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RESUMO

Os Espaços Não Formais de Ensino (ENFE), quando adequadamente explorados,
tendem a permitir o desenvolvimento de valores, competências e habilidades no processo de
ensino-aprendizagem de Ciências, além de promover a aproximação do público com
conhecimentos científicos, capazes de auxiliá-los a compreender diversos aspectos do mundo
que os cerca. Considerando esta perspectiva tornar-se importante formar professores
habilitados para realizarem atividades em ENFE de forma que promova a aprendizagem
significativa a seus alunos. A presente pesquisa tem como objetivo promover a formação
continuada de professores de Ciências, da rede municipal de ensino de Natal/RN, sobre o uso
de ENFE como complemento à escola, ampliando suas concepções sobre esses espaços, visando
a aprendizagem de conteúdos curriculares, à luz da aprendizagem significativa, com ênfase em
abordagens didáticas inovadoras e divulgação científica. O percurso metodológico envolve a
elaboração, aplicação e análise de uma ação formativa constituída em quatro etapas: (i)
construção do Roteiro de Análise do Potencial Didático de ENFE (RAPDENFE); (ii)
identificação das percepções dos professores sobre ENFE e abordagens didáticas inovadoras na
prática docente; (iii) apresentação do conteúdo em explanações dialógicas e vivências em
ENFE; (iv) análise do processo formativo da oficina a partir da expressão da aprendizagem e
da repercussão da prática pedagógica dos docentes. A pesquisa de análise qualitativa descritiva
inclui como coleta de dados a aplicação de questionário, entrevistas semiestruturadas, registros
escritos e a observação participante. A análise de conteúdo foi utilizada para descrever,
interpretar e compreender os significados dos dados. Os resultados evidenciam que o uso de
ENFE pelos professores, apesar de estar presente em sua prática docente, é realizado com base
em concepções equivocadas relacionadas à dificuldade de planejamento das atividades nesses
espaços, além de dificuldades quanto à utilização de estratégias e abordagens didáticas
inovadoras. Em relação à análise do processo formativo na prática docente, constatou-se que,
a partir da formação e das vivências, houve um alcance na mudança na prática docente, e
consequentemente superação dos obstáculos para prática de atividades em ENFE. Contudo,
enfatiza-se que se faz necessário uma formação inicial que contemple o uso de espaços não
formais em sua grade curricular, como forma de superar essas dificuldades enfrentadas na
prática docente futura. Como produto desta pesquisa elaborou-se um Roteiro de Análise do
Potencial Didático de ENFE (RAPDENFE), instrumento que avalia o potencial didático de
ENFE para auxiliar e direcionar o planejamento de aulas de Ciências nestes espaços, além de
um Guia Didático contendo aspectos relacionados ao uso de espaços não formais, e com
sugestões de sequências de atividades em ENFE vivenciadas nessa pesquisa.

Palavras-chave: Educação em espaços não formais. Formação continuada. Prática docente.
Abordagens didáticas. Divulgação científica.

ABSTRACT

Spaces Non-Formal Education (SNFE), when properly exploited, tend to allow the
development of values, skills and abilities in teaching and learning science process, and
promote the approach of the public with scientific knowledge, able to assist them to understand
various aspects of the world around them. Considering this perspective, become important to
train teachers qualified to conduct activities in SNFE in order to promote meaningful learning
in their students. This research aims to promote the continued training of science teachers,
municipal school Natal/RN on the use of SNFE as a complement to school, increasing their
views on these spaces, aimed at learning curriculum content, the light of the significant learning,
with an emphasis on innovative teaching approaches and scientific dissemination. The
methodological approach involves the design, implementation and analysis of a training activity
consists of four steps: (i) construction of the Didactic Potential Analysis Script SNFE
(DPASSNFE); (ii) identification of the perceptions of teachers on SNFE and innovative
teaching approaches in teaching practice; (iii) presentation of content in dialogic explanations
and experiences in ENFE; (iv) analysis of the training workshop process from learning
expression and impact of teachers' pedagogical practice. The descriptive qualitative analysis
research includes how data collection the questionnaire, semi-structured interviews, written
records and participant observation. The content analysis was used to describe, interpret and
understand the meanings of the data. The results show that the use of SNFE teachers, despite
being present in their teaching practice, is performed based on misconceptions related to the
difficulty of planning activities in these areas, and difficulties in the use of innovative strategies
and educational approaches. Regarding the analysis of the educational process in teaching
practice, it was found that, from the training and experiences, there was a range in the change
in teaching practice, and consequently overcoming obstacles to practical activities in SNFE.
However, initial training contemplate the use of non-formal spaces in your curriculum is
emphasized that it is necessary, in order to overcome these difficulties in future teaching
practice. As a product of this research elaborated a Didactic Potential Analysis Script SNFE
(DPASSNFE), an instrument that measures the educational potential SNFE to assist and direct
the planning of science classes in these spaces, and a Didactic Guide containing aspects related
to use of non-formal settings, and suggestions sequences of activities in SNFE experienced this
research.

Keywords: Education in non-formal spaces. Continuing education. Teaching practice. Didactic
approaches. Scientific divulgation.
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1 INTRODUÇÃO

A escola em toda sua estrutura é o espaço mais conhecido em que ocorre a educação,
entretanto, hoje em dia há outros espaços denominados pela área de ensino como não formais,
onde a educação também é desenvolvida. Esses espaços variam desde museus, centros de
ciências, zoológicos, parques, mas, também podem ser um espaço urbano como uma praça, uma
lagoa, um rio, uma praia, ambientes que colaboram com a prática docente dos conteúdos
curriculares. É evidente que esses espaços são diferentes da escola e alguns não apresentam
como principal objetivo o ensino, mas agregam um grande conhecimento sobre a ciência, e que
podem estar auxiliando a escola no processo de ensino-aprendizagem a divulgar o
conhecimento científico (CASCAIS, 2012).
Durante a graduação do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, tive a oportunidade de conhecer e atuar em um
Espaço Não Formal de Ensino – ENFE, através do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência – PIBID, no qual participei por três anos e três meses, nos quais dois anos
foram dedicados a monitoria no Parque da Ciência1.
A atuação em um ENFE como monitora, enquanto bolsista do PIBID, oportunizou-me
vivenciar uma experiência única em um encontro pessoal com a prática docente, e as diferentes
formas de exercê-la, uma vez que estes espaços oportunizam a utilização de didáticas diferentes
e inovadoras no processo de ensino-aprendizagem, além de uma reflexão na ação de mediar
exercida pela figura do monitor.
Ao conhecer esse espaço percebi sua importância para o contínuo aprendizado dos
alunos e para a formação continuada de professores, as reflexões referentes ao papel como
monitora fizeram-me entender que há possibilidades de descobrir a prática docente por outras
formas, por outras vias, em outros espaços, o que torna flexível a busca por um processo de
formação que se apresenta como algo imprescindível para a ação profissional de educação. E
assim, ENFE encantou-me e despertou-me para o mundo da docência, indo além da graduação
e ingressando em um programa de mestrado, no qual promoveu o desenvolvimento de uma
pesquisa com essa temática.

