em 

diversas salas do espaço: “não toque nos objetos/peças”. 

Na exposição permanente do MCC encontram-se a reprodução de diversos 

ambientes. O primeiro deles reconstitui o ambiente litorâneo, mostrando o modo de 

vida de um pescador, moradia e seus objetos domésticos, além de alguns 

instrumentos usados na pesca artesanal. Há a reprodução de um sambaqui, dando 

idéia do modo de vida de nossos ancestrais. Um painel que retrata a fauna e a flora 

do Pleistoceno, com destaques para os animais da época: preguiças, tatus-gigantes, 

elefantes e tigres-dente-de-sabre, além da reconstituição de um tanque, depósito de 

fósseis. Nesse espaço há também animais da fauna atual taxidermizados.  

 

 

 

 

 
Fotografia 1* – Reprodução de um ambiente litorâneo 

                             *Crédito de imagens: Gutemberg de Castro Praxedes  
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Fotografia 2* – Reprodução de um sambaqui 

 

 
Fotografia 3* – Painel com fauna e flora do Pleistoceno 

 

Na área das Geociências o MCC dispõe da reprodução: de parte de uma 

caverna calcária, cujo modelo baseou-se em uma existente no município de 

Baraúnas; de uma mina de Scheelita, de maquete mostrando como é processado o 

minério além de uma exposição dos minerais do Estado; do Pico do Cabugi, 

localizado no município de Lajes; maquetes reproduzindo a extração e 

beneficiamento do sal e da geomorfologia do Estado.  
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Fotografia 4* – Reprodução do interior de uma caverna 

 

 
Fotografia 5* – Reprodução de uma mina 

 

 
Fotografia 6* – Exposição de minerais 
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Na área da Anatomia Comparada o acervo do MCC dispõe de uma coleção 

de ossos e esqueletos de diversos animais. A Zoologia está representada por uma 

coleção de conchas de moluscos originados de diversos estados brasileiros e de 

outros países do mundo. A Micropaleontologia está representada pela reprodução 

ampliada de foraminíferos e ostracodes. Na área destinada a Paleontologia existe 

um painel retratando diversas espécies de dinossauros, além da reprodução, em 

gesso, de uma pegada desses animais. O destaque fica para a exposição de fósseis 

de animais (ossos, dentes e carapaça) encontrados no Estado. 

  

 
Fotografia 7* – Esqueleto de um elefante 

 

 

 
Fotografia 8* – Esqueletos de diversos animais 
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Fotografias 9, 10 e 11* – Coleção de conchas 

 

No espaço destinado a Antropologia Cultural, o MCC dispõe de objetos que 

representam o ciclo do açúcar e do couro, formados por uma moenda de madeira e 

objetos de couro, respectivamente; de objetos diversos utilizados pelas nações 

indígenas brasileiras; de diversas peças arqueológicas representativas do período 

pré-histórico, além da reprodução de uma pintura rupestre; de uma coleção de 

imagens sacras, esculturas em barro e madeira da tradição e da devoção popular; 

da reprodução de um teatro de mamulengo e de objetos e indumentárias utilizadas 

nas religiões afro-brasileira. 

Apesar de não fornecer um roteiro de trabalho para os professores, para 

antes ou depois da visita, realiza uma avaliação oral ao final da mesma. Não tivemos 

acesso ao que é perguntado nesta avaliação oral, nem tivemos nenhuma referência 

a registros escritos das mesmas. 

O MCC, além da disposição permanente, realiza periodicamente exposições 

temporárias, atividades itinerantes, cursos para a população, oficinas, palestras, 

assessoria pedagógica a escolas e professores e material para empréstimo. Permite 

acesso do visitante a sua biblioteca e oferece estágios e monitoria na visita. 

O Museu tem um projeto de afinar a relação com as escolas a partir da 

melhoria e mudanças na disposição do seu acervo, da iluminação, de suas vitrines, 

das visitas monitoradas, além de conciliar suas exposições temporárias com o 

calendário escolar e colocar à disposição o seu acervo para a produção de 

pesquisas. 

O quadro de pessoal do MCC é formado por cinco professores de diferentes 

áreas (Biologia, História, Arqueologia e Paleontologia), uma Pedagoga e 

funcionários com funções administrativas.    
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5.3.2 Barco Chama-Maré 
 

 

O barco chama-maré é um barco-escola mantido pelo IDEMA, autarquia 

estadual que trata do meio ambiente e que faz parte da estrutura da Secretaria de 

Planejamento. O barco faz parte do PROECO – Programa de Preservação e 

Conservação da Natureza do Estado do Rio Grande do Norte. Desde setembro de 

2006, quando foi inaugurado, desenvolve um programa de educação ambiental a 

partir de um passeio de catamarã pelo estuário do Rio Potengi.  

O seu endereço eletrônico é barcoescolachamamare@gmail.com. 

Disponibiliza o telefone-fax (84) 3206.2439 para contatos e informações. Para a 

aula-passeio é necessário enviar um ofício à secretaria do projeto. A coordenação 

funciona na Avenida Romualdo Galvão 1703, sala 617, no Condomínio Empresarial 

Trade Center no bairro de Lagoa Nova, atendendo o público de segunda a sexta, 

das 8 às 12 h e das 14 às 18 h. Além do ofício, é necessário que a escola envie a 

secretaria com antecedência de 72 horas do passeio, a relação dos participantes e 

preencha o cadastro de projetos ambientais disponibilizado pelo programa. 

O público alvo do barco-escola são os alunos e professores das escolas de 

qualquer natureza jurídica, nível ou modalidade de ensino do Rio Grande do Norte, 

além de grupos organizados da sociedade. 

O objetivo do passeio pela foz do Rio Potengi é trabalhá-lo sob o ponto de 

vista multidisciplinar, explorando-o com a ajuda de monitores além da perspectiva 

ecológica os ângulos histórico, cultural, econômico e social. O passeio inclui, 

inclusive, o transporte gratuito dos estudantes e professores desde as suas escolas, 

sejam públicas ou privadas, até o Iate Clube de Natal, ponto de ancoragem da 

embarcação.  

O barco-escola oferece um roteiro de trabalho para o professor usar antes e 

depois da visita; realiza uma avaliação escrita sobre o projeto, inclusive com os 

alunos; promove exposições temporárias, atividades itinerantes, oficinas, palestras, 

seminários, dá assessoria pedagógica a escolas e professores; dispõe de uma 

dvdteca e de material para empréstimo, além de oferecer estágios. 

O espaço tem buscado fomentar o aumento do público escolar e da educação 

científica de quem o freqüenta a partir dos projetos de educação ambiental que tem 
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desenvolvido junto a um grupo de vinte e uma escolas da rede estadual, além de 

estar aberto a estudantes universitários para que desenvolvam pesquisas e 

trabalhos de conclusão de cursos.  

O barco-escola dispõe nos seus quadros para coordenação de suas ações de 

um pedagogo, um psicólogo, uma socióloga, dois biólogos, uma turismóloga e um 

historiador. Conta também com um estagiário de gestão ambiental, dois de controle 

ambiental, dois monitores de biologia, dois monitores de história e dois de turismo.   

 

         

5.3.3 Bosque das Mangueiras 
 

 

O Centro de Atividades Ambientais Bosque das Mangueiras está localizado à 

Avenida Nascimento de Castro, s/nº, no bairro de Lagoa Nova. É um local de uso 

público com acesso gratuito, sendo parte integrante da SEMURB (Secretaria de 

Meio Ambiente e Urbanismo), da Prefeitura do Natal e administrado em parceria com 

a UnP. Ele tem suas ações orientadas para a realização de atividades culturais, de 

lazer, além da promoção da educação ambiental. Dispõe do telefone de 3232.8935 

para contatos e agendamentos. É aberto ao público diariamente das 5 às 20 h. 

 

 
Fotografia 12* – Entrada do Bosque das Mangueiras 
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O público alvo do Bosque é todo indivíduo que pratica exercícios físicos, 

caminhadas ou que se disponha simplesmente de vontade de admirar a paisagem. 

O objetivo do Bosque é ser um lugar destinado à prática de atividades físicas, 

culturais e de educação ambiental. Apesar de não dispor de um roteiro para ser 

utilizado antes ou depois das visitas nem realizar avaliação com os professores, toda 

vegetação do Bosque está identificada com seus nomes científicos e populares, 

além de disponibilizar os monitores para uma visita orientada e oferecer estágios. 

 

 

       
Fotografia 13 e 14* – Placas indicativas dos Biomas 

 

       
Fotografias 15 e 16* – Placas indicativas dos nomes científicos das espécimes 

 

 O Bosque não dispõe de qualquer exposição permanente, publicações, 

videoteca/dvdteca, nem oferece atividades itinerantes, cursos para a população, 

formação continuada para professores, oficinas, palestras, seminários, assessoria 
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pedagógica a escolas e professores e material para empréstimo. Oferece ao 

visitante acesso a sua biblioteca. 

A instituição não tem uma estratégia para aumentar o público escolar, mas 

aposta na realização de projetos, oficinas e exposições como forma de melhorar a 

relação com as escolas e aumentar a educação científica dos estudantes, 

respectivamente. 

O quadro de pessoal do Bosque das Mangueiras é restrito a um diretor, 

responsável direto pela administração do espaço; dois estagiários de biologia, que 

além da monitoria nas visitas orientadas auxiliam a administração; três garis e um 

auxiliar de serviços gerais. 

 
Fotografia 17* – Aspecto interno do Bosque das Mangueiras 

 

 

5.3.4 Parque das Dunas 
 

 

O Parque Estadual Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria Alves é uma unidade 

estadual de proteção integral, administrada pelo IDEMA e está situado à Avenida 

Alexandrino de Alencar s/n, no bairro do Tirol.  

O sítio do Parque na internet é http://www.parquedasdunas.rn.gov.br e o seu 

endereço eletrônico é parquedasdunas@digi.com.br. Dispõe para contatos os 

telefones (84) 3201.9885 e 3201.4440. É aberto ao público de terça a domingo, 

inclusive nos feriados, das 8 às 18h. Para as escolas públicas o acesso é gratuito, 

para o público em geral é cobrada uma taxa de um real por ocasião da entrada e um 
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real para aqueles que utilizam as trilhas ali existentes. Para os praticantes de 

corridas e caminhadas o Parque abre diariamente das 4:30 min às 18h 

O Parque tem uma área de 1.172 hectares, que faz limites com os bairros de 

Mãe Luiza, Petrópolis, Tirol, Nova Descoberta, Morro Branco, Lagoa Nova e Capim 

Macio. O Parque faz parte do projeto da UNESCO “Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica”.  

Não há uma definição específica do público alvo do Parque, sua proposta é 

atingir a sociedade em geral, embora exista um direcionamento de trabalho para as 

escolas públicas. 

O Parque das Dunas tem como finalidade resguardar de qualquer dano ao 

ecossistema das dunas, garantindo assim o abrigo da biodiversidade e do 

patrimônio genético ali existente, além de garantir a preservação de lugares de 

importância cuja natureza seja histórica, arqueológica e geomorfológica. São 

incluídos, também, como objetivos do Parque a possibilidade de proporcionar lazer, 

ecoturismo e educação ambiental à população. 

O Parque das Dunas tem sido utilizado para pesquisas científicas, referentes 

à fauna e a flora, desenvolvidas por pesquisadores vinculados à UFRN e outras 

instituições de ensino superior privadas, bem como universidades públicas de outros 

Estados. 

 

 

 
Fotografia 18* – Aspecto interno do Parque das Dunas 
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Fotografia 19* – Vegetação do Parque das Dunas 

 

 

Há uma área pública no Parque, chamada de Bosque dos Namorados que 

concentra os equipamentos destinados às atividades recreativas e de lazer, tais 

como anfiteatro, piquenique, espaços de jogos, exercícios físicos e caminhadas, 

além das trilhas que permitem percorrer e conhecer melhor as dunas. É no Bosque 

que funcionam os prédios destinados a lanchonete; as oficinas de educação 

ambiental e artes; ao Comando do Pelotão Ambiental, vinculado a Polícia Militar; à 

Administração do Parque, constituído de uma biblioteca, um auditório, uma 

recepção, uma sala de exposição permanente, uma sala de primeiros socorros, uma 

sala destinada aos recreadores; e outras aos laboratórios de pesquisa de zoologia e 

botânica. O Bosque abriga ainda um viveiro de mudas e um canteiro com espécimes 

da vegetação do Parque.  
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Fotografia 20* – Exposição da xiloteca do Parque das Dunas 

 
Fotografia 21* – Viveiro de mudas do Parque das Dunas 

 
Fotografia 22* – Exposição de animais taxidermizados 
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O Parque não oferece um roteiro para ser trabalhado antes ou depois da 

visita, nem realiza avaliação, com os professores, após a visita. Dispõe de uma 

exposição permanente, além de promover exposições temporárias. Há uma 

biblioteca com acervo relacionado à temática ambiental e uma videoteca. Oferece 

oficinas, palestras, seminários estágios e monitoria na visita. 

Trabalham no Parque três técnicos que coordenam as atividades, auxiliados 

por quarenta estagiários de diversas áreas e 76 policiais ambientais. 

 

 

5.3.5 Laboratórios da Universidade Potiguar (UnP) 
 

 

Os Laboratórios da UnP estão localizados no Campus da Salgado Filho e são 

vinculados ao curso de Ciências Biológicas. Trata-se de diversos laboratórios 

(Anatomia, Zoologia, Botânica, Parasitologia) que são utilizados nas aulas dos 

cursos da Universidade Potiguar. Tais laboratórios são usados também num 

programa chamado UnP Orienta, destinado a mostrar as dependências da 

instituição aos alunos do ensino médio e a outras pessoas interessadas que queiram 

graduar-se na área das ciências biológicas. 

O contato/agendamento prévio para visitas aos Laboratórios pode ser feito 

por intermédio do correio eletrônico biologia@unp.br, pelos telefone-fax                

(84) 3215.1206 e 3215.1293 ou por ofício a coordenação do curso de Ciências 

Biológicas.    

Na visita a UnP, o professor e os alunos passarão pelos diversos laboratórios 

da instituição de acordo com as necessidades solicitadas.      

Ao visitar esses laboratórios o professor não terá um roteiro de trabalho para 

usar antes ou depois da visita; nem terá uma avaliação escrita sobre o projeto. Os 

laboratórios da Unp em conjunto com o curso de Ciências Biológicas realizam 

exposições permanentes e temporárias, atividades itinerantes, oficinas, palestras, 

seminários, cursos para a população, formação continuada para professores, 

assessoria pedagógica principalmente para as escolas, além de dispor de biblioteca, 

videoteca/dvdteca, e publicações. Dispõe de material para empréstimo e oferece 

estágios e monitorias.  
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Têm buscado aumentar a educação científica dos estudantes principalmente 

por intermédio dos trabalhos de conclusão de cursos que são realizados nas 

escolas. Tem uma política de dinamizar a relação com as escolas através de 

convênios, além dos estágios realizados pelos alunos das licenciaturas. Dispõe de 

quatro professores de biologia envolvidos diretamente com estas atividades e de 

outros professores orientadores de estágios de outras licenciaturas (História, Letras 

e Pedagogia). 

 
Fotografia 23* – Caixa insetária do acervo dos laboratórios da UnP 

 

 
Fotografia 24* – Acervo de crustáceos 
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Fotografia 25* – Caixa com artrópodes 

 

 

5.3.6 Aquário Natal 
 

 

O Aquário Natal é um espaço privado, localizado na Avenida Litorânea 1091, 

na praia da Redinha Nova, Zona Norte da cidade do Natal. Seu sítio na             

internet é o http://www.aquarionatal.com.br e o seu endereço eletrônico 

aquarionatal@yahoo.com.br. Para contatos e informações dispõe dos telefones    

(84) 3224.2177 e 3224.2641. O aquário funciona todos os dias da semana, das 8 até 

às 18h. 

 
Fotografia 26* – Entrada do Aquário Natal 
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O público alvo do Aquário Natal é a população em geral, embora 60% dos 

visitantes sejam turistas e apenas 25% estudantes, conforme informação colhida 

junto ao proprietário. O espaço tem como objetivos: ser um ponto turístico; ser uma 

referência cultural em relação à fauna; ser um centro de pesquisa científica, pois 

além abrigar espécies marinhas, funciona como centro de tratamento de animais 

marinhos e silvestres doentes, debilitados ou maltratados que após reabilitados são 

devolvidos aos seus habitats. 