1

Parque da Ciência – espaço não formal de ensino de Ciências Naturais, situado nas dependências do Museu
Câmara Cascudo, órgão suplementar da UFRN, sendo a principal atividade do Núcleo de Educação para Ciência
(NEC) e tem por objetivo divulgar conhecimentos científicos para alunos do ensino básico.
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Além dessa experiência pude vivenciar no PIBID, junto as escolas conveniadas, ações
de intervenções tanto em equipe quanto individualmente, tais como: discussões de aporte
teórico na área de educação, apresentação de artigos científicos em seminários, apresentação de
palestras, desenvolvimento de material didático, plantão de dúvidas em Biologia, realização de
atividades em espaços não formais, participação em eventos, elaboração e apresentação de
artigos, bem como atuar como tutora responsável pela equipe de bolsistas junto a escola. As
atuações em diferentes atividades oportunizaram experiências fundamentais a minha atual
função, professora de Ciências. As constantes renovações de saberes e fazeres, contribuíram
para a formação de uma profissional crítica e consciente. Influenciada por esta trajetória, optei
pela pesquisa em Ensino de Ciências durante o reingresso no bacharelado, seguido pelo ingresso
no mestrado profissional no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e
Matemática.
A partir da experiência vivida por essa pesquisadora no âmbito da utilização de ENFE,
durante sua passagem como monitora no Parque da Ciência, constatou-se nas observações das
visitas, a partir de questionamentos espontâneos, o despreparo dos professores frequentadores
daquele espaço em relação à sua utilização. Analisando as atitudes que estes professores adotam
em relação a seus alunos neste tipo de ambiente, notou-se que as atividades eram quase sempre
mal planejadas, subutilizando o aprendizado ofertado pelo espaço. Os estudos realizados por
Praxedes e Araújo (2011) sobre a utilização de ENFE por professores de Biologia do Ensino
Médio da rede pública de ensino da cidade do Natal/RN, corroboram com as observações
advindas da experiência enquanto monitora. Os autores constataram que a utilização de ENFE
por esses professores assemelham-se ao ensino tradicional da sala de aula, existindo sempre
uma dicotomia teoria-prática. Além disso, que apesar de existir grande interesse dos professores
em frequentar estes espaços, a frequência de uso é muito limitada, pontual e isolada
(PRAXEDES; ARAÚJO, 2011).
No levantamento realizado sobre a temática dessa pesquisa identificou-se que são
numerosos os estudos que analisam a questão da aprendizagem em ENFE. Esta evidência se dá
por fatores como o crescimento do número de instituições interativas (MARANDINO;
GOUVÊA; AMARAL, 2003), como museus, centros e parques, e pela demanda das escolas,
que vem solicitando visitas de grupos de estudantes a esses espaços, tornando esta prática mais
comum no âmbito das ações educativas e culturais propostas na Educação formal (FARIA;
JACOBUCCI; OLIVEIRA, 2011).
Estudos demonstram que a Educação em ciências vem sendo cada vez mais
desenvolvida nos ENFE (MARANDINO et al., 2004). As pesquisas demonstram que uma das
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principais expectativas dos professores em relação a esses espaços é que eles permitem aos
alunos aprender os conteúdos de uma forma menos teórica (FARIA; JACOBUCCI;
OLIVEIRA, 2011). Para Vieira, Bianconi e Dias (2005), esses espaços suprem em parte
algumas das carências das escolas conhecidas por estimular o aprendizado, como a falta de
laboratórios, recursos audiovisuais, entre outros. Os museus e centros de ciências estimulam a
curiosidade dos visitantes, porém, para que esses espaços se tornem ferramentas eficazes de
ensino precisam ser cativantes e motivadores para o público (JACOBUCCI; JACOBUCCI,
2008), sendo necessária uma análise mais profunda desses espaços e dos conteúdos neles
presentes para um melhor aproveitamento.
Nota-se que de modo geral, os pesquisadores se preocupam com as referências para a
educação em museus e centros de ciência, procurando diferenciar esses espaços da escola,
discutindo o tipo de educação desenvolvidas em ambos os espaços em diferentes contextos, ou
tratam da contribuição dos ENFE para o processo de ensino-aprendizagem. Desse modo,
percebeu-se que existem poucos estudos que discutem a formação sobre uso de ENFE para
professores, as poucas pesquisas existentes referem-se sempre ao uso de um determinado
espaço, dando ênfase a seu acervo e a as possibilidades de uso dos mesmos.
Soares (2003) enfatiza que vem crescendo a valorização de ENFE nos cursos de
formação de professores, sendo vistos como uma ferramenta fundamental para o
desenvolvimento social e cognitivo dos alunos. Diante dessa crescente valorização, Jacobucci
(2008) ressalta que se deve pensar e investir na formação dos professores frequentadores desses
espaços, para que possam interagir a cultura científica, o saber popular e o próprio saber,
visando novos conhecimentos e sua divulgação de forma consciente e cidadã.
De acordo com Lopes et al. (2011), as contribuições da formação continuada de
professores são muito importantes, pois suprem a falta de conhecimento da formação inicial,
proporcionando o aperfeiçoamento do conhecimento e mudanças nas metodologias. Evidenciase que a socialização possa ser o estimulo que alguns professores necessitam para ousar,
modificar costumes e práticas, valorizando a cultura científica presente tanto no espaço
educativo formal quanto no não formal (LOPES et al., 2011).
Diante disso, fica claro a necessidade e de grande relevância a utilização de estratégias
que permitam contribuir para superar as dificuldades dos professores nessa área, e uma delas
pode ser a preparação do professor durante os cursos de graduação, ou formação continuada
dos professores atuantes. Neste sentido, projetos de formação continuada são excelentes
oportunidades para preencher essa lacuna, e proporcionar crescimento profissional e agregação
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de valores, desde que sejam voltados para a prática e interações de experiências (LOPES et al.,
2011), possibilitando desta forma que ENFE possam ser melhor aproveitados.
Considerando esta perspectiva é de fundamental importância formar professores bem
preparados para conhecer o potencial dos ENFE e usá-los de forma que promova aprendizagem
significativa a seus alunos. Por outro lado, os ENFE revestem-se de grande importância social
e acadêmica, pelo fato de difundir a alfabetização científica requisitada na formação de cidadãos
conscientes de seu papel na sociedade.
Portanto, nesta pesquisa, apresentou-se como foco de estudo o seguinte questionamento:
quais as contribuições de um processo de formação referente ao uso de ENFE, como uma
estratégia potencialmente significativa para aprendizagem de conteúdos curriculares, aliados a
divulgação científica, para a prática docente de professores de ciências?
E, portanto, sugerimos como hipóteses a serem testadas que: (i) professores de ciências
apresentam pouco conhecimento sobre o uso adequado de ENFE e de abordagens didáticas
inovadoras aplicadas nesses espaços; (ii) a interação escola-ENFE motiva e torna factível o
ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares aliados a abordagens didáticas inovadoras e a
divulgação científica; (iii) a formação sobre uso e tipos de abordagens didáticas inovadoras em
ENFE contribui para ampliar o conhecimento e a prática adequada nesses espaços pelo
docente.
Assim, como objetivo geral, propõem-se:
Promover a formação continuada de professores de Ciências, ampliando a concepção
desses professores sobre o uso de ENFE como complemento à escola, visando a aprendizagem
de conteúdos curriculares, à luz da aprendizagem significativa, com ênfase em abordagens
didáticas inovadoras e na divulgação científica.
Tendo como objetivos específicos:
 Desenvolver um instrumento de análise do potencial didático de ENFE para auxiliar e
direcionar o planejamento de aulas de ciências nestes espaços;
 Identificar as percepções dos professores sobre a compreensão do conceito,
características e uso dos espaços não formais de ensino, e sobre abordagens didáticas
inovadoras na prática docente;
 Desenvolver uma ação formativa sobre o uso de ENFE apresentando suas bases
conceituais, características e propósitos, além do desenvolvimento de estratégias com
potenciais didáticos significativos, e adequados ao uso destes espaços;
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 Analisar o processo de formação, dimensionando limites e potencialidades, para a
repercussão da prática docente.
Para atingir o objetivo da pesquisa, optamos por uma análise qualitativa descritiva a
partir da utilização de instrumentos como questionários, entrevistas e observação, analisados a
partir da técnica de análise de conteúdo. Essa dissertação encontra-se dividida em cinco
capítulos onde apresenta-se o aporte teórico, percurso metodológico, resultados, análise de
discussão dos dados, considerações finais e apresentação dos produtos desse processo.
O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica da pesquisa e refere-se a ENFE no
contexto em ensino de ciências, descreve-se os apontamentos conceituais, a interação escolaENFE e suas contribuições para o ensino-aprendizagem, ressalta as novas perspectivas para
ensinar ciências e encerra caracterizando a situação da formação de professores em ENFE.
O capítulo dois evidencia o percurso metodológico, explicitando as etapas e
instrumentos de coleta de dados, e expõe a metodologia de análise dos dados. No terceiro
capítulo discorre sobre a análise e discussão dos resultados da pesquisa, enfatizando as
percepções dos professores sobre o uso de ENFE e de abordagens inovadoras; discorre sobre a
vivência da formação; os resultados alcançados mediante a formação sendo tratados a partir da
análise do processo formativo ao apresentar reflexão sobre a vivência, a expressão da
aprendizagem e a repercussão na prática docente, em comparação com a fala dos professores.
O quarto capítulo desse trabalho refere-se as considerações finais referente a formação
ao dimensionar limites e potencialidade da formação, identificando desta forma se os objetivos
da pesquisa foram alcançados. Em relação aos produtos da pesquisa, relatados no capítulo
cinco, refere-se à validação do Roteiro de Análise do Potencial Didático de Espaços Não
Formais de Ensino – RAPDENFE e uma caracterização do Guia Didático – Vivências fora da
sala de aula: integração escola-espaços não formais no ensino de ciências.
Considerando-se a importância de avaliar espaços não formais de ensino e o fato de que,
até o momento, não se tem conhecimento da existência de um instrumento único voltado para
análise da estrutura física e recursos humanos dos ENFE, bem como, avaliação de seu potencial
didático, identifica-se que a construção e a validação de um instrumento que sirva a esse fim
poderá contribuir e apoiar o professor de Ciências e Biologia para a organização e planejamento
de atividades nesses espaços.
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2 CAPÍTULO 1 – ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO CONTEXTO DE ENSINO EM
CIÊNCIAS
Os Espaços Não Formais de Ensino – ENFE, apresentam cada vez mais notoriedade na
Educação em Ciências, sendo perceptível sua procura por professores dessa área de ensino, por
busca de experiências fora da escola que auxiliem na compreensão dos conteúdos escolares
(MARANDINO et al., 2004). Existe um consenso entre os pesquisadores quanto à necessidade
e urgência de uma Educação Científica que inicie na infância e continue acontecendo por toda
a vida (ROCHA, 2008), assim como, há um consenso de que a escola a muito deixou de ser
considerada a única responsável por tal tarefa, uma vez que esta instituição sozinha não é capaz
de transmitir todo o conhecimento científico acumulado pela humanidade ao longo dos séculos
(GASPAR, 1993 apud ROCHA; FACHÍN-TERÁN, 2011).
Desse modo, outros espaços têm assumido a responsabilidade de educar cientificamente
a população, assim, além da escola, considerada como espaço formal de educação, outros
contextos como museus e centros de ciência, planetários, museus de história natural,
zoológicos, jardins botânicos, parques nacionais e outros, denominados de espaços não formais,
pertencentes a Educação não formal tem sido utilizados na Educação formal (CAZELLI, 2005).
Antes de discutir sobre os ENFE, considera-se importante esclarecer que, tendo em
vista, a variedade de instituições que podem ser consideradas como ENFE, optou-se em
recorrer, principalmente, a literatura que trata da educação em museus e centros de ciência. O
uso da literatura sobre museus para discutir espaços não formais se deve ao fato do número
significativo de publicações. Além disso, de acordo com os Art. 6º e 7º dos estatutos do Comitê
Brasileiro do Conselho Internacional de Museus – ICOM, os espaços como zoológicos, jardins
botânicos, parques nacionais, planetários, aquários e outros que compartilham o objetivo de
estudar, pesquisar, educar, comunicar e preservar a memória da humanidade podem ser
considerados como museus (ICOM, 1995).

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE ENSINO

Denominações como Educação formal, não formal e informal passaram a ser utilizadas
por pesquisadores em educação para tentarem explicar processos educativos que ocorrem em
diferentes espaços (MACIEL et al., 2011). Na literatura, é usual separar a educação, no que diz
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respeito aos ambientes e formas em que ela ocorre, porém verifica-se que não existe consenso
para a definição dos termos Educação não formal e informal.
De acordo com Cazelli (2005), os autores de língua inglesa utilizam os termos formal e
informal para designar os tipos de educação em diferentes ambientes, sendo a Educação formal
aquela que acontece dentro da escola e a Educação informal aquela que ultrapassa os muros
escolares, já os autores de língua portuguesa utilizam os termos formal, não formal e informal,
referendando a educação informal a realizada nos ciclos sociais. Segundo Gohn (2006), quando
se fala em Educação não formal, é quase impossível não a comparar com a Educação formal, a
autora faz uma distinção entre as três modalidades:

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente
demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu
processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos, etc., carregada de valores
e cultura própria, de pertencimentos e sentimentos herdados; e a educação não formal
é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento
de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. (GOHN,
2006, p.28).

A escola, enquanto espaço físico é considerado como ambiente formal de educação dos
sujeitos, nesses espaços propõe-se a educação através de conteúdos sistematizados,
normatizados por leis, na qual são os professores que ministram as aulas, e os resultados
esperados, além da aprendizagem, é a certificação de grau (GHON, 2006).
Vieira, Bianconi e Dias (2005) definem a Educação não formal como aquela que
acontece fora do ambiente escolar, podendo ocorrer em vários espaços:

Assim, a educação não formal pode ser definida como a que proporciona a
aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços como museus,
centros de ciência, ou qualquer outro em que as atividades sejam desenvolvidas de
forma bem direcionada, com um objetivo definido. (VIEIRA; BIANCONI; DIAS,
2005, p.21).

Gohn (2006) ressalta que a Educação não formal não substitui a Educação formal, mas
poderá complementá-la através de programações específicas e fazendo uma articulação com a
comunidade educativa, embora ocorram em locais diferentes e tenham objetivos específicos.
Toda educação, segundo Gadotti (2005), é, de certa forma, Educação formal no sentido de ser
intencional, mas o cenário pode ser diferente, o espaço da escola é marcado pela formalidade,
pela regularidade, pela sequencialidade, o espaço fora da escola é marcado pela
descontinuidade, pela eventualidade, pela informalidade.