 

 
Fotografia 27* – Macaco-prego 

 

     
Fotografia 28 e 29* – Répteis do Aquário Natal 

 

Ao visitar o aquário o professor poderá deixar os alunos a vontade para 

explorá-lo ou solicitar aos monitores-estagiários que direcionem o percurso. O 

aquário não fornece ao professor um roteiro para antes ou depois da visita, nem 

 
 



 92 91

realiza avaliação com os professores após a visita. Além da exposição permanente 

oferece ao público escolar exposições temporárias, palestras, assessoria 

pedagógica a escolas e aos professores.  

O aquário tem buscado aumentar seu público escolar e dinamizar a relação 

com as escolas a partir da melhoria das suas instalações físicas e do aumento na 

diversidade de espécies e espécimes da sua exposição. Um exemplo disso tem sido 

a presença de pingüins entre os animais ali existentes. A biodiversidade da fauna 

existente no aquário e em exposição ao público para contemplação é formada por 

espécies de crustáceos, equinodermos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

 

 

5.3.7 Museu de Anatomia Humana Prof. Hiran Diogo Fernandes - UFRN  
 

 

O Museu de Anatomia Humana está localizado no Campus da UFRN, no 

Centro de Biociências. Por estar vinculado ao Departamento de Morfologia ficou 

conhecido também como Museu de Morfologia. O Museu encontra-se em processo 

de reestruturação institucional e de suas instalações físicas. Além de um prédio 

novo, a ser inaugurado, passará a se chamar Museu de Ciências Morfológicas e 

incorporará os acervos dos Museus do Mar e de Anatomia Comparada, ambos da 

própria UFRN. Já dispõe de um sitio (em construção) na internet, com a nova 

denominação http://www.mcm.cb.ufrn.br. O seu endereço eletrônico é 

mcm@cb.com.br, além de disponibilizar o telefone (84) 3215-3431 para contatos e 

agendamento de visitas. É aberto ao público de segunda a sexta das 7 às 11 h e das 

14 às 18 h. A visita no horário noturno (19 às 22 h) dependerá de acerto prévio com 

a secretaria do Museu. 

O Museu funciona numa única sala, razão que limita o número de pessoas 

por visitas, dispõe de uma coleção de peças anatômicas reunidas a partir do 

material de estudo da disciplina Anatomia Humana, ofertada aos diversos cursos da 

Universidade.  

O público alvo do Museu são os alunos das escolas públicas e privadas e a 

comunidade em geral. Embora prevaleça a freqüência de estudantes do ensino 

fundamental e médio recebe também, com freqüência, crianças da educação infantil, 
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alunos de cursos técnicos e universitários de outras instituições da cidade.  O 

objetivo do espaço é a divulgação de conhecimentos na área da Anatomia Humana. 

Não oferece um roteiro para ser trabalhado antes ou depois da visita, nem realiza 

avaliação, com os professores após a visita. Além da exposição permanente, realiza 

atividades itinerantes em escolas de Natal e em outras cidades do Estado; participa 

anualmente da Feira de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, promovida pela UFRN, 

nessa ocasião aproveita para divulgar suas ações; oferece periodicamente 

palestras, cursos para a população e formação continuada para professores. O 

Museu tem buscado fomentar o aumento do seu público e melhorar a relação com 

as escolas principalmente a partir dos cursos de extensão que tem promovido. Além 

dos professores do Departamento de Morfologia, conta com o apoio de monitores e 

bolsistas de diversos cursos da UFRN: Educação Física, Ciências Biológicas, 

Medicina, Enfermagem. 

 

 

 

     
Fotografia 30 e 31* – Acervo do Museu de Anatomia 
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Fotografia 32* – Acervo do Museu de Anatomia 

 

 

5.3.8 Museu do Mar – UFRN 
 

 

Embora citado por quatro professores o Museu do Mar está desativado há 

quatro anos aproximadamente, conforme informação dada por um professor do 

Departamento de Oceanografia e Limnologia, por ocasião da visita ao local para 

coleta de dados. Naquele momento fui informado, também, que o acervo foi 

repassado ao Museu de Ciências Morfológicas, da própria UFRN. A propósito, a fim 

de esclarecimento, reconhecemos que não era do nosso conhecimento a 

desativação do espaço, possivelmente, nem dos colegas professores que 

participaram do pré-teste na segunda fase deste trabalho.    
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5.3.9 Hemonorte – Hemocentro Dalton Barbosa da Cunha 
 

 

O Hemonorte é um órgão da Secretaria Estadual de Saúde Pública. 

Localizado à Avenida Alexandrino de Alencar, 1800, no bairro do Tirol. Seu objetivo 

é tornar efetiva, em nível estadual, as diretrizes nacionais para o sangue e 

hemoderivados, buscando colocar à disposição de quem dele necessitar a 

segurança de seus produtos, além de ser um centro colaborador no ensino e na 

pesquisa dessa área. Cabe a instituição o papel de coordenação da Hemorrede 

Pública do Rio Grande do Norte, constituída de outros dois hemocentros, por um 

núcleo de hemoterapia, por unidades de coleta e transfusão, por agências 

transfusionais, por posto fixo de coleta e unidades móveis de coleta.  

Dispõe de um sítio na internet http://www.hemonorte.rn.gov.br e do endereço 

eletrônico, seus telefones para contatos e agendamento de visitas são                

(84) 3232.6700 e 3232.6701. 

Embora o público alvo da instituição seja qualquer indivíduo saudável que 

possa se tornar um doador voluntário de sangue, cuja idade esteja entre 18 e 65 

anos, o Hemonorte desenvolve ações educativas com alunos do ensino 

fundamental, médio e superior. A partir de contato do professor e agendamento 

prévio o Hemonorte realiza o Hemotur, uma visita programada e monitorada as suas 

dependências acompanhadas de palestra, debate e sessão de vídeo sobre o sangue 

e hemoderivados. Além disso, a instituição tem buscado aumentar as visitas e 

doadores com atividades itinerantes e com a participação em ações educativas não 

formais em feiras de ciências e de saúde realizadas nas escolas e outros espaços 

sociais.  

O Hemonorte oferece palestras, seminários, estágios, cursos para 

multiplicadores de doação voluntária de sangue, formação continuada para 

professores (restrito a alguns eventos) e oficinas para o público alvo de alguns 

projetos da instituição.         

Para melhorar a relação com as escolas o Hemonorte criou os projetos 

Doador do Futuro, voltado para sensibilizar os alunos de escolas públicas e privadas 

para a doação e Clube 25, que procura com sua proposta alcançar alunos do ensino 

médio e universitário propondo-os como meta viver de maneira saudável e doar 
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sangue pelo menos três vezes ao ano, até atingir a idade de 25 anos. Este último é 

um projeto internacional criado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

e pela Cruz Vermelha. 

 Todas as ações educativas são coordenadas pela Divisão de Serviço Social 

da instituição.               

 
 
 
5.3.10 Instituto do Rim 
 

 

           O Instituto do Rim é uma clinica médica privada, localizada a Avenida 

Maranguape 115, no bairro Potengi, na Zona Norte da cidade do Natal. Tem como 

público alvo os pacientes portadores de insuficiência renal crônica. Seu objetivo é 

proporcionar hemodiálise aos indivíduos que sofrem de insuficiência renal. 

 
Fotografia 33* – Entrada do Instituto do Rim 

 

Apesar do caráter específico de prestador de serviços na área da saúde, o 

Instituto está aberto a visitas de alunos das redes pública e privada. Para isso é 

necessário agendar com o setor de Serviço Social. Para fazer contatos                

e obter informações o Instituto dispõe do endereço eletrônico                

institutodorim-rn@yahoo.com.br, e dos telefones (84) 2662.2066 e 2662.2067. 

Por ser uma atividade incipiente na instituição, com exceção da monitoria, não 

há um roteiro de trabalho para o professor por ocasião da visita, nem é realizada 

uma avaliação. 

 
 

mailto:institutodorim-rn@yahoo.com.br
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O Instituto do Rim conta no seu quadro de pessoal com médicos, enfermeira, 

psicólogo, nutricionista e assistente social.  

 

 
           

Fotografia 34* – Máquina de hemodiálise em funcionamento 

 
 
  
 
 
5.4 A identificação da existência ou não de interesse e da importância que os 
professores atribuem aos espaços de educação não formal para o ensino da 
biologia 
 

 

           Na quarta questão do questionário busquei saber a importância atribuída aos 

espaços de educação não formal para o ensino da biologia no ensino médio. 

Procurei determinar o grau de importância atribuído, a partir de uma questão, 

dividida em duas partes, uma fechada e outra aberta. O primeiro passo seria 

assinalar a classificação em nenhuma, pouca ou grande importância. Todos os 

professores atribuíram uma grande importância aos espaços não formais para o 
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ensino de biologia. O passo seguinte foi justificar o por que dessa importância, cujos 

resultados estão elencadas na tabela 4. 

A maioria dos professores apontou diferentes razões para justificar a 

importância dos espaços não formais, conforme a Tabela 4. De acordo com Araújo 

(2006) são três as principais razões para buscá-los e trabalhar como opção de 

aprendizagem: a possibilidade de tratar o assunto interdisciplinarmente, de estar 

mais próximo da vida diária do aluno e pelo fato de contribuir para aumentar a 

cultura do indivíduo de uma maneira geral. Ao considerar a segunda das 

justificativas como maneira de elevar culturalmente o nível dos alunos, constata-se 

que esta razão se sobressai em relação aos princípios da interdisciplinaridade e a 

contextualização, propostos nos documentos oficiais.       

 

 
 

Justificativa(s)  
Quantidade de 
vezes citadas 

Vivenciar a teoria – prática  19 

Complementar / ampliar conhecimentos  12 

Motivar / melhorar / auxiliar à aprendizagem 8 

Despertar interesses  5 

Proporcionar a participação / trabalho em equipe 2 

Dinamizar as aulas 2 

Construir conceitos / conhecimentos em novos ambientes 2 

Criar vínculos afetivos professor x aluno 2 

Realizar práticas interdisciplinares   1 

Possibilitam a contextualização   1 

 

Tabela 3 – Justificativas para a importância dos espaços de educação não formal para o ensino de 

biologia 

 

Fonte: Este trabalho - 2008. 

 

                 

 
 

 Para identificar o grau de interesse pelos espaços de educação não formais 

propusemos uma questão na qual o professor deveria assinalar para classificar a 

sua atração pelo tema. Percebe-se a partir da Figura 7, que vinte e sete (27) 
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professores manifestaram ter um grande interesse pelo assunto, seguidos de doze 

(12) que classificaram como intermediário os seus interesses, nenhum deles 

assinalou nenhum e pequeno interesse.   

 

 

Interesse pelos espaços não formais 
 

 
Gráfico 7 – Interesse dos professores do grupo pesquisado pelos espaços não formais 

 

 

Ao pedir na entrevista, que classificassem o interesse pelos espaços não 

formais, repetimos a questão que já fora incluída no questionário sob a forma 

fechada. Além de constatar a simpatia pelos referidos espaços, podemos verificar a 

existência de outras possibilidades e preocupações como, por exemplo, de fugir da 

rotina, de não cumprir o conteúdo programático previsto para o ano letivo, de 

desenvolver melhor o assunto visto na sala de aula. Vejamos algumas respostas: 

 

P3: Bom, eu gosto muito de tirar o aluno de sala de aula, por que eu acho a 

sala de aula é um espaço um tanto cansativo para qualquer aluno, inclusive para o 

aluno do noturno que já é adulto e para ele já é muito cansativo aquela coisa da aula 

só expositiva. 

P5: O meu interesse é grande, eu adoro fazer isso por que é a gente sai, é 

uma maneira tanto de desmistificar que o ensino é só copiar a matéria e ver que 

você pode aprender de outra forma, tem outras coisas que você pode aprender que 

a partir daí você pode pesquisar, buscar sua própria aprendizagem, eu adoro esses 

tipos de atividades... [...] 
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P1: Não é um interesse alto. Interesse médio, por que médio, por que se eu 

fosse considerar interesse total ótimo, eu ia tá plenamente indo com eles em campo 

e tudo mais. Só que isso aí tem uma defasagem quanto ao conteúdo deles, né? 

P4: Eu diria que meu interesse é mediano até por que eu considero que o 

espaço não formal para a gente dar aula ele serve para enriquecimento do assunto, 

pelo menos no ensino público os alunos têm problema de conhecimento básico. 

 

Ao pedir que relacionassem as contribuições e importância dos espaços para 

o ensino da biologia identificamos, dentre as respostas, umas que revelam postura 

bastante próxima da perspectiva tradicional da aula expositiva-demonstração. Com a 

saída da escola na busca por um complemento para o que foi visto em sala, os 

professores passam a impressão que as exposições obedecem à lógica da 

organização curricular da escola. Nos discursos, é facilmente perceptível a ausência 

total da possibilidade de ajudar na formação cultural mais ampla, ainda que essa 

aula esteja vinculada única e exclusivamente a biologia. 

Para Marandino (2001, p.93) é necessário estar atento que a visita a um 

espaço não formal não se resume exclusivamente aos conteúdos que estão sendo 

vistos na sala de aula, é imprescindível que essa saída da escola busque “[...] 

ampliar a cultura científica de seus alunos para além desses conteúdos.”   

Apresentamos o entendimento de alguns entrevistados quanto a esta 

questão: 

P7: Olhe, ele é muito importante por que quando a gente apenas fica só 

falando né? Que você sabe que a escola pública não tem muitos meios de que eles 

aprendam vendo, então eles gravam muito mais quando vai ao lugar. 

P1: A importância, a importância total para fazer com que esses alunos 

consigam compreender as coisas que foram passadas em sala...[...] 

P2: A importância é a importância da vivência mesmo, por que assim na 

escola do estado os meninos são muito carentes de informações, então numa aula 

dessas, numa visita dessas é muito grandioso. 
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P8: Acho que a contribuição para o ensino de biologia é a melhor fixação de 

conteúdos, né? 

                Você sabe que o aluno não vai gravar, a biologia é enorme, né? Muitas 

informações, mas assim mesmo eu consigo fixar, acho que consigo fixar alguma 

coisa. 

P4: [...]... quando eu levo os meninos para o Barco-escola ver a questão 

ambiental, a questão do rio, a questão das espécies que habitam ali, a questão 

vegetal, questão de interações ecológicas então eles estão vendo na prática aquilo o 

que a gente fala em sala de aula... [...]  

Ao requisitar ao professor que expressasse de que modo os espaços 

contribuem para aumentar a aprendizagem e o interesse pelo ensino da biologia,  

identifiquei diversas justificativas, alguns apontaram mais de uma. Para eles, os 

espaços ajudam a aprendizagem e o interesse pela biologia por que: tornam os 

alunos mais maduros e mais críticos em relação aos conteúdos; colaboram para o 

desenvolvimento pessoal; despertam mais curiosidade; relacionam a biologia ao 

cotidiano; colocam os alunos em situações que aproxima-os do objeto de estudo da 

disciplina; favorecem a criatividade; afasta-se do repasse de informações dadas em 

sala de aula. São declarações que representam as experiências do grupo. 

A partir de indicadores presentes nos discursos classifiquei a contribuição nas 

seguintes categorias: social e política, pessoal e científica. 

Para os professores a contribuição social e política se expressa através de 

condutas dos alunos quando demonstram uma visão mais crítica do mundo. A 

contribuição pessoal diz respeito ao desenvolvimento particular de cada indivíduo, 

promovendo e favorecendo o aparecimento da motivação, do interesse e da 

criatividade. E por fim a contribuição científica por ajudar na formação do aluno para 

essa temática, tornando a disciplina mais próxima da vida diária.        

Mostro a seguir, alguns exemplos:   

P1: Torna com que eles fiquem mais críticos quanto ao conteúdo que eles 

estão vendo em sala de aula e isso aí também é muito importante para o 

desenvolvimento pessoal, que eles consigam ter um amadurecimento frente a 

identificação dos problemas, dos problemas da cidade... [...] 
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P3 : É isso, o aluno observar que os conteúdos da biologia fazem parte do 

seu dia a dia, da sua vida, não está distante, nenhum deles está distante. 

P5: Olhe, para o ensino da biologia é colocar o aluno em contato com que a 

gente trabalha exatamente, então aquilo que ele não conhece começa a perceber, 

tem outros olhares, dar um olhar científico...[...] 