23

Além disso, a Educação não formal socializa os indivíduos, desenvolve hábitos,
atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, segundo
valores e crenças da comunidade (CASCAIS, 2012). Na Educação não formal, a categoria
espaço, é tão importante como a categoria tempo, o qual é flexível, respeitando as diferenças e
as capacidades de cada um (GADOTTI, 2005).
O termo Espaço Não Formal de Ensino (ENFE) vem sendo utilizado de forma ampla
por diversos pesquisadores na área de educação científica, como sendo qualquer espaço
diferente da escola onde seja possível desenvolver atividades educativas (MARANDINO;
SELLES; FERREIRA, 2009). Jacobucci (2008) classifica os espaços não formais de ensino em
duas categorias, os espaços institucionalizados e espaços não institucionalizados. O primeiro
são os espaços regulamentados, que dispõem de planejamento, estrutura física e monitores
qualificados para a prática educativa, como: museus, centros de ciência, parques, zoológicos,
entre outros. Os não institucionalizados são ambientes naturais ou urbanos que não dispõe de
uma estrutura preparada para este fim, mas podem ser desenvolvidas atividades educativas,
como por exemplo: praças, praia, lagoa, feira, etc.
A Educação não formal ganha destaque nos anos 90 em todo o mundo como “educação
ao longo de toda a vida”, conceito difundido pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência, e Cultura – UNESCO, englobando toda sorte de aprendizagem para a
vida, para a arte de bem viver e conviver (GADOTTI, 2005; MARANDINO; SELLES;
FERREIRA, 2009). As recomendações geradas em relatórios por esta organização propõem
uma visão ampliada da educação, o Relatório Jacques Delors (1999) para a UNESCO, da
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, assegura que diante de uma
educação pluridimensional, desenvolvida ao longo da vida, as instituições assumem novos
papéis:

Por um lado, as instituições culturais como os museus ou as bibliotecas tendem a
reforçar as suas funções educativas, já não se limitando apenas a tarefas científicas ou
de conservação do patrimônio. Por outro lado, o sistema escolar tende a cooperar mais
com essas instituições. (DELORS, 1999, p.115).

Isto evidencia que há uma “complementaridade das formas e dos espaços educativos
correspondentes” (DELORS, 1999, p.116).
Assim como as definições de Educação não formal encontra-se em aberto, consta-se
salientar que o debate sobre as relações dos espaços educativos não foi exaurido, possibilitando
fortalecer os estudos para a formulação teórica da identidade dos museus, enquanto instituições
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que representam os ENFE. Não se trata, portanto, aqui, de opor a Educação formal à Educação
não formal, trata-se de conhecer melhor suas potencialidades e harmonizá-las em benefício de
todos, e particularmente, dos alunos (GADOTTI, 2005).
Segundo Marandino (2000) desde sua criação os museus apresentam caráter educativo,
uma vez que sempre foram vistos como espaço de pesquisa e ensino, contundo, a partir do
movimento de alfabetização científica e tecnológica da população promovido pela UNESCO,
esses espaços vêm assumindo cada vez mais a função educativa como parte essencial de suas
atividades. Com isso, desde a década de 90 vem crescendo significativamente o número de
museus de ciência devido aos financiamentos governamentais, e com isso o aumento da
educação não formal em ciência desenvolvidas nesses espaços (CAZELLI, 2005).
Os museus e centros de ciência, apresentam como um dos seus objetivos democratizar
o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização
científica, ou seja, de contribuir para a inclusão dos cidadãos no debate sobre temas
especializados e que podem impactar sua vida e seu trabalho (BUENO 2010).
Segundo Jacobucci (2008), pesquisadores brasileiros se utilizam de diferentes
expressões para aproximar a Ciência e a população, entre elas pode-se citar a alfabetização
científica, comunicação científica, divulgação científica, popularização da ciência, contudo no
exterior a expressão utilizada é de cultura científica. A autora ainda enfatiza que as definições
dessas expressões englobam a ideia de que os conhecimentos científicos devem ser apreendidos
pela população de maneira que os cidadãos possam usá-los para tomar decisões em sua vida
cotidiana. Independente das divergências quanto a terminologia, o consenso quanto à
necessidade de ampliação da educação científica para todos é cada vez mais explorado nestes
espaços.
Para Sabattini (2003), os museus e centros de ciência se destacam como instituições
capazes de conectar os avanços e as questões relacionadas com a ciência e tecnologia aos
interesses do cidadão comum, a partir de seus objetivos principais que são: aumentar a
consciência sobre o papel e a importância da ciência na sociedade; proporcionar experiências
educativas para que os usuários compreendam princípios científicos e tecnológicos; despertar
um interesse pela ciência e tecnologia que sirva de estímulo para aproximações posteriores.
Visitas a esses espaços possibilitam aos alunos vivenciarem experiências sensíveis e
diferenciadas das experiências cotidianas, conhecer e reconhecer os diversos objetos do acervo
destas instituições pode promover a formação de um repertório, não apenas imagético, mas
sensível (LEPORO; DOMINGUEZ, 2011). De acordo com Leporo e Dominguez (2011), as
atividades apresentadas nos espaços não formais aumentam a curiosidade, o senso de
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observação, a criatividade e o interesse pela ciência. Enquanto que Marandino, Gouvêa e
Amaral (2003) destacam a importância dos museus em motivarem a partir da observação e
manipulação de objetos, a ampliação da cultura a partir de formas diferenciadas de
aprendizagem.
Essa educação ocorre a partir das exposições que são próprias desses espaços, é através
destas exposições que eles cumprem sua missão educativa (MARANDINO, 2002). Para
realização dessas exposições esses espaços contam com uma equipe de mediadores treinados
para auxiliar o público na compreensão das exposições.
Pesquisas como de Queiroz et al. (2002), procuram identificar os saberes subjacentes à
mediação em museus de ciência, especificamente nesta pesquisa foram identificadas três
categorias de saberes: os saberes compartilhados com a escola; os saberes compartilhados com
a escola no que dizem respeito à educação em ciência; e os saberes mais propriamente de
museus. Verificou-se nesse estudo que a educação que ocorre em ENFE compartilha muitos
saberes com a escola, e que a educação não formal que acontece nesses espaços apresentam
características próprias e diferenciadas da educação formal realizadas nas escolas, quando fala
de saberes próprios dos museus (QUEIROZ et al, 2002). O que justifica a preocupação, por
parte dos estudiosos da educação em ENFE, quanto aos perigos de escolarização dessas
instituições (MARANDINO, 2003a; VIEIRA, 2005).
Como já citado anteriormente, a educação nas escolas é realizada através de conteúdos
sistematizados e normatizados por lei. No caso da educação em ciências realizada nas escolas
é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei 9.394/96), e possui
referenciais ou parâmetros curriculares nacionais específicos, criados para orientar a construção
do currículo de cada instituição de ensino. O mesmo se consolida na Educação Infantil por meio
do eixo Natureza e Sociedade, no Ensino Fundamental na disciplina Ciências Naturais e no
Ensino Médio nas disciplinas específicas: química, física e biologia. Segundo Rocha (2008):

Desde de sua inclusão no currículo o Ensino de ciências se desenvolveu (ou se
desenvolve) tendo por base: a pedagogia tradicional, priorizando a memorização dos
conceitos; o escolanovismo que se concretizou pelo método da descoberta com ênfase
no “método científico”, as ideias construtivistas a partir do modelo de aprendizagem
por mudança conceitual; ensino CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade); e outras
tendências como a Pedagogia Libertadora e a Pedagogia Crítico-Social dos
Conteúdos. (ROCHA, 2008, p. 41).

Ainda é observado no Ensino de Ciências a utilização do livro didático como única base
das aulas, e conteúdos ministrados de forma fragmentada, não permitindo uma visão de
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dimensões reais por parte dos alunos, contrariando as propostas dos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN, da interdisciplinaridade de temas transversais. Portanto, para discutir a
função da escola nos tempos atuais e estabelecer de forma mais realista os objetivos do Ensino
de Ciências, é preciso estar atento à complexidade do fenômeno cultura, considerar a
diversidade e promover um ensino de cunho dialógico e problematizador que considere o saber
científico, o saber escolar e o saber cotidiano (LOZADA; ARAÚJO; GUZZO, 2006).
Muitas são as dificuldades que precisam ser superadas para a melhoria do Ensino de
ciências, envolvendo desde as questões de políticas públicas, organização do trabalho
pedagógico, investimento em estruturas e recursos materiais, até questões mais subjetivas como
o compromisso do professor com a formação dos estudantes, e a melhoria da formação inicial
e continuada do professor. Dessa forma se faz necessário buscar alternativas que propiciem a
superação dessas dificuldades, considerando importante repensar o papel da escola sobre sua
responsabilidade de formar cidadãos para viver em um mundo cada vez mais marcado pela
ciência e tecnologia.
Considerando o leque de possibilidades que os espaços não formais propiciam, não se
pode negar à escola a utilização desses espaços como um importante recurso para o Ensino de
Ciências, a despeito de toda a dificuldade que esta instituição possa enfrentar para a realização
desse ensino (SILVA; FACHÍN-TERÁN, 2011).

2.2 INTERAÇÃO ESCOLA E ESPAÇO NÃO FORMAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O
ENSINO-APRENDIZAGEM

Os ENFE, como museus e centros de ciência, contemplam em suas exposições conceitos
científicos culturalmente situados, desse modo, alguns temas científicos explorados nessas
exposições são temas que a escola também aborda a partir do desenvolvimento do currículo de
cada disciplina (SILVA; DINIZ, 2011). Assim, além de ampliar a cultura científica dos
estudantes, os ENFE funcionam como uma alternativa à prática pedagógica das escolas.
Isso promove uma aproximação entre estas duas instituições, mesmo que não
intencional, uma vez que os ENFE trabalham com o saber de referência tanto quanto a escola,
porém dão a este saber uma organização diferenciada, além de utilizarem linguagens próprias
(MARANDINO, 2001).
Gohn (2010) discorre sobre a importância das escolas estabelecerem cooperações no seu
entorno, promovendo uma formação contextualizada com a comunidade na qual está inserida,
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oferecendo oportunidade de aprendizagem em instituições, centros ou associações promotoras
de Educação não formal. Contudo, Kralsilchick e Marandino (2007), sugerem o
estabelecimento desta parceria entre os diversos sistemas de ensino, porém respeitando o papel
de cada um deles na promoção da divulgação científica para todos.
A importância dos espaços não formais para a aprendizagem assume destaque no
sistema educacional na medida em que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB
estabelece em seu Art. 3º, X, que as experiências extraescolares devem ser valorizadas
(BRASIL, 1996). Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, indicam que o Ensino de
Ciências deve ser organizado de forma a desenvolver nos alunos a curiosidade e o gosto de
aprender por meio de questionamentos, de investigações e de levantamento de hipóteses, e que
a utilização de outros espaços, fora daquele delimitado pela escola, é uma necessidade para que
os alunos se vejam como agentes participantes do conhecimento (BRASIL, 1998). Os PCN
ainda enfatizam que:

É importante salientar que o espaço de aprendizagem não se restringe à escola, sendo
necessário propor atividades que ocorram fora dela. A programação deve contar com
passeios, excursões, teatro, cinema, visitas a fábricas, marcenarias, padarias, enfim,
com as possibilidades existentes em cada local e as necessidades de realização do
trabalho escolar. (BRASIL, 1997, p.67).