Quando perguntados sobre a existência de algum projeto envolvendo a 

escola e os espaços não formais, os oito entrevistados responderam assim: três 

deles deram informações que suas escolas dispunham de um projeto relacionado ao 

barco-escola chama-maré; um deles afirmou que a escola possui projetos, porém 

não sabia identificar com quais espaços em virtude de trabalhar no turno noturno no 

qual as informações e execução não chegavam; encontramos dois indivíduos que 

disseram que suas escolas não dispunham de projetos com os espaços não formais 

e dois deles que desconhecem. Duas coisas chamaram a atenção, o número de 

escolas, três delas, com projetos relacionados ao barco-escola, trata-se na verdade 

de uma exigência para que aconteça a aula-passeio proporcionada pelo IDEMA, 

sendo esse projeto uma condição necessária e a constatação da professora do 

noturno das falhas na comunicação existente nas escolas que funcionam nos três 

noturnos. Algumas respostas dadas estão transcritas a seguir:  

P1: Projeto próprio da escola não. Normalmente a gente pega o projeto 

Barco-escola que já é um projeto bem conceituado aqui no Estado...[...] 

P2: Não, não que eu tenha conhecimento não. 

 

P3 : A escola possui esse projeto, mas infelizmente no noturno nós temos 

essas dificuldades, essas particularidades do turno e nós temos uma equipe 

pedagógica também não é muito envolvida nessas questões dos projetos. No diurno 

isso é mais fácil, esse envolvimento é maior. No noturno nós temos essas 

dificuldades. Mas a escola possui, porém para o noturno não. 

 

P5: Olhe a gente sempre... Depende... Eu desconheço assim, tem faz parte 

da visão, que a agente está terminando o projeto político pedagógico, então é 

incluído na visão da escola que são necessários e a gente se reúne para fazer 
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projetos interdisciplinares visando isso, aí a gente não tem assim já amarrado para 

esse ano, mais tem a proposta, já existe a predisposição dos professores. 

 

A última questão da entrevista buscou sugestões para dinamizar as relações 

entre as escolas e os espaços. São respostas que tem uma relação direta com as 

dificuldades, enfrentadas pelos professores, ao visitar um espaço. Dentre as 

sugestões, na verdade um diagnóstico das dificuldades, há aquelas que estão fora 

da alçada de algumas instituições. Classificamos as sugestões em duas categorias: 

relacionadas à escola e aos espaços. 

 

1) Relacionadas a escola: nesta categoria entram todas as respostas apresentadas 

que dizem respeito a escola, tais como a falta de planejamento, de definição de 

objetivos, a baixa adesão a projetos desta natureza, a falta de apoio da direção e da 

equipe pedagógica. 

 

P2: Eu acho que a primeira coisa que a escola deveria fazer era ter esse 

planejamento mesmo desde o início do ano com... 

 

P3: Eu acho que se nós tivéssemos uma equipe mais envolvida, até o próprio 

professor de outras disciplinas às vezes não acredita que é possível que você retirar 

o aluno da escola ir a um outro espaço, esse espaço não formal e que isso vai dar 

certo, muitos colegas não acreditam nisso. 

 
2) Relacionadas ao espaço: nesta categoria estão respostas como o acesso gratuito 

ao espaço, a melhoria na comunicação com a escola, uma maior divulgação do 

acervo da instituição, a oferta de cursos, o transporte, a desburocratização do 

agendamento e acesso aos espaços, além da presença de pessoal disponível no 

local. 

    

P7: Eu acho que assim, uma maior comunicação com esses espaços vendo o 

que poderia ser feito para melhorar [...] 

 
P6: [...] Esses trâmites, toda essa burocracia que tem para que se possa 

efetuar um projeto desses [...] 
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P4: [...] Talvez o que pudesse melhorar essa relação seria até uma maior 

divulgação desses espaços junto às escolas [...] 
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6 – Considerações Finais 
 
              

A educação, enquanto processo, pode ser compreendida como uma atividade 

de ensino e aprendizagem que acontece durante toda a nossa vida e em todos os 

lugares. Assim,  os espaços não formais como museus, laboratórios, aquários, 

zoológicos, jardins botânicos, dentre outros, podem ter um papel fundamental nesse 

processo, uma vez que, por se tratar de instituições que não se vinculam as 

formalidades da escola, podem trabalhar com o conhecimento sem as exigências 

legais que as atividades educativas escolares requerem. 

Motivado pela preocupação com a melhoria do ensino de ciências procurei 

pesquisar como são usados outros espaços, especificamente os não formais. Assim, 

neste trabalho buscamos investigar a frequência e as formas que são utilizados os 

espaços de educação não formal por professores de biologia do ensino médio, da 

cidade do Natal (RN). 

Pude identificar, a partir da indicação dos professores pesquisados, a 

existência de nove espaços que são frequentados.  Porém, acredito que há um 

número maior desses espaços, que não apareceram em virtude da limitação em 

relação aos sujeitos e contexto da pesquisa: professores de escolas públicas 

integrantes do Projeto Estruturação dos Campos de Estágio para Formação de 

Professores da Educação Básica, proposto pela UFRN em parceria com a SEEC. 

Foi uma grata surpresa quando apareceram como espaços frequentados o 

Hemonorte e o Instituto do Rim. Nunca, antes, atentamos que tais instituições 

pudessem ser úteis ao professor de biologia, apesar de conhecer a importante 

missão que têm perante a sociedade. 

Os resultados obtidos me fazem acreditar  que a educação não formal tem 

ainda um enorme potencial a ser explorado, principalmente no que diz respeito à sua 

capacidade de motivar o aluno  ao aprendizado e principalmente, de despertar o 

interesse do jovem pela ciência, especialmente pela biologia. 

Acredito que a quantidade de espaços não formais institucionalizados 

existentes na cidade, considerando apenas aqueles elencados pelos professores, 

apesar de não ser um número grande, permitem desenvolver um trabalho de 
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maneira consistente e contínua ao longo do ano letivo, principalmente pela 

diversidade de temáticas que abordam e pelo fascínio que exercem. 

Embora, neste trabalho, não tenha como objetivo promover uma avaliação 

dos recursos existentes nos espaços, somente identificá-los, posso considerar que 

por mais mal avaliado que sejam esses recursos ou um acervo de um lugar dessa 

natureza, o encantamento e o estímulo sempre estarão presentes por ocasião de 

uma visita. 

A exemplo de Rocha e Garcia (2008), que selecionaram palavras usadas por 

crianças do ensino fundamental ao visitarem um museu de ciências, escolhemos 

algumas expressões das entrevistas concedidas pelos professores que revelam o 

“primeiro impacto”, denominação desses autores, que um espaço não formal causa: 

“empolgação”, “entusiasmo”, “desperta o interesse”, “experiências muito boas”, 

“novidade de conhecer”.   

Observei no discurso dos professores que há uma vontade de proporcionar 

uma aula mais dinâmica, fora do padrão tradicional. Porém, para tornar o ensino de 

biologia interessante para o aluno, necessita bem mais que a boa vontade do 

professor, ainda que essa aula aconteça num espaço não formal.  

A partir de algumas dificuldades apontadas nesta pesquisa, tais como 

recursos financeiros, transporte, falta de apoio pedagógico, constatei que o trabalho 

com os espaços não formais demanda uma série de mudanças na escola, na 

postura do professor e até dos próprios espaços. Ficou evidente que a visita a um 

espaço de educação não formal, para ser viabilizada, requer um envolvimento maior 

da escola ou pelo menos da área de conhecimento que pertence a disciplina, para 

esse tipo de atividade atingir o seu objetivo.  

Um aspecto que chamou atenção, despercebida pelo grupo pesquisado, foi 

para a constatação que uma aula tradicional na escola pode dar lugar a uma aula 

tradicional em um espaço não formal. Planejar, traçar objetivos, selecionar 

conteúdos e definir como avaliar uma aula num espaço não formal não garante sair 

do tradicional, se ao chegar a este local o professor deixar o guia conduzi-la. O 

professor cede para o guia o seu papel de expositor, transmissor e detentor de 

conhecimentos. O modelo é o mesmo, em um local diferente da escola.    

A formação disciplinar, que cada um de nós tivemos, no decorrer da nossa 

vida estudantil e acadêmica aflora em situações como a visita a um espaço não 
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formal. Isso ficou claro a partir da constatação de que uma das dificuldades dos 

professores é estabelecer uma relação mais próxima entre as disciplinas, pois 

embora exista um discurso da ida a um espaço numa perspectiva interdisciplinar, 

contraditoriamente fica evidente a falta de planejamento e apoio para a realização de 

uma atividade desta natureza, que quando muito tem natureza multidisciplinar, ou 

seja, cada professor realizando uma parcela do projeto. A maioria das visitas 

acontece vinculada a um conteúdo abordado na disciplina. 

Apesar dos profissionais demonstrarem, como observado, um alto interesse 

pelos espaços não formais, interpretei a freqüência aos espaços como uma 

atividade limitada, pontual e isolada, se considerarmos principalmente o número de 

visitas que acontecem por ano, em virtude das dificuldades por eles apontadas. 

Outro dado verificado, de acordo com o que foi proposto no objetivo geral, 

trata-se da forma como esses espaços são utilizados. A principal preocupação dos 

professores numa aula não formal diz respeito à dicotomia teoria-prática. A saída da 

escola para um espaço não formal é vista como uma forma de por em prática a 

teoria, ou seja, se trabalha numa perspectiva reduzida de uso, considerando os 

recursos que dispõem essas instituições e que, geralmente, estão ausentes nas 

escolas públicas. 

Dessa forma, os espaços não formais tem tido suas funções reduzidas aos 

conteúdos trabalhados em sala de aula, sem considerar a possibilidade de 

proporcionar uma formação cultural mais ampla do aluno, ou do próprio professor. 

Além de não considerar, também, que tais locais têm uma lógica de funcionamento 

diferente da escola.  

Mesmo reconhecendo e classificando os espaços não formais como recursos 

didáticos importantes para o ensino formal da biologia, os professores alegam que 

pelo fato da disciplina possuir uma carga horária reduzida, duas aulas semanais nas 

escolas públicas, traz uma implicação para o cumprimento dos conteúdos do 

programa anual proposto, considerado muito extenso. 

Nesse sentido, Barros (1998, p 78) chama a atenção para uma questão de 

difícil solução no ensino de ciências que “é seu formalismo fechado”. Para a autora, 

grande parcela dos professores se posiciona de maneira desfavorável quando se 

trata de alterar o modelo “tanto de forma quanto de conteúdo dos programas 

escolares. Esse problema é observado quando se trata de modificar o enfoque e os 
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conteúdos, que passam do quantitativo-formal para o qualitativo-fenomenológico.” 

(BARROS, 1998, p.78). 

Considerando a velocidade com que as mudanças acontecem no mundo 

contemporâneo, tenho clara a percepção da necessidade e urgência que a escola 

tem de estar sempre repensando a educação em ciências. Se considerarmos que a 

escola que frequentamos não deve ser a mesma de hoje, por que o mundo não é o 

mesmo, concordamos com o que pensa Martín-Barbero apud Gruzman e Siqueira 

(2007, p. 410) quando diz “a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do 

saber, já que existe uma multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, 

difusos e descentralizados”. 

Dessa forma, a utilização dos espaços não formais pelo professor de biologia 

se coaduna com o desafio de reelaborar o currículo a partir das necessidades 

sociais dos alunos. Se não há um modelo ideal pronto ou proposto, que se assuma a 

provocação de Freinet (1996, p.7) “A educação não é uma fórmula de escola, mas 

sim uma obra da vida”.        
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PROFESSORES 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 
 
 
 

 
 

 
 
Caro Professor,  
 
 

Convidamos-lhe a participar, como voluntário, da pesquisa “A utilização de 

espaços de educação não formal por professores de Biologia das escolas públicas 

de Natal”, proposta por Gutemberg de Castro Praxedes, ao Programa de Pós-

graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Professora Magnólia Fernandes 

Florêncio de Araújo. O objetivo deste projeto é investigar a freqüência e as formas 

de utilização dos espaços de educação não formais existentes na cidade do Natal 

(RN) pelos professores de biologia. Ao concordar em participar da pesquisa você 

responderá, inicialmente, um questionário (anexo). Os dados obtidos com a 

pesquisa serão utilizados somente para fins acadêmicos, garantidos o sigilo e a 

privacidade de suas respostas.  

 

                                             
 

Gratos pela sua participação, 
 
 
 
 
Gutemberg de Castro Praxedes 
 
Profª Drª Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO (LIVRE E ESCLARECIDO) DE 

PARTICIPAÇÃO 

 

 

Eu, _________________________________________, abaixo qualificado, 

declaro-me esclarecido sobre a participação como voluntário na pesquisa: “ A 

utilização de espaços de educação não formal por professores de Biologia das 

escolas públicas de Natal”. 

 

Nome:  

RG:  

CPF: 

Endereço: 

Telefone:   

 

  

 

                                  Natal (RN),             

 

 

 

 

 

Assinatura 
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Questionário 

 

Parte 1: 

1. Nome:                                                      

2. Idade:  

3. Sexo:                 

4. Graduação(especificar):          5. Ano de conclusão:           6. Instituição: 

  ____________________           _______________            _______________ 

7. Pós-graduação(especificar):    8. Ano de conclusão:           9. Instituição: 

   ____________________          _______________            _______________    

10. Tempo de magistério: _______ anos 

11. Você leciona: 

Disciplina:              Escola:                                            Jornada de trabalho:   
___________         ________________________         _________________ 
 
___________         ________________________        _________________ 
 
 
 
 
Parte 2: 
 
 
1. Você costuma levar seus alunos a algum espaço de educação não formal? 

(Museus, centros de ciências, laboratórios, aquários, parques, etc.) 

(   )   Sim           (   )  Não 

 

 

2. Se você respondeu não à questão anterior avance para a questão 3. Se você 

respondeu sim à questão anterior indique quais espaços abaixo relacionados 

existentes na cidade do Natal, você já visitou com seus alunos: 

(   ) Museu Câmara Cascudo 

(   ) Museu do Mar – UFRN  

(   ) Museu de Morfologia – UFRN  

 
 



 119 118

(   ) Laboratórios da UnP 

(   ) Aquário Natal 

(   ) Barco Chama-maré 

(   ) Parque das Dunas 

(   ) Bosque das Mangueiras 

(   ) Instituto de Neurociências 

(   ) Outros (especificar) ____________________________________ 

 

3. Para você, qual (is) a(s) principal(is) dificuldade(s) para uma visita a um espaço de 

educação não formal?  

 

 

 

4. Que importância você atribui aos espaços de educação não formal para  o ensino 

da Biologia no ensino médio? 

(   ) Nenhuma importância 

(   ) Pouca importância 

(   ) Grande importância 

 

Justifique sua resposta 

 

 

5. Como você classifica seu grau de interesse pelos espaços de educação não 

formal ?  

(   ) Nenhum 

(   ) Pequeno 

(   ) Intermediário  

(   ) Grande  

 

 

Obrigado 
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ANEXO B  – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

1. Com que freqüência você costuma levar seus alunos a um espaço de educação 

não formal? (considere o último ano) 

 

2. Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos?   
 
 
3. Durante a visita qual a sua postura?  Como você faz? Orienta, deixa o aluno 

explorar, repassa para o guia, caso tenha? 

 

4. Qual a principal dificuldade que você enfrenta para levar seus alunos a um espaço 

de educação não formal? 

 

5. Quando você visita um espaço de educação não formal costuma planejar, 

estabelecer objetivos, fornecer um roteiro para antes e depois da visita e avaliar? O 

que você espera dos seus alunos? 

  

6. Como você classifica seu interesse pelos espaços?  
 
 
7. Qual a contribuição desses espaços para o ensino da biologia?Qual a importância 

você atribui a eles? 

 

8. De que maneira os espaços de educação não formal podem contribuir para 

aumentar aprendizagem e o interesse pelo ensino da biologia? 

 

9. Sua escola dispõe de algum projeto relacionado a algum espaço de educação não 

formal? 

 

10. Que sugestões você daria para melhorar (dinamizar) a relação escola-espaços 

de educação não formal?          
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO APLICADO COM AS INSTITUIÇÕES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 

 

 
 

 

              Vimos, respeitosamente, solicitar a participação desta instituição/espaço na 

pesquisa intitulada “A utilização de espaços de educação não formal por professores 

de Biologia das escolas públicas de Natal”, proposta por Gutemberg de Castro 

Praxedes, ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da 

Professora Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo. O objetivo deste projeto é 

investigar a freqüência e as formas de utilização dos espaços de educação não 

formal existentes na cidade do Natal(RN), pelos professores de Biologia. Ao 

confirmar a participação, solicitaremos que você responda, pela instituição, um 

questionário sobre o tema. Os dados obtidos com a pesquisa serão utilizados 

somente para fins acadêmicos.      

 

 

                             Gratos pela sua participação, 

 

 

Gutemberg de Castro Praxedes 
Responsável pela pesquisa  
 
Profª Drª Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 
Orientadora 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Quem é o público alvo da espaço/da instituição? 

 

2. Qual o objetivo do espaço/da instituição? 

 

3. De que formas estão organizadas as exposições/visitas ao espaço/instituição?  

 

4. A instituição/espaço oferece algum roteiro de trabalho para os professores 

trabalharem antes ou depois da visita? 

 

5. É realizada algum tipo de avaliação, com os professores, após a visita? 

 

6.Assinale com sim/não os serviços oferecidos pela instituição/espaço (nos últimos 

anos): 

Exposição permanente 

Exposição temporária 

Atividades itinerantes 

Biblioteca 

Videoteca/DVDteca 

Cursos para a população 

Formação continuada para professores 

Oficinas  

Palestras 

Seminários 

Assessoria pedagógica (a escolas e professores) 

Publicações 

Material para empréstimo 

Estágios 

Monitoria na visita 

Outros (especificar) 
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7. Público escolar visitante nos últimos anos: 

2008________ 2007________ 2006________ 2005________ 2004________ 

 

8. De que maneira a instituição/espaço pode contribuir para aumentar a educação 

científica da população escolar? 

 

9. A instituição/espaço dispõe de projeto(s) para melhorar a relação com as escolas? 

 

10. Profissionais envolvidos (quantidade, papel, tipo de atividade que desenvolve, 

formação) 

 

11.Outras informações que julgar relevantes    
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Entrevistas 

 

Para garantir o sigilo e a privacidade das respostas dadas nas entrevistas, 

suprimimos os nomes de pessoas, bairros e escolas citadas pelos entrevistados, 

sem prejuízo do sentido e do contexto da frase. Para cada substituição feita 

indicamos com um asterisco (*).    

 

 

Entrevista I 

 

 

Data: 18.12.2008 

Local: Centro de Biociências - UFRN 

 

1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal? Considere no caso o último ano 

     Neste último ano pouco frequente, pouco frequente... Eu acredito que eu fiz 

apenas umas duas visitas, três visitas ao Parque das Dunas e ao Barco-escola. 

2. Quando você vai a um espaço desses costuma visitar esse espaço antes de 
levar seus alunos?  

      É normalmente eu já conheço o espaço, né? Já para ter uma idéia do que 

apresentar para eles.  

Quando é um espaço desconhecido, quando você não conhece você vai 
primeiro lá? 

      Certamente que sim, certamente. 

3. Durante essas visitas qual a sua postura em relação ao aluno? Como você 
faz? Você vai orientando, deixa o aluno explorar, se o espaço tem um guia 
você repassa para o guia?  Como é que você se comporta? 
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Bem, se o espaço tem um guia a gente deixa a cargo do guia dar maiores 

informações, né? A princípio deixaria o aluno mais a vontade para ele mesmo 

explorar e depois junta todo mundo para fazer uma abordagem do que eles 

repararam de interessante naquele espaço e dependendo do tema proposto, né? 

Normalmente espaços abertos se dá a parte de urbanização, a parte de educação 

ambiental trazer essa, esse conceito à tona nessa aula prática, nessa aula de 

campo. 

4. Qual a principal dificuldade que você classifica, que você enfrenta para levar 
seus alunos a um espaço desse?  

A principal dificuldade primeiro é o tempo, o meu tempo em elaborar esse tipo 

de aula, né? E também com a parte da escola, parte de coordenação da escola. Por 

que como eu tenho um tempo muito curto, eu acredito que eu não consigo, nesse 

ano mesmo eu não consegui conciliar uma abordagem extraclasse com grande 

freqüência como eu gostaria, eu gostaria que a escola também ajudasse frente à 

coordenação pedagógica de modo a me assessorar quanto a isso, coisa que eu não 

tenho. 

5. Quando você visita um espaço você espera o que dos seus alunos? Seriam 
duas questões o que você espera dos seus alunos quando você visita um 
espaço de educação não formal e a outra é se você costuma elaborar um 
planejamento, se você estabelece objetivos, se você fornece um roteiro para 
antes e para depois da visita, se você faz uma avaliação dessa visita? Ou seja, 
com é que você se comporta quando você vai a um espaço não formal? 

Pronto, a disciplina de biologia o conteúdo é extremamente grande, mas as 

horas-aulas são pequenas, são normalmente duas no máximo três horas-aulas por 

semana, quando é feito um trabalho como esse de, de algum trabalho fora da sala 

de aula é claro que o aluno tem que ter uma noção do que realmente ele vai 

encontrar, né? Não dá para jogá-lo no meio do Parque das Dunas ou percorrendo 

um rio sem saber a que ele veio, então com isso a gente também faz um roteiro, 

pelo eu menos tenho três roteiros de aula frente a esses três ambientes que eu já 

fui, o Parque, o Barco-escola e também o entorno do bairro, do bairro *. 
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Você avalia? Você faz uma avaliação dessas aulas, dessas idas a um espaço 
não formal? 

É... A avaliação na verdade é uma conclusão em sala, o que que eles 

consideraram naquele momento fora de sala de aula, o que foi que eles 

encontraram, se eles conseguiram atingir o objetivo do roteiro que é uma coisa que 

a gente aborda, mas normalmente estes trabalhos são multidisciplinares, é... Está 

dentro do conteúdo, mas dá uma certa fugida do conteúdo. 

E o que você espera do seus alunos quando leva para um espaço não formal? 
Quando você sai do espaço formal da escola...  

Pronto a... O que eu espero é o que todo professor, acredito que espere, que 

é a integração do conteúdo de sala de aula com o que foi visto lá em campo, né? 

Fazer uma associação entre esses dois e também colocar na mente dessas crianças 

de que a sala de aula é um momento teórico, mas é algo que se relaciona 

diretamente com a vivência deles que normalmente eles não estão acostumados a 

fazer este tipo de abordagem, de ligação, eles chegam em sala de aula é aquela 

educação formal quando sai da sala não consegue identificar as coisas, não é? É 

esse um outro desafio do professor é fazer com que essa barreira de teoria não seja 

apenas a teoria em si, tem que a teoria tem que se ligar com a prática amplamente, 

diretamente. 

6. Como você classifica o seu interesse por esses espaços, se você pudesse 
dar um grau, numerar como é que você classificaria o seu interesse, você tem 
muito interesse, pouco interesse?  Se algo lhe chama a atenção o que lhe 
interessa, que grau de interesse você classificaria? 

Eu classificaria como um interesse bom, mas não é um interesse total, né? 

Alto? 

Não é um interesse alto. Interesse médio, por que médio, por que se eu fosse 

considerar interesse total ótimo, eu ia tá plenamente indo com eles em campo e tudo 

mais. Só que isso aí tem uma defasagem quanto ao conteúdo deles, né? Na 

verdade iam ser conteúdos fragmentados a tal ponto que eles não iam conseguir 
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cumprir aquele conteúdo programático dentro da, do que foi proposto no plano 

anual, proposto num nível em que eles estão inseridos devido à quantidade de aulas 

que é insuficiente, carga horária. 

7. Mesmo assim você acha que os espaços de educação não formal eles 
podem contribuir para aumentar a aprendizagem e o interesse pelo ensino da 
biologia? Que importância você atribui a esses espaços, que contribuições 
esses espaços podem dar para o ensino da biologia, por exemplo? 

Contribuição ... A importância, a importância total para fazer com que esses 

alunos consigam compreender as coisas que foram passadas em sala eles devem 

entender o ambiente em que eles vivem e devem saber também esses espaços que 

você se refere, saber que existem esses espaços, saber que devem ser visitados, 

devem ser preservados isso é uma coisa bem importante de se considerar. 

 
8.  Em que eles podem contribuir para aumentar a aprendizagem e o interesse 
pela biologia? 
 

Sim, você se refere também a esses espaços, ao uso desses espaços? 
 
Aos espaços não formais, Museus, Aquário, Parque das Dunas 
 

Torna com que eles fiquem mais críticos quanto ao conteúdo que eles estão 

vendo em sala de aula e isso aí também é muito importante para o desenvolvimento 

pessoal, que eles consigam ter um amadurecimento frente a identificação dos 

problemas, dos problemas da cidade, esses espaços eles vão mostrar de certa 

forma um certo ambiente natural que na verdade é algo que deve ser preservado, 

que deve se transformar todos aqueles ambientes urbanos, né? Em esse ambiente 

natural, já que eles se sentiram, se sentiriam tão agradável, agradáveis com esses 

espaços normalmente, um rio, o mar, o Parque das Dunas nós nos sentimos bem 

agradáveis frente a eles, mas será que agente consegue transformar nosso bairro, 

nossa casa em um ambiente tão agradável quanto o Parque das Dunas, né? Até 

que ponto eles podem associar isso aí trazer para sua vivência, né? 

 

9. A escola que você trabalha dispõe de algum projeto relacionado a algum 
espaço de educação não formal?  
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Projeto próprio da escola não. Normalmente a gente pega o projeto Barco-

escola que já é um projeto bem conceituado aqui no Estado, mas o projeto da escola 

ele sempre visa uma educação no bairro, pronto esse ano mesmo nós fizemos uma 

série de abordagens frente aos moradores para fazer coleta seletiva ou então tratar 

do lixo que é jogado nas ruas, não fazer com que eles joguem lixo na rua. Nós 

colocamos os alunos e nós mesmos fomos catar lixo lá no bairro, para identificar o 

comportamento dessas pessoas, né? A gente foi até bem criticado quanto a isso: 

Ah! Vocês estão limpando a rua! É, eu digo estamos limpando o que você sujou. E 

teve algumas pessoas que melhorou a atitude sim, a atitude frente a isso, sabe que 

algumas escolas, alguns alunos lá da escola fizeram isso e que isso foi interessante. 

E os alunos, dentre essa limpeza que a gente fez no bairro, limpeza somente 

daquele material descartado na rua, com luvas e tudo mais, é a princípio eles se 

sentiram meio arredios quanto a isso. A gente não vai fazer, eu não sou gari para 

fazer isso, mais eu identifiquei a satisfação no rosto deles quando eles começaram a 

fazer e viram que a rua estava ficando limpa. Aí ah vamos fazer mais, vamos fazer 

mais, tinha alguns que se empolgaram e passavam até da região que a gente 

demarcou para cada grupo, mas isso aí foi bem interessante, uma proposta 

interessante. E lá em * existem muitas áreas ociosas, muitas áreas verdes ociosas 

no sentido em que ela está a mercê da ação do homem em termos de colocar lixo, 

fazer desmatamento, pôr incêndio naquelas áreas, então são certas áreas 

desprotegidas ali e são áreas importantes. 

 

Você consegue perceber o interesse dos alunos em relação, esse entusiasmo 
em relação aos espaços não formais, quando você vai ao Parque das Dunas, 
ao Barco-escola, você consegue perceber esse entusiasmo também? 
 

É, tudo que há fora de sala de aula, há um entusiasmo bem maior, né? 

Infelizmente nosso sistema de ensino ele é, um sistema que não é tão interessante, 

por mais que você tente fazer interessante, mas como outros professores não fazem 

acaba que manchando isso aí, sendo uma gota d’água no oceano. Mas, sempre 

quando eles saem de sala de aula eles tem uma outra visão, eles querem fazer isso 

muito mais vezes do que a gente pode fornecer. 
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10. Que sugestões você daria para melhorar, ou até para dinamizar a relação 
entre a escola e os espaços de educação não formal? Ou seja, a relação da 
escola com Museus, com Aquário, com o Parque das Dunas, que você, que 
sugestões você apontaria, você sugeriria para que acontecesse uma 
dinamização maior entre a escola ou as escolas e esses espaços de educação 
não formal?  
 

É a... Tudo é uma questão de organização e de administração, pronto se a 

coordenação escolar juntamente com a direção tivesse interesse em fazer com que 

os alunos conheçam todos esses espaços ou tenham acesso melhor, né? A escola 

ela podia estar intimamente ligada, em contatos, frente a esses espaços e por sua 

vez esses espaços podiam também dar uma facilidade por que Parque das Dunas é 

algo estadual, é gratuito, mas o Aquário Natal já não é gratuito então os alunos 

teriam que pagar, desembolsar o que normalmente eles não querem fazer isso. Mas 

isso não é um empecilho tão grande, por que de certa forma sete reais, oito reais 

tendo um planejamento para isso, isso aí seria acessível, mas o principal empecilho 

para mim que poderia ser melhorado é a questão da coordenação e da direção 

escolar ir fazer um link, fazer essa comunicação com, previamente, com essas 

instituições, esses espaços também, não somente instituições, mas os espaços em 

si para que pudesse planejar, esse é o planejamento.  

Mas, assim, você não consegue enxergar algo mais, além disso, por exemplo o 
que que um espaço desses poderia oferecer para a escola, para o professor de 
biologia, alguma coisa que pudesse melhorar ainda mais, dinamizar ainda 
mais, outras coisas, você apontou algumas o que você apontaria, além disso?   
 

É... basicamente é isso aí. 
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Entrevista II 

 

Data: 20.02.2009 

Local: Centro Administrativo – Secretaria Estadual de Educação 

 

1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a algum espaço de 
educação não formal (considere o último ano)? 

É...Dependendo da série agente procura levar uma, uma aula no primeiro 

semestre e outra no segundo semestre. 

2. Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos?  

Com certeza, para poder conhecer e saber o quê que vai explorar. Aí é feito 

questionário, roteiro da aula, né? Tudo esquematizado. Mas assim, é muito difícil a 

gente levar por que quase sempre não dispõe de verba para ter o ônibus. Aí, 

geralmente a gente organiza com os meninos para poder ir, muitas vezes agente se 

encontra lá, mas aí dependendo da turma não dá para fazer isso por que eles são 

meninos pequenos aí precisa autorização dos pais, aí só com do oitavo ano em 

diante é que agente consegue.  

Certo, só lembrando que o trabalho é mais direcionado para o pessoal de 
biologia... 

É? Com certeza... 

3. Durante a visita qual a sua postura? Quando você chega num espaço desse 
como você faz? Orienta, deixa o aluno explorar, repassa para o guia?  (caso 
tenha) 

Bom, antes de ir para a aula eu converso com eles o quê que eles irão 

encontrar lá, já por que eles têm o roteiro, aí agente conversa e se tiver guia divide 

os grupos e o guia vai e faz a explanação e quando agente retorna para a escola aí 

eu peço um relatório. 
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4. Essa questão, a próxima você até falou em parte. Qual a principal 
dificuldade que você enfrenta para levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal? Você já falou do transporte, essa é a principal ou você 
colocaria outras questões além dessa?  

É, às vezes é o interesse mesmo dos meninos, é preciso agente conversar 

muito e mostrar a eles que é importante a vivência para poder eles se empolgarem 

para ir.  

5. Essa outra questão você também até já respondeu em parte. Quando você 
visita um espaço de educação não formal costuma planejar, estabelecer 
objetivos, fornecer um roteiro para antes e depois da visita e avaliar? O que 
você espera de seus alunos? 

Como eu visito antes, então eu procuro fazer o roteiro às vezes até tipo 

questionário ou algumas observações, aí na volta eu recebo isso. Eles respondem e 

me entregam e a gente retoma em sala. 

6. Como você classifica o seu interesse pelos espaços?  

Acho que complementa assim, é uma grandeza muito grande, por que você 

conversa em sala, dá todos os direcionamentos e quando você tem a vivência isso 

complementa demais, demais. 

7. Qual a contribuição desses espaços para o ensino da biologia? Qual a 
importância que você atribui a eles? 

A importância é a importância da vivência mesmo, por que, assim, na escola 

do estado os meninos são muito carentes de informações, então numa aula dessas, 

numa visita dessas é muito grandioso. 

Você então leva mais pelo lado cultural que esses espaços proporcionam? 
 

É, isso mesmo.  

 
8. De que maneira os espaços de educação não formal podem contribuir para 
aumentar a aprendizagem e o interesse pelo ensino de biologia? 
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Ah, muitos alunos quando voltam de uma vivência dessas, eles voltam... Os 

que falam, os que são mais abertos, eles falam dizendo que não sabiam que era tão 

interessante, que tinha tanta coisa assim, entendeu? Então eu acho que desperta o 

interesse por esse lado. 

 
9. Sua escola dispõe de algum projeto relacionado a algum espaço de 
educação não formal?  
 

Tipo como? 
 
Por exemplo, na sua escola um dos espaços citados foi o Aquário de Natal, 
aquele Aquário da Redinha. Existe algum projeto relacionado com o Aquário 
especificamente? 
 

Pelo menos que eu desenvolvo não... Aí eu... 
 