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) recomendam o
desenvolvimento de práticas fora do espaço escolar, apontando os estudos do meio como
atividade motivadora para os alunos, já que deslocam o ambiente de aprendizagem para fora de
sala de aula.
Rocha e Fachín-Terán (2010) ao discutirem a importância dos ENFE para o ensino de
Ciências destacam a relevância da escola nesse processo e pontuam a impossibilidade de
alcançar uma Educação Científica sem a parceria da escola com estes espaços. Na concepção
desses autores a Educação Cientifica só tem a ganhar a partir da participação da escola nesses
espaços, tendo em vista que, Educação não formal como processo educacional, com objetivos
definidos, mantem uma flexibilidade com relação ao tempo, aos objetivos e conteúdos propícios
da aprendizagem (ROCHA; FACHÍN-TERÁN, 2010).
Cazelli (2005, p.206) afirma que a escola é a principal responsável pelo acesso das
classes populares aos ENFE, “para os alunos pertencentes à rede pública, a escola é um contexto
muito importante, não só para promover o acesso, mas para garantir um número maior de
museus visitados”. A autora explica ainda, que as escolas apresentam um papel ativo e
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equalizador, no sentido de promover a equidade cultural, a partir do momento que oferece
oportunidade aos estudantes de terem acesso às expressões de cultura cultivada nos ENFE.
Segundo Marandino (2000), há no Brasil vários programas de cunho educativo,
oriundos da parceria museus de ciência e escolas, ao pesquisar essas parcerias a autora às
classificou em três tipos: atendimento a visitas escolares – visitas guiadas ou não por monitores,
sendo a relação mais frequente entre os dois espaços; formação de professores – oferta de cursos
de curta ou longa duração para capacitar os professores no uso dos espaços; e produção de
material para empréstimo – produção de kits para empréstimo a escolas e público em geral.
O atendimento a visitas escolares, além de ser o mais frequente entre a parceria
museu/escola, é também o mais pesquisado entre os autores que se dedicam aos estudos sobre
ENFE. Porém a maioria desses estudos enfatizam o processo de ensino-aprendizagem das
exposições dos espaços não formais, ou seja, analisa apenas o grau de conhecimento adquirido
nas exposições, sem apontar as necessidades e relevância da interação entre espaços formais e
não formais, priorizando a melhoria da educação científica escolar.
De acordo com Martins (2006), estabelecer uma parceria entre espaços não formais e
escolas passa pela sistematização em atender o objetivo de priorizar a melhoria da educação
científica a partir da compreensão das bases que determinam as ações específicas de cada uma
dessas instituições, possibilitando uma interação pedagógica que respeite as missões e
exigências particulares de cada uma. A autora ainda explicita que:

Desse modo, coloca-se a necessidade de implementação na parceria entre museuescola no sentido de promover tanto a instrumentalização dos professores, oriundos
das escolas, nas linguagens e práticas específicas do espaço museal, quanto à
adequação desse espaço para a promoção da real interação entre os escolares e o
patrimônio cultural científico. (MARTINS, 2006, p. 39).

Segundo Köptke (2003), dentre as dificuldades para realização da parceria museu-escola
existem duas específicas, a de que professores se sentem excluídos da concepção das atividades
educacionais oferecidas para seus alunos pelos museus, considerando a linguagem, tempo e
cumprimento de expectativas apontadas como inadequadas; e a de que educadores de museus
muitas vezes ignoram as especificidades de seu público, considerando o professor como um
sujeito não capacitado para atuar naquele espaço. A autora ressalta que o problema se encontra
na falta de domínio dos professores em relação aos conteúdos presentes em uma exposição, que
dominar o assunto apresentado em uma exposição é um dos fatores que influencia no sucesso
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de uma visita escolar a um museu, já que por meio deste domínio, o professor poderá traçar as
estratégias mais adequadas a seus alunos
Köptke (2003), enfatiza que conhecer previamente a exposição e suas possibilidade é
sem dúvida um dos grandes fatore a influenciar o sucesso de uma visita escolar, portanto, para
isto educadores de museu e professores devem encontrar-se antes da visita escolar, de forma a
se conhecer mutuamente, e seus respectivos projetos pedagógicos. Os professores precisam
conhecer pelo menos o que se propõe a ensinar aos estudantes, a fim de contribuir com o
entendimento dos mesmos, neste sentido, os museus são espaços de um grande potencial
educativo, no entanto, os estudantes que o visitam só conseguirão ter maior proveito se os
professores conhecerem as particularidades do local ao desenvolver sua interface com o público
(MARANDINO, 2001).
Para Marandino (2001), na relação entre currículo formal e currículo do museu existem
aproximações e distâncias entre os espaços, porém a escola não precisa deixar de lado seu
currículo, devendo articulá-lo com os conteúdos das exposições, contemplando a ampliação da
educação científica e as oportunidades de interação entre esses espaços devem levar à percepção
de que os museus são mais do que complementos da escola, pois possuem identidade própria.
De acordo com essa autora, museus e escolas são espaços “que se interpenetram e se
complementam mutuamente e ambos são imprescindíveis para a formação do cidadão
cientificamente alfabetizado” (MARANDINO, 2001, p.98).
Ao falar de possibilidades de aprendizados em diferentes espaços educativos, podemos
salientar a diversidade de opções da construção do conhecimento, é possível enfatizar que
ENFE como instituições que dentro de um contexto próprio, contempla inúmeros desafios da
prática docente (ABIB et al., 2012). Ao compreender as ações educativas não formais como
possibilidade de ampliar a alfabetização científica, as articulações com os espaços formais,
torna-se fundamental refletir e desenvolver iniciativas educacionais que explorem esses espaços
(MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).

2.3 NOVAS PERSPECTIVAS PARA ENSINAR CIÊNCIAS NOS ESPAÇOS NÃO
FORMAIS

A Educação não formal em Ciências está relacionada com a utilização de espaços
educativos onde se pode proporcionar a aprendizagem de forma mais prazerosa, levando o
estudante à apreensão de conteúdos previstos no currículo da educação formal (CASCAIS;
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FACHÍN-TERÁN, 2011). Antes de fundamentar as perspectivas do Ensino de Ciências para a
utilização de espaços não formais, considera-se importante discutir os sentidos das expressões
usadas como: Educação em Ciências, Ensino de Ciências e mesmo Alfabetização Científica.
As expressões Educação em Ciências e Ensino de Ciências são usadas muitas vezes
como sinônimos, porém Cachapuz, Praia e Jorge (2004) indicam sentidos diferentes para os
termos, onde Educação em Ciências trata-se da área interdisciplinar de conhecimentos de
caráter mais abrangentes envolvendo história e filosofia da ciência, ética, psicologia, sociologia,
ciência da educação, entre outros. E Ensino de Ciências trata-se da delimitação da pesquisa
daquelas discussões no âmbito da escola e suas especificidades.
Para Moran (2003) os conceitos de ensino e educação se diferenciam, pois, no ensino se
organizam uma série de atividades didáticas para ajudar os alunos a compreenderem áreas
específicas do conhecimento, enquanto que na educação o foco, além de ensinar é ajudar a
integrar o ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade.
Por entender que aquilo que acontece nas escolas está mais próximo do ensino do que da
educação, discutir-se neste trabalho as perspectivas do Ensino de Ciências nos ENFE buscando
caminhos para sua melhoria mediante a interação espaço não formal e escola.
Entende-se por Alfabetização Científica o conhecimento que uma pessoa deve ter para
compreender, refletir e emitir opinião acerca de processos e feitos científicos, bem como suas
implicações para a sociedade, ou seja, promover no cidadão a capacidade além da identificação
do vocabulário científico, compreender conceitos e usá-los no enfrentamento de desafios e na
reflexão do seu cotidiano (KRASILSHIK; MARANDINO, 2007). Desta forma se caracteriza
como um processo de aquisição de conhecimento, análise, síntese e avaliação da ciência e
tecnologia que ocorre em diferentes contextos sociais, sendo os museus de ciência um desses
contextos (CERATI; MARANDINO, 2013).
Devido às suas características, que envolvem geralmente um caráter lúdico, os espaços
não formais assumem um importante papel na alfabetização científica (ZIMMERMANN;
MAMEDE, 2005), quando adequadamente explorados, tendem a permitir o desenvolvimento
de valores, competências e habilidades no processo de ensino-aprendizagem de Ciências, além
de promover a aproximação do público com conhecimentos científicos, capazes de auxiliá-los
a compreender diversos aspectos do mundo que os cerca.
Cerati e Marandino (2013) enfatizam que ao considerar a alfabetização científica como
um processo que ocorre ao longo da vida ver-se que a escola, ao utilizar os espaços não formais
como espaços educativos, está não só ampliando o conhecimento dos estudantes, como também
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mostrando outras possíveis fontes de aquisição do conhecimento após o período de
escolarização.
Segundo Rennie e Johnston (2004, apud CERATI; MARANDINO, 2013) visitas a
museus ou centros de ciência podem proporcionar múltiplas experiências que, sem propósito
aparente, podem gerar resultados afetivos, sociais e culturais, muitas vezes não planejado, nesta
perspectiva as informações disponíveis nas exposições ao estabelecer relações com o cotidiano
e aos conhecimentos prévios dos participantes estariam aprimorando a alfabetização científica,
e com isso o Ensino de Ciências.
Assim, pode-se comtemplar museus e centros de ciência como espaços de
Aprendizagem Significativa não só para o público leigo, mas inclusive para a formação de
professores. A Aprendizagem Significativa é uma teoria cognitivista fundamentada por David
Ausubel, a qual enfatiza que:

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um
processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interação entre ideias
“logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores (“ancoradas”)
relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos
conhecimentos deste) e o “mecanismos” mental do mesmo para aprender de forma
significativa ou para adquirir e reter conhecimentos. (AUSUBEL, 2000, folha de
rosto).

Em outras palavras, a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação
cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio, em um processo não-literal e
não-arbitrário, em que os conhecimentos são organizados por meio do princípio da assimilação
e acomodação, processo que ocorre quando a nova informação, potencialmente significativa, é
relacionada e assimilada por um conceito da estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 2000,
2009a, 2009b).
Para Ausubel (2000), os processos de assimilação da fase de aprendizagem significativa
incluem: ancoragem seletiva do material de aprendizagem às ideias relevantes existentes na
estrutura cognitiva; interação entre as ideias acabadas de introduzir e as ideias relevantes
existentes (ancoradas); e a ligação dos novos significados emergentes com as ideias ancoradas
correspondentes no intervalo de memória (retenção).
A valorização dos conhecimentos prévios é necessária uma vez que a nova informação
necessita dos conhecimentos anteriores para que na interação entre esses conhecimentos
aconteça a aprendizagem significativa (MOREIRA; MANSINI, 2001).
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Ao se ensinar ciências é importante promover situações que possibilitem a formação
cognitiva no aluno de forma gradual (VASCONCELOS; SOUTO, 2003). De acordo com Vieira
(2005), ENFE podem favorecer a aquisição cognitiva ao transmitir ao público estudantil
conteúdos de ciências. Portanto cabe à escola, na figura do professor, estabelecer relações de
ensino em espaços educativos mais eficazes e prazerosos (BRANCO; SOUSA; FACHÍNTERÁN, 2013). Nessa perspectiva, o trabalho em parceria escola-ENFE, torna-se ainda mais
significativo na educação, quando considera-se as contribuições desses espaços como recurso
para o Ensino de Ciências, os quais possibilitam uma formação mais integral, com ganhos na
aprendizagem dos conteúdos curriculares, na formação de valores e atitudes, além de
desenvolver a sociabilidade (SILVA; FACHÍN-TERÁN, 2011).
Para um ensino em ciências que possibilite a aprendizagem significativa é necessário
que o docente assuma uma postura crítica e investigativa, dentro de um processo dialógico,
buscando o desenvolvimento de práticas que contemplem tanto o conteúdo como o processo de
aprendizagem onde os conhecimentos prévios, as vivências, experiências e a curiosidade dos
alunos sejam valorizadas (ROCHA, 2009), na prática docente a partir das novas tendências
pedagógicas.
Para compreensão referente as novas perspectivas para ensinar ciências nos espaços não
formais optou-se em exemplificar a classificação das mudanças das tendências pedagógicas
ocorridas no Ensino de Ciências, porém sem caracterizar cada uma, apenas para mostrar a
diversidade presente na literatura educacional.
Vários autores caracterizam as tendências pedagógicas difundidas nas práticas
educativas, cada qual utilizam-se de terminologias próprias baseadas em critérios distintos. Para
Saviani (2007), as diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes
tendências: a tendência tradicional e a tendência renovadora. Libâneo (1994), por sua vez,
propõe a tendência liberal (pedagogia tradicional, pedagogia renovada e pedagogia tecnicista
educacional) e a tendência progressista (pedagogia libertadora, pedagogia critico-social dos
conteúdos).
Nas pesquisas de Fahl (2003), foram observados cinco modelos que exerceram grande
influência nas práticas pedagógicas dos professores de ciências: modelo tradicional, modelo da
redescoberta, modelo tecnicista, modelo construtivista e modelo ciência-tecnologia e sociedade
(CTS). Marandino (2015) explicita no contexto histórico que nas tendências no ensino de
ciências observam-se cinco abordagens na prática de ensino-aprendizagem: abordagem
cognitivas; história e filosofia da ciência; experimentação, ciência, tecnologia, sociedade e
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ambiente (CTS ou CTSA); espaços não formais de educação e divulgação científica; e
tecnologia de informação e comunicação.
É importante ressaltar que as tendências classificadas nesse texto apresentam
condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade
e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, do ensino e da
aprendizagem, das relações professor-aluno, das técnicas pedagógicas entre outros aspectos
(FERNANDES; NETO, 2012). Partindo no princípio de tendências que apresentam como base
a reprodução do conhecimento, em que regras são impostas, conteúdos, procedimentos
didáticos, a relação professor-aluno não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito
menos com as realidades sociais, em que a escola é o único lugar que detém as informações
(LIBÂNEO, 1994); para tendências que enfatizam a construção contínua do conhecimento, em
que o conhecimento escolar deixa de ser entendido como um produto e passa a ser encarado
como um processo realizado pelo aluno, considerando-o, e inserindo-o numa situação social
(cotidiano), e a escola deixa de ser o único lugar que detém as informações, outros espaços são
agregados no processo de ensino-aprendizagem (FERNANDES; NETO, 2012).
Nas pesquisas realizadas sobre modelos de educação presente no ensino escolar de
ciências demonstram que as tendências pedagógicas, assim como os modelos de ensino de
ciências, não são puras, e nem mutualmente exclusivos, podendo em algum momento se
complementarem e, em outros, divergirem (FAHL, 2003; MARANDINO, 2015).
Segundo Marandino (1994 apud SOUZA, 2009), no Ensino de Ciências os autores
destacam a perspectiva cognitivista/construtivista focada no processo ensino-aprendizagem, a
abordagem histórica e filosófica da ciência e as abordagens que resgatam a dimensão social, no
sentido de integrar o ensino de ciências a visão da escola como fator para a transformação
social. Para Fernandes e Neto (2012, p.646), “nas últimas décadas, o construtivismo foi
certamente o movimento predominante no ideário educacional em geral, e em particular, na
pesquisa em ensino de Ciências”.
No entanto, Fernandes e Neto (2012) enfatizam que na prática escolar cotidiana esses
modelos e tendências adquirem diversas caracterizações, havendo um distanciamento entre
currículo idealizado e o realizado, em que nas salas de aula continuam reinando um modelo
modernizado de ensino tradicional, que incorpora superficialmente os principais traços das
concepções inovadoras de outros modelos de ensino.
De acordo com Bonatto et al. (2012, p.5), “ainda prevalece o modelo antigo de
aprendizagem no qual existe a informação dada pelo professor e assimilação pelo aluno”,
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quando na realidade a aprendizagem escolar depende de uma interação complexa entre alunos,
professores, conteúdos, tarefas e do próprio contexto educacional.
Partindo dessa premissa, e no intuito de desfragmentar o ensino, enfatiza-se a
importância da inserção de atividades interdisciplinares no ensino de ciências, uma vez que esse
tipo de atividade implica num novo pensar e agir, numa postura que privilegia a abertura para
uma vivência interativa mediada por conhecimentos diversificados (BONATTO, et al., 2012).
No ensino, a interdisciplinaridade não pode ser uma junção de conteúdos, nem uma junção de
métodos, muito menos a junção de disciplinas (FAZENDA, 2008).
A interdisciplinaridade é uma ponte para o melhor entendimento das disciplinas entre
si, sendo importante porque abrange temas e conteúdos permitindo dessa forma recursos
ampliados e dinâmicos (BONATTO, et al., 2012). Esses autores ressaltam que a
interdisciplinaridade é “compreendida como uma forma de se trabalhar em sala de aula, no qual
se propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas” (BONATTO, et al., 2012, p.3),
esse conceito fica mais claro quando se considera que os conhecimentos mantem um diálogo
permanente com outros conhecimentos que pode ser de questionamento, de confirmação e de
aplicação. Bonatto et al. (2012) consideram que:

Portanto, a interdisciplinaridade na escola vem complementar as disciplinas, criando
no conceito de conhecimento uma visão de totalidade, onde os alunos possam
perceber que o mundo onde estão inseridos é composto de vários fatores, que a soma
de todos forma uma complexidade (BONATTO, et al., 2012, p. 11).

Neste contexto, o professor precisa do contato com diferentes abordagens e estratégias
de ensino, para que possa escolher e incorporá-las na sua prática docente, é importante lembrar
que temas de biologia necessitam de uma abordagem contemplando a realidade sem
distanciamento do contexto global, mas com socialização, crítica e superação das tendências
educacionais tradicionais.
Atendendo a essas perspectivas Zômpero e Laburú (2012) ressaltam que por meio do
ensino por investigação essa prática pode ser modificada, uma vez que o ensino com base na
investigação possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos,
e também a cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza do trabalho
científico.
As atividades de caráter investigativo é uma estratégia, entre outras, que o professor
pode utilizar para diversificar sua prática no cotidiano. O ensino por investigação tem como
base algumas etapas da pesquisa científica, tais como: levantamento de problemas, observação,
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e chegada a conclusões baseadas em evidências e teorias (OLIVEROS, 2013). Segundo
Oliveros (2013) nesse tipo de abordagem os alunos são responsáveis pela própria aprendizagem
desde que os professores se preocupem em propor atividades que os alunos necessitem apenas
de uma pequena ajuda para realizá-la, além disso a autora enfatiza que os conhecimentos
prévios dos alunos são de fundamental importância.
Aprender a investigar envolve aprender a observar, planejar, levantar hipóteses, realizar
medidas, interpretar dados, refletir e construir explicações de caráter teórico, contudo, essas
habilidades não precisam ser trabalhas de uma vez só, ou em uma única atividade. As atividades
investigativas são caracterizadas como práticas, não somente experimentais, podem ser
realizadas atividades de demonstração, de pesquisa, com filmes, simulação em computadores,
avaliação de evidencias, de elaboração verbal e escrita, entre outras (MUNFORD; LIMA,
2007).
Destaca-se, quanto a abordagem de ensino por investigação, que professores podem
desenvolver uma conduta investigativa nas atividades realizadas em espaços não formais,
determinando os objetivos da aprendizagem e conduzindo as observações dos alunos a fim de
explicitar o conteúdo escolar no local da visita (ALBUQUERQUE, 2012). Essa autora explicita
em sua pesquisa que é imprescindível considerar metodologias compatíveis com a forma de
operação que se processa na Educação não formal, principalmente as que apresentam relações
com a Educação formal.
De acordo com Albuquerque (2012) as metodologias aplicáveis em ENFE são variadas,
envolvem a inovação das práticas e experiências dos alunos, por meio de atividades e contato
com diferentes estratégias, flexibilização do currículo escolar, de forma a romper com a rigidez
dos padrões formais de educação. A autora ressalta que:

Uma metodologia adequada nesse caso é aquela que possibilita estabelecer uma
grande margem de flexibilidade para a descoberta de recursos e formas de apreensão
da realidade, por meio do contato direto do educando com a realidade em que vive e
com o ambiente extraescolar em suas várias formas, sem que isso impeça uma certa
organização dos elementos cognitivos e estímulos obtidos por parte do educador,
possibilitando definir os rumos do processo ensino-aprendizagem segundo propósitos
formativos essenciais (ALBUQUERQUE, 2012, p.23).