 
Nem a escola? 
 
 

Não, não que eu tenha conhecimento não. Por que eu levo para a UFRN para 

visitar o Anatômico, para o Parque das Dunas, para o Hemonorte, para o Instituto 

dos Rins, mais aí assim são que eu acho muito difícil por que isso fica eu professora 

e não o conjunto dos professores de Ciências ou Biologia da escola. É coisa muito 

particularizada. Como mesmo as aulas que a gente faz em sala de construção de 

DNA, construção de esqueletos, construção da célula. Não há um planejamento 

conjunto.  

 

10. Que sugestões você daria para melhorar, para dinamizar a relação            
escola-espaço de educação não formal?  
 

Como é que é? Diga novamente. 
 

 
Você teria alguma sugestão para melhorar esse relacionamento com o 
Anatômico, com o Parque das Dunas, de forma esse relacionamento poderia 
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melhorar entre as escolas e esses espaços, estreitar esse relacionamento, de 
que forma? Como? 
  

Eu acho que a primeira coisa que a escola deveria fazer era ter esse 

planejamento mesmo desde o início do ano com... Eu sei que é difícil as verbas para 

agente levar esses alunos, mas que  se houvesse uma programação da escola junto 

com esses, por que eu acho que é de interesse também desses órgãos de ter esses 

alunos lá, até mesmo para divulgação, então eu acho que dava para ter uma 

parceria escola e eles, se a direção chegasse mais junto. 
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                                                        Entrevista III 

 

Data: 20.02.2009 

Local: Secretaria Municipal de Educação 

 

1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal (considere o último ano)? 

Bom, como nesse ano eu trabalhei no noturno aí fica mais difícil da gente sair, 

então a frequência ela não é muito grande não. Mas a gente sempre sai...duas, três 

vezes, depende das oportunidades.  

2.   Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos?  

Não, infelizmente não. Mas, como assim, por exemplo, a gente vai para o 

cinema ou feiras como a CIENTEC, então como são espaços já conhecidos não há 

necessidade, quando é esse caso. Quando são aulas de campo, aí eu já fui antes, já 

tenho experiências, já tenho outras experiências, outras vivências, já conheço então 

na realidade eles não foram a lugares que não conhecidos pelo professor não. 

Os espaços institucionalizados (museus, aquário, Parque das Dunas) você não 
vai antes por que já conhece?  

Já tenho experiências anteriores, com outros alunos, então o planejamento já 

é feito de acordo com as minhas outras experiências.   

3. Durante a visita qual a sua postura? Como você faz? Orienta, deixa o aluno 
explorar, repassa para o guia?  Caso tenha. 

Geralmente eu preparo antes em sala de aula o que deve ser observado, 

quais são os objetivos da aula, como o aluno deve se comportar, o que ele vai 

encontrar lá, o quê que nós vamos ver, quais são as finalidades e dependendo se for 

um lugar onde tenha guia, deixo a cargo do guia e faço minhas colocações. Se for, 

por exemplo, a um cinema agente trabalha antes em sala de aula o tema para que o 

aluno possa assistir, mas já vendo alguns enfoques.   
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4. Qual a principal dificuldade que você enfrenta para levar seus alunos a um 
espaço de educação não formal?  Você já falou que trabalha no noturno, essa 
é uma das dificuldades, teria alguma outra ou essa é a principal dificuldade?  

Essa é a principal dificuldade, assim a gente organizar essas saídas, a 

questão de datas, horários com os outros colegas de outras disciplinas, pois nunca 

pode ser somente a disciplina de biologia, geralmente a gente envolve outras 

disciplinas, interdisciplinar. Então, essa é a dificuldade, outras dificuldades às vezes 

é financeira algumas dessas aulas elas precisam de um transporte, de uma entrada, 

então a questão financeira, às vezes, dificulta um pouco.  

5. Quando você visita um espaço de educação não formal costuma planejar, 
estabelecer objetivos, fornecer um roteiro para antes e depois da visita e 
avaliar? O que você espera de seus alunos? 

Antes eu faço, eu vejo com o próprio aluno quais são os objetivos. Por que às 

vezes eles confundem acham que é um passeio, não deixa de ser um passeio, mas 

é antes de tudo uma aula agente vai buscar in loco conhecimento teórico que foi 

visto em sala de aula. Então eu coloco para eles os objetivos, faço colocações do 

que eles vão encontrar por lá, o que deve ser observado e sempre na volta a gente 

faz alguma atividade avaliativa em forma de relatório ou com trabalhos na sala de 

informática, também com outras disciplinas, envolvendo outras disciplinas 

geralmente língua portuguesa, inglês, história, sociologia, sempre tem outras 

disciplinas envolvidas.  

O que você espera do seu aluno? 

Bom assim, eu na minha visão eu fico pensando primeiramente na novidade 

que é para o aluno conhecer outros espaços, conhecer outras coisas, principalmente 

o aluno da escola pública que não tem muitas oportunidades, então eu fico numa 

expectativa às vezes maior do que o próprio aluno, quando ele chegar lá o que ele 

vai encontrar o que ele vai gostar de ver, sempre as experiências são muito boas o 

aluno tem uma outra visão, as vezes ele não tinha nem noção do que aquilo 

representaria e após a vivência da aula ele muda completamente de opinião.      

6. Como você classifica o seu interesse pelos espaços?  
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Em que sentido? 

Você se interessa muito por eles ou não? Se você pudesse usava muito nas 
suas aulas, seu interesse é grande, pequeno, médio, levaria todas as turmas, 
iria com uma freqüência maior?... 

Bom, eu gosto muito de tirar o aluno de sala de aula, por que eu acho a sala 

de aula é um espaço um tanto cansativo para qualquer aluno, inclusive para o aluno 

do noturno que já é adulto e para ele já é muito cansativo aquela coisa da aula só 

expositiva. Então quando eu vou a um lugar desses, quando eu coloco para o aluno 

já coloco enfeitando muito, se eu vou ao cinema digo olhem estou convidando vocês 

para irem ao cinema comigo dia tal, já levanto o astral, já tento dar uma animada por 

que quase sempre eu encontro uma barreira, o aluno ah professora isso não vai dar 

certo, alguns ficam contentes outros não. Então, quando você já coloca a coisa de 

uma forma animada: agente vai ao cinema! Vai ao shopping! Vai ver que tipo de 

filme? Aí é que eu vou colocar não é um filme, tem que ter algo didático, algum 

conhecimento não é um filme qualquer. Eu tenho que convencer esse aluno de que 

essa saída da escola é uma aula e que essa aula vai trazer para ele um 

conhecimento maior que se eu simplesmente falasse ou fizesse qualquer coisa. 

Quando é um passeio como, por exemplo, à Mata Estrela que eu levo, costumo 

levar quando tem verba os meus alunos para conhecer, então é um ambiente 

natural, é um ambiente completamente diferente, a gente faz uma caminhada, então 

eu já coloco para eles o que agente vai encontrar lá, que é uma caminhada, que é 

um resquício de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, eu sempre tento fazer essa 

animação quando é um passeio desse tipo eu coloco alguma coisa do lazer para 

poder incrementar e chamar a atenção e o lazer tem a vantagem do entrosamento o 

aluno nunca volta do jeito que ele foi, ele volta mais feliz, ele volta mais enturmado 

com o professor, com aquela turma dele, é uma experiência muito boa. 

Só para lembrar que a gente está trabalhando com espaços institucionalizados 
(museus, aquário), qual desses você costuma levar mesmo sendo uma turma 
da noite, você faz como, vai durante a semana, ao sábado como você faz para 
driblar essa dificuldade? Vamos esquecer o cinema o que você faz para ir a um 
espaço não formal tipo museu, aquário? 
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Com o aluno do * (estabelecimento de ensino) eu levei pouquíssimas vezes, 

eu fui a Universidade Federal, pro Museu de Anatomia, mas aí eu tenho essa 

dificuldade. Então... 

À noite? 

A noite não, eu só fui durante o dia, só pode ir o aluno que não trabalha. 

Quando eu vou, por exemplo, para o Parque das Dunas eu vou aos domingos, tem 

que ser aos domingos por que até os sábados alunos trabalham no comércio, a 

maioria. 

E tem uma frequência legal no domingo?  

Tem uma frequência legal no domingo por que eu faço todo esse trabalho 

antes, de incentivo, boto muito pilha como a gente diz na gíria para poder ele ir. Mas 

assim, ao Museu Câmara Cascudo, por exemplo, eu nunca fui com o aluno do 

noturno, a esse passeio do Chama-maré eu tentei mas agente também não 

conseguiu com o aluno do noturno exatamente por conta dessas dificuldades do 

final de semana. 

7. Qual a contribuição desses espaços para o ensino da biologia? Qual a 
importância você atribui a eles? 

Bom, aí o aluno consegue realmente observar que as disciplinas, inclusive a 

de Biologia, fazem parte da vida dele, não é diferente se você vai a um museu, você 

observa coisas do seu dia-a-dia, de uma história natural, tem que ter um objetivo a 

cumprir. Se você vai a um passeio como no Chama-maré, que a gente vai ver se 

esse ano consegue, esse aluno vai visitar o Rio Potengi que ele passa todo dia, a 

maioria dos meus alunos mora na Zona Norte, então ele vai observar com outros 

olhos, é uma experiência pessoal muito grande, não é só  da questão de conteúdos 

de biologia é uma questão de vivência de mundo mesmo. 

 
8. De que maneira os espaços de educação não formal podem contribuir para 
aumentar a aprendizagem e o interesse pelo ensino de biologia? 
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É isso, o aluno observar que os conteúdos da biologia fazem parte do seu dia 

a dia, da sua vida, não estão distantes, nenhum deles está distante. Se ele abre a 

geladeira e vai encontrar lá um alimento mofado, com fungos, aquilo ali é biologia, 

mas é seu dia a dia, é isso que eu tento mostrar para o meu aluno. Como eu 

trabalho no noturno com aulas duas vezes por semana apenas, em cada turma, 

aulas às vezes de trinta a trinta e cinco minutos então eu tenho que explorar os 

conteúdos em cima da vivência, o que ele vai aproveitar daquilo ali de biologia? O 

que vai dar certo é só aquilo, é o que eu concordo. 

 

9. Sua escola dispõe de algum projeto relacionado a algum espaço de 
educação não formal?  

A escola possui esse projeto, mas infelizmente no noturno nós temos essas 

dificuldades, essas particularidades do turno e nós temos uma equipe pedagógica 

também não é muito envolvida nessas questões dos projetos. No diurno isso é mais 

fácil, esse envolvimento é maior. No noturno nós temos essas dificuldades. Mas a 

escola possui, porém para o noturno não.  

 

10. Que sugestões você daria para melhorar, dinamizar a relação              
escola-espaço de educação não formal?  
 

Eu acho que se nós tivéssemos uma equipe mais envolvida, até o próprio 

professor de outras disciplinas às vezes ele não acredita que é possível você retirar 

o aluno da escola ir a um  outro espaço, esse espaço não formal e que isso vai dar 

certo, muitos colegas não acreditam nisso. Então eles só vão, alguns poucos, vão 

conseguindo aos poucos uma adesão duas, três disciplinas. Essa adesão nem 

sempre é fácil, se tivéssemos um trabalho, um envolvimento maior uma equipe 

pedagógica, um tempo de planejamento, eu acho que o planejamento é um dos 

grandes problemas do aluno do noturno, do professor que trabalha, já que ele já 

trabalha nos outros turnos e a noite agente não tem esse espaço, tempo para 

sentar, planejar, conversar. 

    
O problema aí também é que vou levantar para você falar alguma coisa é que a 
questão que muitos espaços não funcionam à noite, não é? 
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É ,os espaços nem sempre, o Museu Câmara Cascudo não funciona à noite, 

o laboratório de Anatomia Humana não funciona à noite. A UFRN não funciona à 

noite...  

 

UFRN?  Funciona... 
 

À noite? Não tinha conhecimento que funcionasse, às vezes o conhecimento 

agente não tem, eu não sabia. O chama-maré funciona aos sábados, o Parque das 

Dunas ele abre aos domingos, quando eu realmente posso levar é nos domingos, O 

chama-maré funciona tem essas dificuldades pro final de semana, pro noturno ou 

até mesmo para os feriados.  
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Entrevista IV 

 

Data: 18.02.2009 

Local: Centro de Biociências – UFRN  

 

1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal? Você vai considerar o último ano. 

 

2008? Em 2008, cada turma eu levei mais ou menos duas vezes por 

semestre. 

2. Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos? 

Sim, costumo visitar o espaço e verificar qual realmente é o potencial que 

posso absorver o máximo daquele espaço, o que ele tem a oferecer, qual a 

capacidade de alunos que eu posso levar e até tem que ir antes para poder marcar, 

normalmente tem que marcar dia, data e horário e determinar o número de alunos 

que a gente pretende levar ao espaço. 
 

3. Durante a visita qual é a sua postura? Como você faz? Você orienta, deixa o 
aluno explorar ou repassa para o guia, caso tenha um guia nesse espaço?  
     

Depende... Quando nós vamos ao espaço, normalmente eu já tenho um 

objetivo traçado previamente, pode ser, por exemplo, quando nós vamos ao Parque 

das Dunas já tenho preparado alguma aula sobre plantas, sobre alguma coisa, então 

primeiramente nós vamos eu deixo o espaço especifico para o guia ou pro monitor, 

se o espaço for no anatômico ou outro local e depois eu faço a abordagem com eles, 

exatamente mando eles estudarem previamente antes da gente fazer a visitação e 

depois a gente faz a retomada do assunto. 

 

4. Essa questão você até respondeu em parte, como ela tá aqui no roteiro eu 
vou fazê-la. Quando você visita um espaço você costuma planejar, estabelecer 
objetivos, fornecer um roteiro para antes e depois da visita, avaliar, na verdade 
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o que você espera dos seus alunos quando você vai a um espaço de educação 
não formal? 
 
          Bom, em sala de aula basicamente por mais que a gente queira mudar, mas 

trata-se de educação mais formal, né? Uma aula mais expositiva você pode tentar 

trazer algumas figuras, algumas imagens pode fazer algumas dinâmicas, mas nada 

muito próximo do real principalmente a gente que trabalha com questões de 

Biologia, estudo da vida, interações com espécies, etc. então toda vez que eu 

procuro dar uma aula num espaço formal né?... É... os objetivos têm que ser 

traçados e sempre os objetivos são baseados, lógico, no assunto que a gente tá 

abordando em sala até para que os alunos possam aproveitar o máximo daquela 

visita, eu não gosto de levar os alunos apenas para uma visitação, deixar eles 

simplesmente olharem, acharem interessante para daqui a um ano ou dois eu ter 

que voltar no mesmo local para eles realmente terem que aprender aquilo que 

podiam ter aprendido em um dia. 

 

Ou seja não é só um passeio! 
 

É, passeio não. 

 

5. Qual a principal dificuldade que você enfrenta para levar seus alunos ao 
espaço de educação não formal? Dificuldade ou dificuldades... 
 

No ensino público, a maior dificuldade que a gente tem na realidade é a 

questão financeira, primeiramente a gente não tem transporte, às vezes para nós 

conseguirmos é muito complicado, é... A direção das escolas normalmente também 

não se interessa muito, até por que a maioria dos professores leva os alunos para 

passeio e não para aula, então...Bom, e o próprio interesse dos alunos, como eles 

vão ter que desembolsar a passagem, as vezes pagar um lanche deles próprios 

alguns dizem, afirmam que não tem condições e por isso não vão, então 

normalmente a aula sempre fica para uma parte da turma e não a turma como um 

todo, acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem. 
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Em relação à logística, ao apoio, você falou da direção você encontra apoio 
entre os colegas professores, mesmo que não sejam da disciplina de biologia, 
de repente de outras disciplinas?  

 

Bom, entre os meus colegas biólogos, normalmente, lá no * (estabelecimento 

de ensino) especificamente a equipe de biologia é muito unida, então a gente 

sempre se ajuda quando a gente prepara uma aula dessa normalmente não é só 

para um professor, normalmente são dois ou três par a gente levar um número de 

alunos máximo que nós conseguirmos até por que, por exemplo numa turma de 

quarenta alunos nunca vão os quarenta por causa da questão financeira que eu 

falei, sempre vão dez, vinte então a gente leva o número máximo de alunos que a 

gente conseguir para exatamente para que a aula valha a pena e é interessante que 

a gente sempre pede o apoio dos professores mais também na questão também de 

conhecimentos teóricos até por que minha especialização, por exemplo, é genética, 

biologia molecular, e etc., bioquímica e quando vou dar aulas especificamente sobre 

a questão vegetal, botânica, tem uma colega minha lá que é botânica, então eu 

sempre peço apoio a ela para que a aula fique mais... Tenha um enriquecimento 

maior. Mas em relação aos outros professores tem uma certa dificuldade, por que a 

maioria dos professores quando dão apoio é para fazer tipo como uma auto 

promoção, como se eles fossem, digamos assim, eles preparam um tipo de aula 

deles como se fosse um projeto educacional deles, como se eles fizessem ao longo 

do ano. 