Considerações dessa autora reforçam que a aprendizagem não formal não só permite o
desenvolvimento de metodologias inovadoras que contribuem para o alargamento da formação
dos alunos, mas também estabelece uma oportunidade de repensar o processo de ensino-
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aprendizagem, levando em consideração a reflexão e compreensão das estratégias para sua
utilização por parte dos professores.
Desta forma, abordagens e estratégias didáticas inovadoras, sendo planejadas, passa a
ser o diferencial que tornará o processo de ensino em espaços não formais uma possibilidade
para novos aprendizados. Para que isso ocorra se faz necessário pensar na formação dos
professores referente a utilização dos espaços não formais.

2.4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

Atualmente os professores enfrentam desafios que não existiam ou eram
desconsiderados anteriormente, com isso o currículo, a metodologia, a postura do professor, as
instituições de ensino precisam acompanhar as exigências e as mudanças deste novo século,
são grandes as expectativas de que professores e escola preencham novos requisitos (SANTOS,
2009).
Pensando na formação do professor em um contexto reflexivo, percebe-se a importância
da formação docente, seja inicial ou continuada, enveredar por diferentes espaços educativos,
implicando em significativas percepções da própria prática docente (ABIB et al., 2012).
Segundo Marandino (2003b) a proposta de incorporar conteúdos relacionados aos
ENFE na formação do professor tem por finalidade ampliar os espectros de atuação competente
do profissional de educação em ciências. A autora acredita que a parceria entre o sistema formal
e não formal de educação deve ser colocada na perspectiva de fortalecimento dessas duas
instâncias, e nunca em termos de substituição ou de desvalorização, contribuindo desse modo
para a melhoria da formação de profissionais da educação que atuam nesses campos.
São poucos os trabalhos que se dedicam ao tema formação de professores em e na
relação com museus e centros de ciência (NASCIMENTO et al, 2012). A literatura na área de
formação de professores em ENFE ainda é muito escassa, com relatos isolados de atividades
em um ou outro centro ou museu de ciência, sendo realizadas, na maioria das pesquisas, para
investigar o que esses professores buscam nesses espaços e qual a sua contribuição para a
formação profissional (JACOBUCCI; JACOBUCCI; NETO, 2007).
Ao analisarem a formação continuada de professores a partir de programas realizados
nos espaços não formais Jacobucci, Jacobucci e Neto (2007, 2009) classificaram três tipos de
categorias de cursos: o modelo clássico – cursos de curta duração com objetivo de
instrumentalizar o professor para que possa aplicar em sala de aula o projeto de ensino ou os
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conteúdos apresentados na formação; o modelo prático-reflexivo – curso de média a longa
duração, incentiva a discussão dos problemas enfrentados na prática pedagógica,
acompanhamento dos docentes pelo mediador; o modelo emancipatório-político – ofertado na
forma de projetos ou programas de longa duração, participação ativa dos professores no
planejamento e na estruturação das atividades, discussão da função da educação e o papel dos
professores, as teorias educacionais, os problemas sociais e políticos, e as diferentes práticas
pedagógicas. Dos catorzes programas pesquisados seis foram classificados como pertencentes
ao modelo clássico de formação de professores, seis se enquadraram no modelo práticoreflexivo e dois no modelo emancipatório-político. Nas considerações desses autores propõese que os programas clássicos venham a ser suprimidos e substituídos por programas práticoreflexivo, ou emancipatório-político, por apresentarem um envolvimento superficial com os
professores e reforçarem um processo que está sendo abjurado pela grande maioria dos
pesquisadores da atualidade (JACOBUCCI; JACOBUCCI; NETO, 2009).
Pode-se afirmar que seja comum a prática do modelo clássico nas formações de
professores nesses espaços, mediante as constatações de que um dos problemas observados em
relação a subutilização desses espaços seja a falta de domínio pelos professores dos conteúdos
presentes em uma exposição (MARTINS, 2006). Martins (2006) afirma que dominar o assunto
da exposição é um dos fatores que influencia no sucesso de uma visita escolar a um ENFE, já
que por meio deste domínio o professor poderá traçar as estratégias mais adequadas a seus
alunos.
Rocha e Fáchin-Terán (2010), ressaltam que o sucesso da visita e um espaço não formal
está ligado ao planejamento da atividade de ensino, o que possibilita antecipar situações,
diminuir dificuldade e evitar imprevistos. Os professores precisam conhecer pelo menos o que
se propõe a ensinar aos estudantes, a fim de contribuir com o entendimento do mesmo. Neste
sentido, segundo Marandino (2003) os museus são espaços de um grande potencial educativo,
no entanto, os estudantes que o visitam só conseguirão ter maior proveito se os professores
conhecerem as particularidades do local ao desenvolver sua interface com o público.
Ao pensar em formação de professores sobre espaços não formais deve-se possibilitar a
esses professores não só a formação referente a exposição de um determinado espaço, e sim
possibilitar que após a formação esses professores possam ter uma fundamentação teórica e
prática que possa ser utilizada em qualquer outro espaço não formal. Nesse contexto, pode-se
dizer que a atuação do professor representará sempre o diferencial do contato entre os alunos e
as atividades ou experiências não formais, distinguindo o que é uma forma efetiva de
aprendizado de uma mera visita recreativa (ALBUQUERQUE, 2012).
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O sucesso de uma atividade em espaço não formal está diretamente relacionado ao seu
planejamento. De acordo com Pacca (1992, apud SCARINCI; PACCA, 2011) o conhecimento
pedagógico de planejar se refere à delimitação de um objetivo geral a ser alcançado, à escolha
de atividades para direcionar o aprendizado, com determinação dos específicos, e localização
dessas atividades numa sequência pedagógica coerente e orientada para aprendizagem.
Na adoção e integração do ensino não formal ao processo de ensino aprendizagem
escolar exige do professor a capacidade de transitar de um espaço para outro sem perder o foco
e a objetividade como requisito para alcançar o propósito formativo (MARTINS, 2006), porém
as especificidades inerentes ao funcionamento e à concepção de cada um desses espaços deve
ser trabalhada dentro de uma lógica que respeite as diferenças e os objetivos relativos a cada
um (KÖPTKE, 2003). Além disso deve-se conhecer previamente a exposição e suas
possibilidade, até mesmo os assuntos que serão estudados devem ser bem escolhidos, de modo
a não tornar as observações limitadas nem muito amplas dificultando a assimilação do
conhecimento pelos alunos.
As atividades realizadas em espaços não formais requerem certas habilidades essenciais
para que sejam bem aproveitadas, assim ao planejar uma atividade em ENFE os professores
devem ter consciência de integrar a essas atividades a abordagens que ampliem a melhoria do
aprendizado, a partir do próprio sujeito que aprende (ALBUQUERQUE, 2012). De acordo com
essa autora:

A metodologia a ser utilizada na educação não formal é estabelecida de acordo com o
sentido e significado do aprendizado que pode ser alcançado, remetendo a uma
necessária vinculação do método às condições e características da relação entre o
educando e seu mundo, entre o ser que aprende e a realidade da qual poderá extrair
elementos significativos para que possa elaborar conhecimento (ALBUQUERQUE,
2012, p.24).

O uso de alternativas metodológicas diversificadas que agucem os diferentes sentidos e
que coloquem o sujeito da aprendizagem em contato direto como o objeto de estudo em espaços
não formais, pode permitir aos professores de ciências darem sentido ao conteúdo específico de
Botânica, Zoologia, Ecologia, entre outros, integrando-os às demais disciplinas do currículo
escolar (ARAÚJO, 2009). Para isto, os professores devem promover atividades pré e pósvisitas, que reflitam a abordagem metodológica empregada, e que possibilitem a interação entre
os conhecimentos prévios dos alunos e o novo conhecimento formado a partir dessas atividades.
Para Souza (2009), o fortalecimento das instituições de Educação não formal ampliou a
importância da compreensão sobre as questões relacionadas a aprendizagem, bem como da
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influência dos modelos de educação formal na concepção das exposições e das ações educativas
propostas pela escola na figura do professor, ou seja, as tendências pedagógicas que aparecem
originalmente para um contexto formal podem ser utilizadas como ferramentas para a análise
do papel educativo em museus. Garcia (2005) reafirma que não se pode confundir o que é
próprio da primeira, com aquilo que se aplica à segunda, pelo contrário, é necessário manter a
perspectiva das diferenças essenciais para desenvolver e utilizar métodos coerentes com cada
possibilidade de aprendizado.
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3 CAPÍTULO 2 – PERCURSO METODOLÓGICO

O foco central deste capítulo é descrever os procedimentos metodológicos utilizados no
desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, será destacada a caracterização, o contexto e os sujeito
da pesquisa, o percurso metodológico descriminando as etapas desenvolvidas e os instrumentos
utilizados para coleta dos dados, a forma de registro, tratamento e análise dos dados.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Pesquisa caracterizada como qualitativa descritiva na medida em que parte da obtenção
de dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto
de estudo e se trabalha com interpretação do discurso do sujeito (LUDEK; ANDRÉ, 1986). Nas
pesquisas qualitativas, é frequente que o pesquisador procure entender o fenômeno, segundo a
perspectiva dos participantes e, a partir desse ponto situar sua interpretação dos fenômenos
estudados, realizar comparações com outros estudos, para através de sua narrativa detalhada o
pesquisador possa dar credibilidade para seus modelos interpretativos (GÜNTHER, 2006;
MOREIRA; ROSA, 2009).
De acordo com Moreira (1999), pesquisa qualitativa é um termo utilizado para designar
várias abordagens a pesquisas em ensino, tais como estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa
etnográfica, entre outras. Para esse autor cada uma dessas abordagens firma um todo coerente,
englobando suposições internamente consistentes sobre natureza humana, sociedade, objeto de
estudo e metodologia, porém compartilham muitas semelhanças.
Segundo André (2013, p.96), “na perspectiva das abordagens qualitativas não é
atribuição de um nome que estabelece o rigor metodológico da pesquisa, mas a explicitação dos
passos seguidos na realização da pesquisa”, ou seja, o rigor metodológico não é medido pela
nomeação do tipo de pesquisa, mais pela descrição detalhada do caminho percorrido e das
decisões tomadas pelo pesquisador para alcançar os objetivos da pesquisa. A autora ainda
enfatiza que:

Isso sim é importante, porque revela a preocupação com o rigor cientifico do trabalho,
ou seja, se foram ou não tomadas as devidas cautelas na escolha dos sujeitos, dos
procedimentos de coleta e análise de dados na elaboração e validação dos
instrumentos, e no tratamento dos dados. (ANDRÉ, 2013, p.96).
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A interpretação dos dados é o aspecto crucial do domínio metodológico da pesquisa
qualitativa, portanto, privilegiam o uso de ferramentas baseadas na interpretação subjetiva dos
registros por parte do pesquisador (R0SA, 2013), mas também transformam dados e
eventualmente faz uso de tabelas, gráficos, classificações, mas a estatística usada é
predominantemente descritiva (MOREIRA, 2009c). Segundo Moreira (2009c), o pesquisador
qualitativo não está preocupado em fazer inferências estatísticas, seu enfoque é descritivo e
interpretativo ao invés de explanatório ou preditivo.
Por se tratar de uma ação formativa essa pesquisa se enquadra em pesquisa qualitativa
com intervenção, uma vez que o pesquisador altera o ambiente estudado de alguma maneira e
analisa o efeito desta alteração, ou seja, a intervenção do pesquisador na realidade observada é
o que será avaliado (ROSA, 2013).