 

6. Como classifica o seu interesse pelos espaços?  
 

Classificar como? Se é muito, se é pouco... 

 

Você tem um interesse grande, interesse pequeno... 
 

Eu diria que meu interesse é mediano até por que eu considero que o espaço 

não formal para a gente dar aula ele serve para enriquecimento do assunto, pelo 

menos no ensino público os alunos têm problema de conhecimento básico. Então 

não é muito interessante eu dar muitas aulas em espaços não formais por que eles 
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não vão aproveitar o que aquele espaço tem a oferecer, eles não vão entender 

então eu prefiro, ao menos no ensino público, dar preferência ao conhecimento 

básico e dependendo da necessidade que eu vejo aí proporcionar uma aula em 

laboratório ou em outro espaço não formal que seja fora da escola. 

 

Quando você fala desse conhecimento básico seria uma aula expositiva 
mesmo, nesse sentido... 
       

Não necessariamente só expositiva, pode ser expositiva e prática, a gente faz 

muito aula prática também, normalmente a cada dois assuntos que a gente aborda 

eu sempre procuro um experimento prático, um experimento que a gente consiga 

fazer até em sala de aula ou às vezes no laboratório. 

  

7. Essa questão você respondeu em parte, qual a contribuição desses espaços 
para o ensino de biologia? Você falou que funciona mais como um 
complemento, nesse sentido. Que importância você atribui, então a esses 
espaços para a biologia, para o ensino da biologia? 
 

Olhe pro ensino da biologia eu acho que é fundamental, não só para biologia, 

mas para ciências em geral, física, química, por que é o momento que o aluno ele se 

depara com o verdadeiro alvo daquela ciência que a gente está abordando, né? Por 

exemplo, quando eu levo os meninos para o Barco-escola ver a questão ambiental, 

a questão do rio, a questão das espécies que habitam ali, a questão vegetal, 

questão de interações ecológicas então eles estão vendo na prática aquilo o que a 

gente fala em sala de aula, quando eu levo eles para o Parque das Dunas, vou falar 

mais ou menos mais aí é questão de mata fechada, mata atlântica, mas eles têm 

contato com a  natureza, acho que é uma oportunidade deles terem contato com  o 

alvo do estudo da biologia. 

 

8. Essa seria uma maneira de aumentar a aprendizagem e o interesse pelo 
ensino da biologia? 
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Acho que acima de tudo aumentar o interesse pelo conhecimento abordado 

pela biologia. 

 

E a aprendizagem?  
 

Consequentemente, tudo que a gente gosta mais a gente acaba aprendendo 

mais.   

 

9. A sua escola dispõe de algum projeto relacionado a algum espaço de 
educação não formal? 
 

Nenhum. A gente pretendia é... No ano passado nós tentamos entrar em 

contato com o pessoal da UnP para ver a questão do projeto Barco-escola. A gente 

frequentou muito o Parque das Dunas e nós ainda viemos aqui no museu novo, de 

Anatomia Comparada aqui da Federal que está sendo montado, a gente tá 

esperando ele ficar, ser inaugurado por completo para gente poder trazer mais 

alunos, acho que vai ser um espaço muito bom pra trazer os alunos. E o Anatômico, 

mas a gente não tem assim nenhum projeto especifico com nenhum espaço desses. 

O que a gente tem é um projeto junto, agora não recordo especificamente qual o 

órgão, mas é acho que com a Secretaria de Saúde daqui do município de Natal junto 

à questão de DSTs e especificamente com AIDS. 

  

10. Que sugestões você daria para melhorar, para dinamizar a relação          
escolas-espaços de educação não formal? 
 
       Olhe eu acredito que toda via tem que ser uma via de mão dupla, né?  Bom os 

espaços formais de ensino ele tem um alvo e o alvo normalmente são os alunos de 

ensino médio e alguns especificamente também de ensino superior. Bom, as 

escolas de ensino público, por exemplo, de ensino médio seria o alvo desses 

próprios espaços, talvez o que pudesse melhorar essa relação seria até uma maior 

divulgação desses espaços juntos as escolas, né? Através de e-mails, através de 

cartazes, de banners, poderia ser que o próprio espaço proporcionasse um curso 

para o que os professores se interessassem mais em levar os alunos a esses locais. 
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Eu acho que obrigatoriamente deveria ter um maior contato entre esses espaços e 

as escolas. Na realidade o que a gente vê aqui no Rio Grande do Norte é que esses 

espaços esperam que as pessoas, as escolas os busquem né? Acho que esse é o 

maior problema. 
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Entrevista V 

 

Data: 18.02.2009 

Local: Residência da entrevistada 

 

1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal? Você vai considerar no caso o último ano.  

 
A frequência não é tão grande em cada bimestre, mas assim durante o ano a 

gente aproveita pra levar algumas vezes, então o ano passado a gente levou a... Os 

alunos do 3º ano com mais frequência do que os alunos do 2º, os alunos do 2º ano 

assim as turmas variaram por que algumas foram, eu levei a Lagoa de Tabatinga na, 

na... Nas aulas voltadas assim para seres vivos então o ambiente melhor para você 

reconhecer, para visualizar, e também para o aluno conhecer por que tem muito 

aluno nosso que não saiu da área aqui da cidade, então pra eles é uma grande 

novidade, então a Lagoa de Tabatinga, o mesmo assunto em salas diferentes, então 

eram oito turmas então uns foram para a Lagoa de Tabatinga, outros para 

Pirambúzios, outros para Santa Rita, que pra aqui pra gente é o melhor local por que 

você com um vale transporte só você vai aproveita e vê o ambiente, o ecossistema 

natural e passa no Aquário de Santa Rita, então tem essa vantagem. A turma do 3º 

ano é... Agora eu não lembro exatamente... Mas eu acho que levei ao Parque das 

Dunas, levei... Eles fizeram uma viagem, com um pernoite, até... A gente foi a 

Galinhos com uma turma, misturou o 2º com o 3º ano fomos para Galinhos... Para 

eles foi um show, para eles foi um show por que além da parte de ecossistemas, têm 

salinas, tem a interdisciplinaridade que se trabalha né? Eles observam a cidade, 

observam tudo com é que é transporte, essa coisa da questão da água, da poluição 

e tivemos também uma aula... Foi a Martins, nós fomos a Martins, mas como o 

pernoite foi ruim por que foi tudo muito corrido então termina que para fazer uma 

viagem muito distante com pernoite ela tem que ser muito bem planejado, embora 

seja comum há mais de quatro anos que a gente faz no * (estabelecimento de 

ensino), mas foi a primeira vez que a gente foi até tão longe com o pernoite não saiu 

tão proveitoso, por que eles desceram, a gente chegou de manhã cedo eles 
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desceram rapidamente até a casa de pedras e termina que é muito cansativo sem 

muito proveito. Mas, assim, ano após ano as coisas variam tem épocas que a gente 

faz, quando a gente planeja conjuntamente, quando a gente faz com antecedência o 

planejamento, que a gente pretende fazer esse ano, a gente já começou, manteve 

contatos por que a gente vai amarrar logo no inicio do ano pra todo ano, então essa 

questão de adquirir recursos, quando não depende de recursos é mais fácil você é 

individualista planeja sua aula  rapidamente vai  e resolve com os alunos e vai, mas 

quando tem interdisciplinaridade depende de recursos financeiros aí demora mais e 

o ano passado agente se sentiu logrado por que a direção prometeu que havia 

recursos e não sei o que, que vinha e a gente confiou e nossas aulas foram 

prejudicadas por que a gente acreditou nos recursos que não veio, então a gente 

deixou para muito tarde esperando e terminou que a gente não fez o que tinha 

programada, mas quando ocorre assim o planejamento uma única aula para vários 

aproveitarem, a questão de  aproveitar o ambiente pra interdisciplinar, então se a 

gente planejar com antecedência se torna muito bom por que terminam os alunos 

vendo uma única coisa através de vários ângulos, houve até  uma época que a 

gente trabalhou com um parque de diversões, quando eu ensinava física então a 

gente usou o parque de diversões, que também é .... Então aí foi português, artes, 

física, outras disciplinas se integraram numa única aula a gente aproveitou, então 

não precisa ser só a questão de uma coisa muita conhecida que todo mundo usa, 

basta a gente ter uma idéia que possa ser aproveitada por todo mundo.  

   

Só fechando mais um pouquinho, por exemplo você falou de Martins, Santa 
Rita, aqui em Natal que espaços, essa frequência a esses espaços, por 
exemplo,a freqüência  aos espaços institucionalizados o Museu, o Aquário, 
esses que são mais institucionalizados em vez de você ir pro ambiente natural, 
por exemplo o Parque das Dunas é institucionalizado, mas tem um ambiente 
natural, o trabalho se direciona mais neste sentido pegar os espaços 
institucionalizados, e assim  a quantidade de vezes, seria duas vezes por ano, 
mais ou menos, considere...  
   

É mínimo, ao Parque das Dunas uma vez ao ano, ao Aquário uma vez, ao 

Hemocentro uma vez, ao.... Eu nunca vou ao Câmara Cascudo eu acho pelo menos 
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assim para o que eu ensino eu não vejo tanto proveito, a Universidade em geral eu 

não vou a UFRN, eu não encontro tanto espaço aberto, mas a UnP, o laboratório de 

lá uma vez ao ano, sempre é questão uma vez  adequar isso a cada bimestre, uma 

coisa dessa a cada bimestre. 

 

Pelo menos você falou aí quatro ou cinco locais uma vez você foi a cada um 
deles. 
 

2. Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos? 
 
       Eu não vou antes, eu tenho conhecimento assim, eu já tenho conhecimento, eu 

conheço e não é necessário e tenho, tenho  amizade, amizade assim tenho contato 

pessoal com as pessoas, então fica muito mais fácil por que eu conheço as pessoas 

que trabalham lá, então como eu sei como abrir a porta com quem falar as coisas 

ficam muito fácil para mim, onde bater e com quem falar.   

 

3. Durante a visita qual a sua postura, ou seja, como você faz? Você orienta, 
deixa o aluno explorar ou repassa para o guia caso exista o guia lá? 
       

Em geral eu faço o seguinte a gente planeja com antecedência, diz o que vai 

ser feito e lá eu me calo, deixo por conta de quem vai receber pra que os alunos 

fiquem a vontade e eu não interfira nada, mas tem assim uma programação eles vão 

sabendo o que vai ser feito, o que vai ser cobrado deles posteriormente as vezes 

tem, eu quero um relatório, um relatório você vai ter que contar isso e isso tal, em 

geral essas aulas são embasadas no que foi dado anteriormente, você tem um 

trabalho um assunto trabalhado e aquilo é o fechamento, normalmente é o 

fechamento de um conteúdo dessas aulas. 

 

4. Quando você visita um espaço desse você geralmente costuma fazer um 
planejamento,você estabelece objetivos, você fornece um roteiro antes, depois 
da visita, você faz uma avaliação? Ou seja, o que você espera dos seus 
alunos? 
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        Tudo isso tem que ser planejado por que se não é um oba oba, então eu não 

gosto de trabalhar esse...  Não é oba oba , não é excursão, então é aula e se é aula 

é cobrada uma postura. Se você quiser eu tenho até muita coisa dessas viagens... 

tem um planejamento, a gente planeja com antecedência, os professores, tem um 

planejamento, a gente determina o que a gente quer, os objetivos da aula,  como a 

gente vai avaliar, se essa avaliação vai ser escrita, se vai ser a apresentação de um 

seminário se vão apresentar fotos como é que é, e eles saem sabendo o que que vai 

ser feito, que associação tem com os conteúdos e de que maneira essa aula vai ser 

cobrada em termos de, pra eles sempre vale uma nota, então mesmo que o trabalho 

vai ser um valor numérico qualquer, mas tem também a questão da gente conversar, 

de saber como é que eles sabem explicar o que foi visto, depois  tem a questão oral, 

a oralidade pra gente saber o que representa isso, agora tem uma coisa geralmente 

essas aulas tem um ganho que não é só termos de conteúdo, tem um ganho 

emocional, tem outros ganhos que a gente, eu não sei ainda quantificar, mas tem 

um ganho muito grande até com relação a amizade, com relação a isso, o que gera 

depois da  socialização.  

 

5. Qual a principal dificuldade que você enfrenta para levar seus alunos a um 
espaço de educação não formal? 
 

É a questão tipicamente de transporte, então pra quando é assim aqui em 

Natal o Parque das Dunas tem uma certa dificuldade você combina e diz você vai 

em tal ônibus, tal, estou em tal canto lhe aguardando, quem não conhece eu vou 

para o Via Direta aguardar quem não sabe ir e aí eu pego o ônibus com eles, então 

tudo isso é dificuldade, então a maior dificuldade em qualquer tipo de aula              

extra-classe é a questão do transporte.  

  

6. Como você classifica o seu interesse pelos espaços não formais? 
 

O meu interesse é grande, eu adoro fazer isso por que é a gente sai, é uma 

maneira tanto de desmistificar que o ensino é só copiar a matéria e ver que você 

pode aprender de outra forma, tem outras coisas que você pode aprender que a 

partir daí você pode pesquisar, pode buscar sua própria aprendizagem, eu adoro 
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esses tipos de atividades e sem falsa modéstia eu acho que quem fica mais 

cobrando da escola isso sou eu, sou eu a pessoa que iniciou as grandes...   Por que 

eu não me conformo com esse ensino, faço tudo para que isso aconteça não me 

conformo sou doida para virar o jogo e virar a mesa, então eu faço tudo para que 

isso aconteça. 

 

7. Qual a contribuição desses espaços para o ensino da biologia e qual a 
importância que você atribui a eles? 
 

Olhe, para o ensino da biologia é colocar o aluno em contato com que a gente 

trabalha exatamente, então aquilo que ele não conhece começa a perceber, tem 

outros olhares, dar um olhar científico quando você leva, então você dá, fazer o 

aluno enxergar a natureza, se for o caso a natureza, com um olhar científico, um 

laboratório você vai com um olhar científico, um olhar crítico, mas um olhar científico 

além disso,  por outro lado eu vejo tem a questão da humanização, você humanizar 

o ensino, tornar outras dar outras oportunidades ao aluno. A primeira viagem que a 

gente fez, eu disse a você da outra vez você precisava ver tinha alunos que nunca 

tinham saído de Natal então você da oportunidade do aluno conhecer outro 

ambiente ele chegava em Caicó eles ficavam perplexos com o calor, eles não 

sabiam, uma das viagens a gente precisou dar banho nos alunos de tarde por que 

eles não suportavam o calor, ao subir a serra ele ficavam boquiabertos todos 

voltados para a grande ladeira, que é o abismo e você eu tenho a imagem deles 

boquiabertos olhando, eles nunca tinham saído de Natal, nunca tinham subido um 

serra então você da oportunidade ao aluno de conhecer o mundo, já que a vida,  a 

condição social dele não permite, então a escola pode ser um ambiente que 

promove o aluno viver. 

 

8. De que maneira os espaços de educação não formal podem contribuir para 
aumentar a aprendizagem e interesse pelo ensino de biologia?   
  

Desde que aja uma associação que não seja um oba-oba, que a pessoa vá a 

um espaço desse pra aprender, então a partir dali é só ter vontade de aprender mais 

então aí vem a orientação a pesquisar, a partir daqui você tem que estudar, de fazer 
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o aluno estudar por si próprio, buscar, pesquisar e correr atrás de sua aprendizagem 

e não ficar apenas bitolado aquelas perguntas e respostas, de um exercício e de 

uma prova, que eles acham que avaliar é só isso, então não é só você responder a 

um a pergunta o que é isso, o que é aquilo mas você querer saber explicar e saber o 

que aconteceu naquele ambiente. Se for o caso de um laboratório você saiba 

responder o que aconteceu sei lá, num experimento qualquer foi isso assim e 

responder ao seu modo sem que para mim seja a resposta que eu queira ouvir, mas 

a resposta do que ele entendeu, por que aí tem muito a questão que a gente quer 

que o aluno dê a resposta que eu quero ouvir, né? 

 

9. Sua escola dispõe de algum projeto relacionado a algum espaço de 
educação não formal? 
        

Olhe a gente sempre... Depende... Eu desconheço assim, tem faz parte da 

visão, que a gente está terminando o projeto político pedagógico, então é incluído na 

visão da escola que são necessários e a gente se reúne para fazer projetos 

interdisciplinares visando isso, aí a gente não tem assim já amarrado para esse ano, 

mais tem a proposta, já existe essa predisposição dos professores. 

 

10. Que sugestões você daria para melhorar, para dinamizar a relação escola 
espaços de educação não formal? 
 

Eu acho que a primeira coisa é... O professor tem, eu acho que tem que ter 

uma formação continuada, professor tem que investir em si mesmo, tem que gostar 

do que faz, então não adianta dizer a ele vai fazer, se ele não acredita nele, se ele 

não tem essa eu acho que a primeira coisa é um grande investimento na nossa mão 

de obra, a gente começar a... eu acho que a questão financeira se discute no 

sindicato agora a minha formação continuada é uma exigência minha, eu preciso 

disso então a partir daí aí a gente pode como classe, lá dentro da escola projetar 

conjuntamente por que eu comecei a acreditar que é a partir do investimento na 

gente, que a gente conhece para onde ir, onde é que eu vou, onde eu posso dar 

essa aula, onde é que então e a troca de informações, aí eu não sei se eu respondi 

o que você perguntou, mas é minha visão eu vejo que para se dinamizar é 
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necessário eu estudar, falando só na questão pessoal, conhecer outras pessoas que 

dêem informações e a troca de informação, falando só de uma questão pessoal        

conhecer outras pessoas que dê informações eu não sei mais onde ir  de repente eu 

conheço alguém que sai para outro canto...Santa Rita, ao Parque das Dunas eu não 

sei mais onde ir, mas de repente seu eu conheço alguém que sabe outro canto, tem 

ali a... a Usina Estivas, produz sua própria energia, produz todo açúcar ecológico e 

uma séries de atividades relacionadas a isso ainda tem uma reserva particular, um 

patrimônio e aí de repente eu não conheço mas alguém reuniões especificas 

conhece com no é que faz o contato   para agente trocar, pra gente se valorizar 

também, a gente precisa crescer junto eu acho que tá faltando muito a gente crescer 

junto. 

 

Isso do ponto de vista da escola e do ponto de vista do espaço você teria 
algumas sugestões pra esses espaços também, tem muitos espaços que o 
público alvo deles é o público escolar, é o professor, são os alunos o que você 
sugeriria, por exemplo, para esses espaços. 
 

Manter contatos com as escolas tá precisando também a gente saber, olhe 

tem uma professora da Universidade que fez um trabalho excelente ano passado, 

acho que *, * o nome dela, ele, os seminários dela ela tá dando em sala de aula na 

escola... tanto é bom para o aluno,  tanto é bom para os alunos que vão iniciar a 

aula como os alunos que vão assistir uma aula diferente e nessa interação eu 

aprendo, eu conheço vídeos que eu desconheço, eu adquiri um vídeo que conheci a 

partir de estagiários, coisas que eu não conhecia que eu aprendi é necessário de 

repente as portas se abrem, de repente a gente caminha junto, crescem os dois 

juntos eu vejo muito por esse lado. Eu aprendi muito nesses espaços, eu aprendi 

muito por que ao ouvir as pessoas... Com... termina ficando muito preso ao 

tradicionalismo e aí não sabe o que sai de novidades, o que se tem, tem muita coisa. 
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Entrevista VI 

 

Data: 07.03.2009 

Local: Escola 

 
1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal? Considere, no caso, o último ano. 
 

Bom, é... As condições... é... Financeiras da escola nós tivemos alguns 

probleminhas em relação a questão de ônibus tal, mas é se for falar por ano, no 

período no ano de 2008 nós tivemos uma freqüência mais ou menos de 50 a 60% 

nessas viagens de campo, é... Fomos a essas aulas tal os meninos adoraram, 

fomos ao Aquário de Natal, posso citar o nome? 

 

Pode, pode...  
 

O Parque da Cidade, nós... Inclusive tem os registros de fotos e tudo, até... 

depois eu posso até passar para você também essa... E estava previsto para irmos 

para Escola das Dunas, mas não fomos e tem o barco, o passeio pelo barco Chama-

maré, também fizemos esse passeio e temos um projeto também com o pessoal da 

UnP, com o projeto Chama-maré. 

 

2. Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos? 

      

Com certeza, procuro sempre manter contato, visitar, ver a questão do 

espaço físico ambiental, procuro sempre agendar para depois poder levar nossos 

alunos para essa aula-passeio, já passar para eles como é que possa ser essa aula 

e mostrar, se possível tiver fotos mostrar, olhe vocês vão conhecer mangue, vocês 

vão conhecer o aquário. 

 

3. Durante a visita qual a sua postura? Como é que você faz, você até em parte, 
explicou. Você orienta o tempo inteiro lá na visita? Deixa o aluno explorar ou 
se tiver um guia você repassa para o guia?  
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É... claro. Preferencialmente é interessante que o guia esteja até para nos 

monitorar né? Mas sempre procuro orientá-los, estar sempre a par das perguntas, 

é... Sempre tô tirando qualquer dúvida que possa vir haver por parte dos alunos, 

mas é interessante que tenha um guia, por que justamente conhece bem o local, já 

está mais bem ambientado.  

 

4. Qual a principal dificuldade que você enfrenta para levar seus alunos a um 
espaço de educação não formal? 
 

Bom, primeiro parte da própria escola, né? Por que tem uma verba destinada 

para essas aulas de campo, passeio e tal, mas sempre que necessitamos, sempre 

há entraves, empecilhos, é necessário que você agende com bastante antecedência 

veja se realmente essa verba, às vezes você quer fazer essa aula-passeio outro 

professor já fez no seu lugar, né? Então um dos motivos é a falta de planejamento, 

aquele planejamento anual que os professores fazem e que muitos professores não 

agendam logo, já deixam já firmados suas aulas de campo para que se possa ser 

realizada durante o ano. Por que se houvesse esse planejamento a gente agendaria 

durante o decorrer dos meses e aí já teria fixo aquele, aquela... Ônibus para realizar 

essas aulas. 

 

Pelo que você está dizendo então, ela não acontece de forma interdisciplinar, é 
muito... acontece cada disciplina realizando a sua, ou seja é individual, cada 
professor realiza a sua, de acordo com a sua disciplina,  não existe uma 
questão... não existe o planejamento, não existe a interdisciplinaridade....  
 

É...  Justamente, eu graças a Deus a gente ainda teve uma aula 

interdisciplinar que foi no... é... meu Deus... Ferreiro Torto, aquele né...  

 

Em Macaíba! 
 

Em Macaíba, nós fomos, foi a professora de Geografia e foi o professor de 

História, né? Mas a maioria das vezes por essa falta de planejamento, é geralmente 

as aulas são feitas por cada, individualmente, é.  
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5. Quando você visita um espaço de educação não formal costuma planejar, 
estabelecer objetivos, fornecer um roteiro para antes e depois da visita, depois 
fazer uma avaliação? Na verdade o que você espera dos seus alunos quando 
você vai a um espaço de educação não formal? 
 

Certo, geralmente eu planejo e muitas vezes eu procuro fazer um projeto, um 

esboço de um projeto, por que na maioria das vezes as escolas do estado elas 

pedem, hoje tem dois projetos aí que estão previstos, que se faz o projeto, elabora e 

recebe essa verba justamente para lanche, para pagamento de ônibus. Então eu 

faço esse projeto, faço um roteiro, dia, hora, data, hora e espero assim o... É 

geralmente quando eles concluem essa aula eu peço um relatoriozinho dependendo 

da turma né? O que que eles acharam, o que se precisava modificar, o que a gente 

poderia mudar na próxima, no próximo passeio, na próxima aula, então espero que 

eles é associem os conteúdos abordados né? De uma forma prática, da teórica para 

prática né?  Procuro sempre que eles pesquisem, ah vamos falar, vamos lá no Rio 

Potengi, então que eles procurem saber um pouco da história do Rio Potengi, da 

flora, da fauna e então eu espero que eles, tenham algo assim um retorno né?  

Nessas aulas. 

 

6. Como é que você classifica o seu interesse por esses espaços? 
 

Em relação à pontuação, assim bom é... 

 
Se alto, se é pequeno....alto, não, grande... 
    

Altíssimo, elevado. Por mim eu acredito que não só a sala de aula, como 

Professora nesses 5, 6 anos que tenho de Estado, e agora de Município é muito 

monótono sabe?  Esses espaços assim acho que seriam já era para as entidades, 

esses órgãos aí, entidades fecharem uma acordão com as escolas, com a rede 

estadual, municipal para que sempre tivesse por que até fica a dificuldade professor 

de nós agendarmos, por que são tantas escolas as vezes que demora assim uma 

resposta 
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7. Qual a contribuição que esses espaços dão para o ensino de biologia? Qual 
a importância que você atribui a eles? 
 

Olhe é uma contribuição assim enorme, por que favorece justamente tudo 

aquilo que a gente não pode repassar em sala de aula pela falta de estrutura, de 

laboratório, às vezes de internet que a gente tem laboratório, mas às vezes não 

funciona, então leva o aluno aquele, aquele o espírito científico de explorar, de 

conhecer, muitos não tem, assim nunca conheceram nunca tiverem oportunidade, 

nunca conheceram, nunca tiveram oportunidade, é uma novidade né? A saída, a 

rotina da sala de aula que é muito cansativa não só para nós professores, mas 

principalmente para nossos alunos. 

 

Ou seja resumindo, você percebe muito entusiasmo... 
 

Motivação!  

 

Motivação... 
      

Você marca uma aula de campo, por exemplo, uma aula dessas às sete 

horas da manhã, seis horas, seis e meia eles estão na escola né? E quando é para 

voltar não professora vamos ficar mais um pouquinho tal e registram muitas fotos por 

que a maioria tem celular, câmara com celular, digital então para eles é 

interessantíssimo. 

 

8. De que maneira esses espaços, esses espaços de educação não formal 
podem contribuir para aumentar o interesse pelo ensino da biologia? 
 

Bom, acredito que... 

 

Em parte você já deu um toque aí em relação a isso... 
 

Acredito que com a observação, a formulação de hipóteses, toda aquela 

questão do, do... a associação, a relação dos nossos conteúdos com o que tem na 
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prática lá, acho que favorece bastante as nossas, nossa disciplina, não só a biologia 

mas como as outras disciplinas também.  

 

9. A sua escola dispõe de algum projeto, acho que você até falou aí.... De 
algum projeto relacionado a algum espaço de educação não formal? 
 

Temos. Temos o... Até o ano passado nós estávamos com o projeto barco 

Chama-maré, da UnP. Temos outro, agora estamos previstos também de com...  de 

ver, vir um orçamento aí e elaborar mais dois ou três projetos nesse campo aí de 

aulas interdisciplinares, no espaço não formal.  

 

10. Que sugestões você daria para melhorar, dinamizar a relação escola e 
espaços de educação não formal? 
 

Bom, que eles é... Esses trâmites, toda essa burocracia que tem para que se 

possa efetuar um projeto desses fosse bem mais fácil, acredito que o acesso até 

que tivesse ônibus realmente, como o Parque da Cidade, eu acho interessante não 

sei se você já conheceu professor, tem um ônibus disponível que leva e traz as 

pessoas que querem conhecer, querem caminhar, querem conhecer lá o museu né? 

Então eu acho isso muito interessante, por que acontece que a maioria das escolas 

não tem, as verbas não dá e fica impossível de levar  alunos de ônibus, depende do 

nível fundamental, quando é ensino médio se torna mais fácil como eu já levei para 

a UnP de ônibus mesmo, vim para cá.. 

 
Ônibus de linha?  
 

Ônibus de linha.  

 

Ônibus urbano? 
      

Ônibus urbano, levei e foi assim super... Como é que se diz, deu certo os 

alunos foram, voltaram, né? Os deixei aqui, então a gente às vezes a gente inova 

né? Faz que as pessoas, imagine se tivesse todo esse intercâmbio. 
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Estrutura... 
 

Essa estrutura, que as pessoas os órgãos competentes se preocupassem 

com isso, de manter, de ter aquela agenda, de ter esse acesso seria bem mais fácil. 

 

Nós acabamos, mas se você quiser fazer algumas observações, você fica livre, 
em relação aos espaços não formais... 
 

Eu acredito que o nosso Estado, até nossa Cidade ela é riquíssima né? O 

professor que não pensar em, só pensar em quadro e giz acho que ele está 

totalmente equivocado. A gente agora tem uma equipe muito bacana aqui na escola 

que a gente realmente quer colocar toda essa, todos esses projetos para realizar 

essas aulas de campo em espaços não formais, em prática mesmo e com registro 

de fotos, murais, atividades e que possa mostrar, né? Não só ir, mas que a gente 

mostre os resultados. Por exemplo, eu estou com um projeto também que fiz no ano 

passado, que foi não sei se cabe aí falar, mas o sangue pulsa no coração do * 

(nome do estabelecimento), é um projeto que visa doação de, de doadores de 

sangue né? Ao Hemonorte, eles fizeram um hemotur, o que é isso, fizeram um 

passeio lá no Hemonorte, né? E muitos, foi aí com o ensino médio vespertino e 

noturno, muitos foram doadores. Agora qual foi a minha o meu, assim a minha 

decepção que o próprio ônibus do Hemonorte não poderia ter vindo aqui, não veio 

quer dizer. Se o ônibus tivesse vindo a gente tinha tido uma grande quantidade de 

doadores, então às vezes eles pregam tanto que a gente tem que ser doador, tem 

que fazer essa campanha  mas seria interessante que eles fossem aos bairros, acho 

que não custa nada um combustível ou algo, um  investimento a mais que eles 

teriam um bom retorno , nem que fosse mensal agendado tal. 
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Entrevista VII 

Data: 07.04.2009 

Local: Escola que a entrevistada trabalha 

 

1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal? Você vai considerar o ano passado, 2008. 
 

Foi raramente, eu só levei mesmo ao Museu Câmara Cascudo. Teve um 

passeio no barco-escola, mas eu não fui me chateei e não fui. 

 
 
2. Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos? Quando você vai.  
 
  

Às vezes, o Museu como eu já conheço, também já estudei lá, aí já não 

precisa todo ano a gente leva, então eu já conheço apenas antes de levá-los eu já 

converso com eles dizendo como é, o que é que a gente vai querer né?  Não sou só 

eu, sou eu, o professor * e o professor *, geografia, história e biologia, certo?   

     

3. Durante a visita qual a sua postura?  Como você faz? Orienta o aluno,  
deixa-o ele explorar quando chega lá ou repassa para o guia, se tiver um guia 
lá nesse espaço você repassa para ele, ou seja, qual a sua ou a postura de 
vocês? 
 

É o seguinte, * o professor de geografia ele tem uma parte lá que ele 

realmente é quem explana para os alunos, eu não, espero o guia falar, às vezes eles 

me perguntam e como o guia já está bem adiantado que às vezes eles perdem, que 

eles querem copiar tudo, então aí eu vou e respondo alguma coisa a eles e eles 

também podem fazer uma pesquisa, agora acho que a gente cobra um relatório 

dentro daquilo que eles viram lá, tá entendendo? Eles vão pesquisar apenas para 

aprender mais, por que nem tudo pode ser dito naquela hora, naquele momento.   

 

4. Qual a principal dificuldade que você enfrenta para levar seus alunos a um 
espaço de educação não formal? 
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É, a primeira dificuldade é assim eu tenho quase todos os horários de aula, só 

tenho um horário vago, eu tenho doze turmas, então duas aulas de biologia por 

semana, é então aqui eu tenho essa dificuldade por que quando eu trabalhava no * 

(nome do estabelecimento), não, lá a direção, a equipe técnica era quem 

programava tudo, era quem marcava, quem ia buscar as condições, né, de dinheiro 

para contratar ônibus e tudo mais, então eu tinha esse apoio, outros professores iam 

com a gente. Então realmente eu levo eles ao museu por que * ele vai adiante, ele 

marca, ele agenda, ele comunica, agente inventa e estudamos aqui o cronograma, 

quais são as turmas que vão. 

 

Então a dificuldade seria a questão do apoio? 
 