3.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA

Essa pesquisa foi aplicada a Professores de Ciências do Ensino Fundamental atuantes
na Rede Municipal de Ensino da cidade do Natal, RN, por meio de parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Natal apresenta uma política de
formação continuada muito bem estruturada, de acordo com a Lei Municipal nº 058/2004 que
atribui como direito garantido ao profissional do magistério o período reservado de estudo,
planejamento e avaliação incluído na jornada de trabalho (NATAL, 2004). Com base nessa lei,
a SME promove através de projetos de assessoramento pedagógico e formação continuada aos
os professores de ciências quinzenalmente, sendo realizados nas quintas feiras.
Atendendo essa demanda de processo de formação, a presente pesquisa foi executada
no período compreendido de maio a dezembro de 2014, com encontros sendo realizados em
espaços físicos da UFRN, contemplando um total de 21 participantes, sendo 18 professores de
ciências, duas coordenadoras de formação da área de ciências da SME, e 1 professor de inglês
que acompanha a formação desses professores.
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3.3 DESENHO DO PERCURSO METODOLÓGICO

O percurso metodológico está vinculado aos objetivos específicos de modo a atendêlos, procurando adequar-se as necessidades da pesquisa. Encontra-se estruturada em três etapas,
esquematizada segundo o fluxograma (Figura 1):

Figura 1 - Fluxograma do percurso metodológico.

Aplicação
1ª Etapa
Construção RAPDENFE
(ROTEIRO DE ANÁLISE DO POTENCIAL DIDÁTICO DE
ESPAÇO NÃO FORMAL DE ENSINO)

do

RAPDENFE:

Caracterização
do
espaço
físico;
Caracterização dos monitores; Potencial
didático.

Processo de validação: Objetividade;
Estrutura e apresentação; Relevância.

Etapas

Percepções prévias - Questionário
(semiestruturado): Perfil sócio
2ª Etapa
Ação formativa - Elaboração
e aplicação

profissional; Planejamento e uso de ENFE;
Conhecimentos prévios sobre abordagens
didáticas inovadoras em ensino de ciências.

Apresentação

do

conteúdo:

Explanação
expositiva
dialógica;
Vivências em ENFE; Apresentação do
RAPDENFE.

Expressão
3ª Etapa
Análise do processo
formativo

da

aprendizagem:

Observação das discussões; Registro das
análises de proposta; Registro da
elaboração de proposta.

Repercussão na prática docente:
Acompanhamento da aplicação das
propostas – observação participante;
Entrevista.

Fonte: Autoria própria.

43

3.3.1 Descrição das etapas da pesquisa e dos instrumentos

Nesse item será descrito cada etapa do percurso metodológico caracterizado na figura
1, bem como descriminados os instrumentos utilizados para coleta de dados em cada etapa.

3.3.1.1 Primeira etapa: Construção e validação do Roteiro de Análise do Potencial Didático
de Espaços Não Formais de Ensino – RAPDENFE

Atendendo ao objetivo de construir e validar um instrumento de avaliação do potencial
didático de ENFE para auxiliar e direcionar o planejamento de aulas de Ciências nestes espaços,
foi estruturado um Roteiro de Análise do Potencial Didático de Espaços Não Formais de
Ensino, o RAPDENFE (APÊNDICE A), elaborado após pesquisa bibliográfica referente às
atividades em espaços não formais de ensino, contendo informações relevantes para elaboração
de um material didático atrativo ao público alvo.
Em relação à análise do ENFE pelos professores antes da visita, não foi identificado
estudos que abordem a existência de um instrumento específico referente a análise do potencial
didático desses espaços. Considerando esta perspectiva é de fundamental importância formar
professores bem preparados para conhecer o potencial dos ENFE e usá-los de forma que
promova aprendizagem significativa a seus alunos.
As justificativas para a realização deste estudo se pautam no fato de que, até o momento,
não se tem conhecimento da existência de um instrumento único voltado para análise da
estrutura física e recursos humanos dos ENFE, bem como, avaliação de seu potencial didático.
Dessa forma, a construção e a validação de um instrumento que sirva a esse fim poderá
contribuir e apoiar o professor de Ciências e Biologia para a organização e planejamento de
atividades nesses espaços.
O RAPDENFE foi elaborado para facilitar o planejamento de atividades nos espaços ao
identificar e reconhecer a estrutura física e funcional do espaço, caracterização da monitoria, e
o potencial didático dos espaços, caracterizando dessa forma as possibilidades de uso do local
(Quadro 1). O mesmo foi estruturado a partir de adaptações dos trabalhos de Jacobucci,
Jacobucci (2008) no que se refere à caracterização física e funcional dos espaços, de Freire
(2011/1985) apud Carvalho e Pacca (2013) no que se refere à parte da caracterização dos
monitores, e de Jacobucci (2008) referente ao objetivo dos espaços não formais em divulgar a
ciência.
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Quadro 1 – Discriminação e caracterização dos eixos estruturais do RAPDENFE
EIXO

OBJETIVO

I

Caracterizar
a
estrutura física e
funcional do ENFE observação in loco

II

Caracterizar
a
monitoria do ENFE.

CARACTERIZAÇÃO
Identifica o número de salas e as temáticas abordadas;
Parâmetros e características:
 Tipo de espaço (institucional ou não institucional);
 Tipo de instituição (pública ou privada);
 Acesso/entrada (pago ou gratuito);
 Acervo/criação (próprio oi itinerante);
 Frequência (permanente ou temporária);
 Espaço físico (área interna ou externa);
 Acervo biológico (vivo ou preservado);
 Disponibiliza meio de transporte para locomoção da escola-espaço e
vice-versa;
 Apresenta recursos visuais atraentes;
 Apresenta interatividade;
 Utilização de recursos multimídia;
 Utilização de ludicidade (peças teatrais, dinâmicas);
 Utilização de experimentos;
 Utilização de jogos didáticos;
 Presença de placas informativas/indicativas;
 Há monitores no espaço;
 Acessibilidade (rampas, elevadores, etc.);
 Oferece roteiro de observação para auxiliar o professor;
 Apresenta avaliação própria após visitação;
 Oferece curso, palestras, oficinas ou seminários;
 Existe algum projeto de divulgação integrado as escolas;
 Existe convênio com outras instituições;
 Oferece material didático (escrito ou virtual).
Identificar de forma individual as ações dos monitores:
 Demonstra segurança na apresentação dos conteúdos;
 Demonstra clareza durante a apresentação;
 Cede espaço para fala dos professores;
 Faz analogias;
 Utiliza termos científicos sem explicações;
 Seus questionamentos são complexos;
Características gerais da monitoria – comparações referentes à extensão ou
comunicação da monitoria, tais como:
 Ação de estender conhecimentos técnicas (abordagem tradicional) ou
ações educativas de conscientização (abordagem construtivista);
 Transmite, transfere ou deposita o conteúdo (detentor do
conhecimento) ou ação de apropriação e transformação do conteúdo
(mediador do conhecimento);
 Demonstra um conhecimento estático (mecânico) ou demonstra uma
reflexão sobre conhecimento;
 Dar-se conta do objeto exposto (demonstração) ou conhece o objeto
exposto (explicação);
 Não dialoga com o público ou dialoga com o público;
 Não problematiza o conteúdo ou problematiza o conteúdo;
 Apresenta ao público a cultura cientifica ou compartilha com o público
a cultura cientifica;
 Visualiza o aprendiz como objeto ou visualiza o aprendiz como
sujeito;
 Mostra ou demostra o conteúdo ou revela e desvela o conteúdo.
Identificação de possibilidade de uso do espaço:
 Estratégias:
conhecimentos
prévios,
organizador
prévio,
fundamentação de conteúdo, resolução de problemas, consolidação de
conteúdo; contextualização de temas, pesquisa orientada, modelos e
analogias, trabalho prático experimental, trabalho pratico de campo,
jogos didáticos, conflito cognitivo;
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III

Identificar
o
potencial de uso:
abordagens didáticas,
propostas
de
atividades
e
de
divulgação cientifica
de ENFE.



Abordagens: interdisciplinar, CTS ou CTSA, investigativa, lúdica,
ambiental, divulgação científica;

Conteúdos que podem ser trabalhados no espaço;
Relacionar conteúdos formais ao acervo do espaço;
Identificar possibilidade de desenvolver atividade interdisciplinar (entre quais
disciplinas e temas);
Identificar possibilidade de desenvolver atividades considerando a educação
ambiental;
Identificar possibilidade de desenvolver atividades considerando o ensino por
investigação;
Atende aos princípios da aprendizagem significativa;
Possibilita o uso de ferramentas interativas, lúdicas ou experimentais;
Possibilidade de uso do espaço em relação ao apoio do monitor;
Identificar características relacionadas à cultura científica;
Opinar em relação ao roteiro de visita ofertado pelo espaço;
Identificar suas expectativas após visita de reconhecimento do espaço;
Discriminar uma opinião com relação ao espaço.

Fonte: Autoria própria.