É do apoio mesmo assim da escola, o barco-escola eu ia, já tinha marcado, já 

tinha dito quais as turmas que achava melhor que fossem né? Aquelas que eram os 

técnicos de hospedagem e lazer, que antigamente era turismo, mas aí outro 

professor achou de dizer que ia, não sou contra por que eu acho que a gente 

trabalhar interdisciplinarmente, mas aí ele fez outra coisa ele chamou funcionário, 

todo mundo e em vez de ser uma aula-passeio, uma aula de campo eu vi que era 

mais um lazer, por que iam os alunos que quisessem ir e comigo não era os alunos 

que quisessem ir, eles iriam, aqueles alunos que os pais não queriam deixar ir eu 

pedi que eles viessem até a minha pessoa e dizer o por que, qual era o medo que 

ele tinha dos filhos ir, tá entendendo?  Para a gente poder se entender melhor. 

 
Ou seja, pelo que você disse você considera uma aula, não um passeio, não 
um lazer... 
 

É um passeio, mas que seja realmente pra eles terem conhecimento cientifico 

ali, né? Presente, é que dizer in loco, na prática. 

 

5. Quando você visita um espaço de educação não formal costuma planejar, 
estabelecer objetivos, fornecer um roteiro para antes e para depois da visita e 
avaliar? Na verdade o que você espera dos seus alunos? 
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É... eu faço planejamento, nós fazemos aqui como sempre eu peguei muito 

assim * e *, sempre a gente trabalhou em conjunto, até nas feiras de ciências, 

história, geografia e biologia né? E a gente se dá, eu me dou melhor com eles 

assim, que já pedi apoio de outras pessoas e não consegui então deixei de lado. Eu 

não vou ficar queimando meus neurônios, então a gente planeja, a gente diz quais 

são os objetivos que nós queremos chegar né? E aí eles fazem um relatório, a gente 

vai ver realmente qual foi a aprendizagem deles, o que foi que ali naquele momento 

falhou, por que tem as falhas nossas também, né? Às vezes até eu esqueço de dizer 

alguma coisa a eles, aí depois é que a gente vê. Todo ano a gente retoma isso aí, o 

projeto. 

  

6. Como você classifica seu interesse por esses espaços? Você falou das 
dificuldades e o seu interesse como é?  Particular...  
 

Bem, o meu interesse particular eu gostaria de levá-los mais, mas 

infelizmente é o meu tempo e a minha condição de saúde, eu sou diabética-insulina-

dependente, aí tem passeios assim que * faz o dia todo, indo pra algum município do 

Rio Grande do Norte, eu não tenho essa condição, eu tenho que tomar minha 

insulina de manhã, eu tenho que comer de três em três horas e aí eu só vou pra 

esses espaços quando alguém da minha família ia comigo, aconteceu muito eu fui a 

Ceará Mirim a outros lugares, mas era minha sobrinha que conhecia o meu 

problema, aí isso aí me impede de eu fazer um trabalho melhor. 

 

E aqui em Natal, por exemplo, esses espaços por que em tese seria mais curto 
esse tempo... 
    

Aí eu vou né?  Só não vou ao Parque das Dunas, eu queria ir demais pra 

aquelas trilhas, então o meu filho mais velho ele foi e disse assim mamãe eu conheci 

até a perobinha e a senhora não tem a condição pelo seu problema, porque que 

com a diabetes quando eu fiquei doente aí eu adoeci de um abscesso pulmonar eu 

perdi a metade do meu pulmão direito, então eu não tenho resistência, tá 

entendendo? 
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7. Qual é a contribuição desses espaços para o ensino da biologia? Ou seja, 
qual a importância você atribui a eles? 
 

Olhe, ele é muito importante por que quando a gente apenas fica só falando 

né? Que você sabe que a escola pública não tem muitos meios de que eles 

aprendam vendo, então eles gravam muito mais quando vai ao lugar. O interesse é 

maior, até de pesquisar quando eles chegam lá naquele momento e aí eles vão 

entrar em site, vão pesquisar muito mais e chegam pra gente contando, isso é 

importantíssimo  para a biologia por que é uma ciência muito experimental, ele não é 

só [...]  

 

Como é que você define essa contribuição? A contribuição desses espaços 
para o ensino da biologia? 
 

Para o ensino de biologia? Eu acho que favorece a maior criatividade, uma 

maior aprendizagem.  

      
8. Até certo ponto você respondeu a questão seguinte de que maneira os 
espaços de educação não formal podem contribuir para aumentar 
aprendizagem e o interesse pelo ensino da biologia? Já respondeu, mas se 
quiser acrescentar algo mais... 
  (Silêncio) 

 

9. Sua escola dispõe de algum projeto relacionado a algum espaço de 
educação não formal? Essa escola aqui, por que de repente você trabalha em 
outra. 

 

Não, a outra estou de licença, mas esta daqui né? Mas essa daqui a gente vai 

ao Museu, aí *, a supervisora que chegou aí, ela às vezes ela diz * e o Parque das 

Dunas? Tem o Parque das Dunas, hoje tem outros parques, antigamente no * (nome 

do estabelecimento) * eu levava para o Parque dos Tubarões, tem também o 

Aquário Natal que eu pretendo levar, ainda não levei, tem também esses outros 

espaços aí fora o Museu. 
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Mas a escola não dispõe de nenhum projeto, formalmente.... 
     

Não, dispõe, dispõe, agora por que eu não conheço todos os projetos né? Por 

que aqui tem o projeto biosfera, que é do meio ambiente que eu era coordenadora 

desse projeto, foi em cima desse projeto que nós fizemos o projeto do barco-escola, 

aí foi isso que me chateou quando esse professor tomou a frente e convidou todo 

mundo, aí é um auê, mas *, não vou você sabe que eu me chateei você sabe que eu 

me irrito e eu não vou, pode ser que no próximo ano como eu planejei, eu já tinha 

dito lá em casa, dito aos meus meninos, mãe não vai dar certo, vai dar certo que é 

só aqui no rio Potengi  e aí também fizeram um projeto mais amplo para a escola, o 

projeto meio ambiente e aí parou a escola para se fazer esse projeto, todos os 

professores ergueram a mão que iam trabalhar e eu que bom agora vou encontrar 

mais pessoas, outras disciplinas, por que realmente eu digo a eles o meio ambiente 

gente não é do de biologia e geografia não, é até de que não estuda ou a gente 

conserva esse meio ambiente e pensa no futuro ou nós vamos ser tragados por ele, 

não agora, eu por que estou perto de morrer, mas os outros que vem por aí, né?  E 

aí quando chegou o primeiro momento, * dê uma olhadinha, eu olhei com os 

meninos, eles anotaram o que era que eles estavam vendo o que não fazia parte da 

escola, assim o lixo né? Eles foram descrevendo tudinho eu fiz o relatório, aí vamos 

fazer um mutirão de limpeza e aí eu me chateei, aí foi o calo mesmo... Eu não quero 

mais saber do projeto do meio ambiente, do biosfera, eu agora vou abandonar, por 

que foram poucas pessoas que vieram, até saiu na televisão no Cabugi, no RN, eu 

não sei como foi, que meu marido viu eita a gente viu você apanhando lixo, virou 

gari, eu disse que nada, eu estou fazendo minha parte para que sirva de exemplo 

para outras pessoas, mas aí a maioria não veio, por que não tinha condições de vir e 

inclusive a maioria das professoras, só veio eu, * e *, a professora de inglês e a 

professora de educação física não vieram por que disseram que não eram 

vagabundas para trabalhar no sábado e aí isso aí me doeu muito e eu cheguei na 

segunda-feira aqui irada e disse assim, quando todo mundo eita * meus parabéns! 

Parabéns por quê? Por que eu sou vagabunda?  Soltei os cachorros aí ficaram 

revoltadas, mas existe o projeto, essa escola eu acho ela muito bacana por isso, tem 

projeto, tem o projeto de astronomia, tem o projeto do Professor *, que é o projeto 

vida, que aí ele tem um trabalho muito bacana sobre sexualidade e combate as 
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drogas, no dia a dia... Sobre astronomia, que esse ano é até o ano internacional da 

astronomia, que esse projeto foi escolhido, o Rio Grande do Norte, era apenas 

parece cinco estados no Brasil, é até um projeto internacional e no Rio Grande do 

Norte a escola escolhida foi aqui, escolherem três professores só quem realmente 

tomou adiante foi *, o professor de geografia, e ele vige... Eu disse a ele que ele tem 

que trazer o guarda-roupa e a cama para morar aqui por que realmente ele dá a vida 

dele por esse projeto, ganhou até prêmio nacional e o de *, projeto vida também e 

tem outros projetos da Professora... De português, de literatura. 

 

10. Que sugestões você daria para melhorar, dinamizar a relação              
escola-espaços de educação não formal?     
 

Eu acho que assim, uma maior comunicação com esses espaços vendo o que 

poderia ser feito pra melhorar, inclusive às vezes, por exemplo, o problema da gente 

levar os alunos para o Museu, o ano passado a gente recebeu uma reclamação não 

diretamente a minha pessoa, mas a supervisora quando um pai disse que era para a 

escola sair com todos os alunos daqui, não os alunos irem assim aleatoriamente, 

entendeu? E que realmente quando a gente chegasse a esses espaços tivesse 

pessoas disponíveis. Teve ocasião que a gente chegou no Museu e não tinha mais 

guia por que tava um problema na Universidade, cortou a verba, aí não tinha a gente 

ficou meio sufocado, os próprios funcionários foram,  ele já cansado, já com a idade 

assim como a minha e aí não tinha mais paciência com os alunos, quando eles 

conversavam que perguntavam alguma coisa por que você falou, aí eles ficavam 

irados, grosso, é grosso não é por que em vez de vocês ficaram quietinhos vocês 

foram conversar besteira ou foram pra outra sala quando não deveria ir,  tem que 

prestar mais atenção não ficar só copiando realmente tem espaço, mas que 

realmente tem aquele espaço mas que  da gente também chegar lá. 
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Entrevista VIII 

 

Data: 07.04.2009 

Local: Residência da entrevistada 

 

1. Com que frequência você costuma levar seus alunos a um espaço de 
educação não formal? Você vai considerar, no caso, o ano passado 2008. 
 

É... Eu levo geralmente uma, uma ou duas vezes por turno, né? Por exemplo, 

o 3º ano, desculpe o 1º ano geralmente eu levo no Aquário, 1º e 2º anos só que a 

exigência maior no caso para ir no Aquário Natal é do 2º ano, que trabalha a parte 

de seres vivos, o 3º ano eu procuro levar no Anatômico lá da Federal e o 1º ano a 

gente não tem assim um local especifico em si, até por que foge um pouquinho da 

disciplina da gente, do conteúdo programático, às vezes eu levo eles pro Aquário ou 

uma visita a um lixão ou alguma coisa desse tipo. 

 

Então sempre você faz essa ponte entre o conteúdo que está trabalhando ou 
pelo menos tenta fazer, entre o conteúdo e o local aonde você vai, a instituição 
aonde você vai...  
     

É, sempre eu faço essa ponte. 

 

2. Você costuma visitar o espaço antes de levar os alunos?  
 
 

Sim, até porque eu trabalhei um tempo na escola privada né? Eu trabalhei um 

tempo na escola privada e na escola privada você tem um acesso maior, mais fácil 

para você levar, então eu já conheço os locais para poder levá-los.  

 
 
3. Durante a visita qual é a sua postura?  Ou seja, como é que você faz? Você 
orienta, deixa o aluno explorar a vontade ou repassa para o guia, caso tenha 
um guia? Como é que você faz? 
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Primeiro eu deixo eles livres né? Pra questão de observação do espaço, o 

que eles estão observando e depois, antes disso eu faço antes na sala de aula eu 

faço o que que eles vão ver lá e o que que eu quero, então o que que eu quero 

dessa visita, no local tá? Então eu faço esse primeiro em sala de aula, eu cito o que 

eles vão encontrar no local e o que quero que seja explorado e lá eles quando já 

saem da sala direcionado o que vão fazer.  

 

4. Qual a principal dificuldade que você enfrenta para levar os seus alunos a 
um espaço de educação não formal? 

 

O custo né?... O custo financeiro por que, posso falar do privado né? O 

privado é mais fácil por que a situação financeira delas você consegue com mais 

facilidade. Mas a escola pública tem uns dez alunos ah eu não posso ir e às vezes 

gente encaixa no meio, alguém a gente pede umas cortesias para levar, mas 

geralmente a gente não pode nem assim ir pra uma viagem mais longa, por 

exemplo, fazer uma visita lá em João Pessoa né? Que tem um espaço lá. Por quê? 

Por que são alunos que não têm condições.    

 

5. Quando você visita um espaço de educação não formal costuma planejar, 
estabelecer objetivos, fornecer um roteiro para antes e depois da visita e 
avaliar? O que você espera dos seus alunos quando você vai fazer uma visita 
dessas? 

 

Como foi falado é feito esse roteiro essa cobrança deles, eu digo o que quero, 

por exemplo, no aquário quando se trabalha com seres vivos aí eu peço as 

características gerais, algumas curiosidades e ele traz de volta para mim essas 

informações né? E no caso a visita a Universidade, que é bem interessante né? Que 

é o humano em si, eles questionam lá os estagiários e ocorre uma troca bem, bem 

boa. Alguns logo no inicio se intimidam, mas depois começam a se soltar, eles 

perguntam.     

  

6. Como é que você classifica o seu interesse pelos espaços? Pelos espaços 
de educação não formal...Você tem muito interesse nisso... 
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Tenho né? Eles então têm um interesse assim: poxa, como foi bom! Não sei o 

que, é muito bom e eu gosto, é uma satisfação minha levá-los é até uma forma por 

que muitos alunos não tem acesso né? Até por exemplo, eu trabalhei, trabalho no * 

(nome do estabelecimento), é impressionante apesar deles morarem, o * atende 

aquela periferia de *, né? Mas muitos não conhecem um polvo, muitos sabem que 

são do mar, mas muitos não conhecem, então é uma forma de mostrar e é 

gratificante eu gosto de levar. 

 

7. Qual a contribuição desses espaços para o ensino da biologia? Qual a 
importância você atribui a eles? São duas questões a contribuição desses 
espaços e a importância que você atribui a eles. 
 

Acho que a contribuição para o ensino de biologia é a melhor fixação de 

conteúdos, né? Acho que seria isso, é... Conceitos, conhecer a própria característica 

do animal, né? Você sabe que o aluno não vai gravar, a biologia é enorme, né? 

Muitas informações, mas assim mesmo eu consigo fixar, acho que consigo fixar 

alguma coisa. 

 

E a importância? 
 

É... Como que eu posso dizer... A teórica com a prática... 

 

A relação teoria-prática? 
 
     É a relação teoria-prática, o que eles vêm na leitura... E o concreto? Como é?  

     
O real? 
 

É o real, o real.  

 

8. De que maneira os espaços de educação não formal podem contribuir para 
aumentar aprendizagem e o interesse pelo ensino da biologia? 
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Olhe...pra eles né? Eles dizem assim professora biologia é muita informação 

né? Então assim é bem interessante que eles dizem é muita coisa eu não queria 

fazer, uns às vezes se limitam assim ah que gostam da parte ambiental, essa parte 

que a gente leva, da própria visita in loco. Acho que tem interesse nesse sentido. 

Assim, mas assim pra eles depois será que eles vão seguir uma carreira 

universitária em cima da biologia? Não sei, eles reclamam muito das informações. 

 

9. Sua escola dispõe de algum projeto relacionado a algum espaço de 
educação não formal? 
 

Não, não dispõe de um projeto não, a gente que de vez em quando eu junto 

com o professor de geografia pra tentar fazer alguma coisa pra levar. Mas que a 

escola no inicio do ano tem metas de projetos nenhum, não. A escola que eu 

trabalho não. 

 

10. Que sugestões você daria para melhorar, dinamizar a relação                
escola-espaços de educação não formal?  

 

Pronto, seria bom que as instituições maiores tivessem um veículo pra 

transportar esses alunos né? Eu acho que seria bem interessante e eu tenho 

vontade de levar os alunos para o Chama-maré, mas eu devo levar esse ano, por 

que tem que fazer um projeto para levá-los, né? Quero ver se consigo. Mas eu acho 

que as instituições poderiam auxiliar nessa parte né? Transporte, por que 

oportunidade ela dá, espaço, por exemplo, o aluno de escola pública ele não paga 

na Federal, então já é fácil pra gente ir eles já estão dispensados daquela taxazinha 

que a universidade cobra, então fica só... Os nossos aqui do * nem tanto, por que eu 

já mando eles irem direto pra parada e lá, da parada, eu aguardo aquele ônibus 

circular, é mais fácil até por que alunos do ensino médio ele saem, eles vão 

sozinhos, mas se pegar uma turma pequena é muita responsabilidade para levá-los, 

levá-los pro local. 

 
 