Segundo Raymundo (2009, p.87) a validação é “um processo de examinar a precisão de
uma determinada predição ou inferência realizada a partir de escores de um teste”. A autora
ainda enfatiza que validar vai além de demonstrar o valor de um instrumento de medida, é um
processo de investigação, pois valida-se a interpretação dos dados decorrentes de um
procedimento específico.
Na literatura existem diferentes formas ou modelos para validar um instrumento, nesse
estudo foi realizada a validade de análise semântica descrita por Pasquali (1998). De acordo
com Pasquali (1998), a análise semântica tem a finalidade de verificar se o instrumento é
compreensível aos membros da população à qual se destina, e deve ser aplicada a estratos mais
baixos e estratos mais sofisticados da população-meta. Neste trabalho optou-se por uma
validação composta por dois testes pilotos aplicados antes de ser realizada a formação dos
professores, e por outro teste após a utilização do roteiro na formação.
O primeiro teste piloto consistiu em coletar prováveis erros constitutivos e operacionais
do roteiro e foi realizado com graduandos de biologia em formação inicial (estrato mais baixo).
O segundo teste piloto consistiu em verificar a coerência do roteiro reformulado e identificar
novamente a existência de possíveis erros, sendo aplicado a graduandos de biologia, química e
física em formação inicial, porém monitores em um espaço não formal (estrato considerado
médio por se tratarem de monitores de ENFE). O terceiro teste, realizado com os professores
participantes da formação (estrato mais alto), consistiu em coletar dados de valores, percepções
do público alvo que possibilitou a correção final do roteiro. Como critério de participação do
terceiro teste os professores teriam de ter participado pelo menos de uma das vivências em
ENFE ofertada durante a formação, ou seja, ter tido contato com o roteiro para poder avaliá-lo.
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Para validar o RAPDENFE foi construído um questionário de validação (APÊNDICE
B), no qual estabelecia como critérios de avaliação à objetividade, a estrutura e apresentação, e
a relevância do instrumento (Quadro 2), em que se utilizou uma escala de avaliação
intermediada pelo sistema binário de resposta sim ou não, e de considerações de variáveis
categorizadas em: Adequado (AD), Parcialmente adequado (PA) e Inadequado (IN). Os itens
considerados “Adequados” são os que se encontram em conformidade com o questionamento
dos critérios analisados; itens “Parcialmente adequados” são os que se encontram em
conformidade com o questionamento dos critérios analisados, porém necessitam de algum tipo
de adequação ou modificação; itens “Inadequados” são os que não se apresentam em
conformidade com o questionamento dos critérios analisados. Utilizou-se o percentual de
concordância de 80% quanto a classificação da categoria “Adequado” como critério de decisão
sobre a pertinência dos itens no instrumento, de acordo com Pasquali (1998).
Quadro 2 – Discriminação dos critérios de análise da validação do RAPDENFE
CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

ANÁLISE

Objetividade

Avalia os propósitos e
metas a serem atingidos
com a aplicação do
roteiro.

Estrutura e
apresentação

Avalia a forma de
apresentação do roteiro,
quanto a sua organização
geral,
estrutura,
estratégia
de
apresentação, coerência
e formatação.

Relevância

Avalia o grau de
significado do roteiro.

Fonte: Autoria própria.

QUESTIONAMENTOS
Coerência com relação às necessidades dos professores em
avaliar ENFE.
Promove mudanças nos hábitos de planejamento e uso dos
ENFE pelos professores.
Apresenta capacidade de circular como material instrucional
na área de ensino não formal.
Atende aos objetivos que se propõe.
Capacidade de acompanhamento.
Uso apropriado aos professores.
Apropriado ao perfil sócio cultural do público alvo.
Clareza.
Termologia de difícil compreensão.
Indicativo de substituição de palavras ou termos.
Quantidade de questões.
Exclusão ou acréscimo de algum questionamento.
Generaliza os ENFE.
Generaliza a monitoria.
Auxilia no planejamento das atividades em ENFE.
Adequado a qualquer profissional da área de educação.
Opinião do avaliador quanto à importância do roteiro.
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3.3.1.2 Segunda etapa: Elaboração e aplicação da ação formativa sobre ENFE

No intuito de promover a formação de professores para o uso de ENFE, e contribuir
para melhoria do Ensino de Ciências Naturais foi elaborada e ministrada a formação “Vivência
fora da sala de aula: integração escola-espaços não formais no Ensino de Ciências”.
A escolha pela aplicação de oficinas se deu após leitura de aporte teórico referente à
formação continuada de professores. Especificamente após a leitura da pesquisa de AlvaradoPrada, Freitas e Freitas (2010), em que seus estudos enfatizam que dentre as ações
proporcionadas para formação continuada os professores preferem as oficinas, sendo
justificadas pelas “formas variadas de trabalhar, como dinâmicas, debates sobre conduta dos
docentes em sala de aula enquanto prática de ensino, e metodologia participativa”.
Enfatizando dessa forma que na prática se observa melhor a realidade e o aprendizado
através de coisas concretas, uma vez que os professores querem conteúdos e metodologias para
resolver situações do cotidiano da sala de aula (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS,
2010).
A partir dessa compreensão, buscou-se elaborar uma proposta de formação que
atendesse as necessidades dos professores e atingissem aos objetivos dessa pesquisa, numa
abordagem que promovesse a reflexão da prática. A formação por sua vez, foi estruturada em
quatro etapas, porém não se trata de uma estrutura rígida, inflexível, apenas organizacional
(Quadro 3), sendo realizada em momentos presenciais e não presenciais, apresentando uma
carga horária de 15 horas presenciais distribuídas em cinco encontros de 3 horas cada, de acordo
com cronograma (APÊNDICE C); 20 horas não presenciais referentes a leitura de aporte teórico
e elaboração de atividades em ENFE; além de 15 horas/professor de acompanhamento das
atividades em ENFE de 3 professores.
Quadro 3 – Caracterização das atividades presenciais desenvolvidas na formação
ETAPAS
Primeira

DESCRIÇÃO
Identificação das percepções
sobre ENFE

Segunda

Apresentação do conteúdo

Terceira

Expressão da aprendizagem

Quarta

Repercussão na prática

Fonte: Autoria própria.

ATIVIDADES DA OFICINA
Apresentação da oficina e seus objetivos;
Aplicação de questionário;
Explanações expositiva dialógica;
Divulgação de material para leitura de aporte teórico (não
presencial);
Vivências de atividades em espaços não formais de ensino;
Apresentação do RAPDENFE;
Discussões das vivências;
Elaboração de atividades em ENFE (não presencial);
Análise de atividade em ENFE;
Aplicabilidade das atividades em ENFE elaboradas pelos
professores.
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Para organizar as ações dessa formação buscou-se fundamentação na teoria cognitivista
da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, tomando como base elementos dos
princípios programáticos dessa teoria, especificamente sua ideia central de considerar os
conhecimentos prévios dos alunos. Portanto, considerou-se de fundamental importância a etapa
de levantamento e coleta de dados das percepções dos professores sobre a compreensão do
conceito, características e uso dos espaços não formais, e sobre abordagens didáticas inovadoras
na prática docente. Caracterizando dessa forma a primeira etapa da formação – Identificação
das percepções sobre ENFE.
No primeiro contato com os professores foi explicitado que a formação se tratava de
uma pesquisa de mestrado, que os dados coletados seriam sigilosos, e que seus nomes seriam
preservados, e em seguida foram explanados os objetivos e as etapas desenvolvidas durante a
oficina. Após explicações iniciais sobre a natureza e objetivos da pesquisa os participantes
foram convidados a preencherem a ficha de inscrição referente a oficina (APÊNDICE D), e a
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE E).
Em seguida, foi aplicado um questionário semiestruturado (APÊNDICE F), de cunho
qualitativo para caracterizar o perfil sócio profissional dos professores, e investigar o processo
de planejamento de uso de ENFE e suas percepções sobre abordagens didáticas inovadoras na
prática docente (Quadro 4).
Os questionários são um dos instrumentos em pesquisas mais utilizados, por se tratarem
de coletar dados através de uma série de questões escritas que apresentam como objetivo
propiciar determinado conhecimento ao pesquisador (ROSA, 2013). Segundo Moreira e Rosa
(2008) os questionários podem ser classificados em restritos ou de forma fechada, formados
por questões que apresentam uma lista de respostas sugeridas, e os chamados de aberto, onde
os participantes respondem com suas próprias palavras as questões. Contudo, um questionário
semiestruturado apresenta tanto questões fechadas quanto questões abertas. Apresenta como
vantagens uma maior sistematização dos resultados fornecidos, maior facilidade de análise,
menor tempo para coletar e analisar os dados, porém também apresentam desvantagens, pois
são dependentes da clareza das perguntas, e apresentam elevada taxa de não respostas
(LAVILLE; DIONE, 1999). Com intuito de amenizar as desvantagens referentes à
aplicabilidade dos questionários optamos por aplicá-los pessoalmente no primeiro encontro
com o público participante.
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Quadro 4 – Descrição do questionário de caraterização do perfil sócio profissional e das
percepções sobre uso de espaços não formais e abordagens didáticas
EIXO

Perfil sócio
profissional

Percepções sobre
uso de ENFE

Abordagens
didáticas
inovadoras

DESCRIÇÃO
Apresenta 11
questões: 1 questão
fechada e 10 questões
abertas.

Apresenta 13
questões: 7 questões
fechadas e 6 questões
abertas.

Apresenta 8 questões
abertas.

QUESTIONAMENTOS
Dados pessoais: nome; gênero; idade;
Informações da graduação: graduação com ano de conclusão e
instituição; pós-graduação com ano de conclusão e instituição;
Experiência: tempo de atuação na docência; disciplina que
leciona; escolas que trabalha; carga horária.
Definição de ENFE;
Identificação de um ENFE;
Realização de atividades em ENFE e frequência das atividades;
Motivo para realização de atividades em ENFE;
Procura conhecer o espaço antes da visita;
Para realizar as atividades em ENFE: realiza planejamento;
definir objetivos; fornece roteiro de visita aos alunos;
Descrever sua postura durante a atuação em espaços não
formais;
Identificar expectativas com relação aos alunos após a visita;
Caracterizar dificuldades em levar seus alunos a um ENFE;
Contribuição dos ENFE em relação à aprendizagem e o
interesse pelo ensino da biologia;
Considera a educação ambiental;
Considera possível abordar um conteúdo disciplinar em um
ENFE;
Utilizam de atividades lúdicas, situações problemas, jogos
didáticos ou atividades experimentais em ENFE.
Definição e compreensão sobre conhecimentos prévios e a sua
importância na prática docente;
Definição de atividade pratica e onde pode ser desenvolvida;
Definição de atividades lúdicas e qual a sua importância como
ferramenta didática;
Definição e compreensão referente a organizador prévio;
Experiência com as ferramentas didáticas mencionadas nas
questões anteriores;
Definição e compreensão sobre abordagem interdisciplinar e se
já desenvolveram alguma;
Definição e compreensão sobre abordagem investigativa e se já
utilizaram esse tipo de abordagem;
Definição e compreensão sobre alfabetização ou divulgação
cientifica.

Fonte: Autoria própria.

Os encontros presencias são basicamente compostos pela sobreposição da segunda e
terceira etapas da formação. Preocupados em não fornecer conteúdos de forma pronta e
acabada, e em favorecer a aprendizagem significativa, evitando dessa forma que os conceitos
sejam somente memorizados sem que ocorra compreensão, considerou-se importante
proporcionar atividades que aliem teoria e prática, harmonizando explanações expositivas
dialógicas e vivências em ENFE (Quadro 5), além de discursões das vivências, trabalhadas
dentro do cronograma previsto para a formação. Caracterizando dessa forma a segunda etapa
da formação – apresentação do conteúdo.
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Quadro 5 – Discriminação dos conteúdos abordados na explanação expositiva dialógica e
vivências da formação
ATIVIDADE

EXPLANAÇÃO
EXPOSITIVA
DIALÓGICA

CONTEÚDO
Conceito de ENFE, tipos e características desses
espaços.
Apresentação de breve histórico sobre atividades
em ENFE.
Intencionalidades dos ENFE – divulgação
científica.
O que dizem os documentos oficiais de educação
sobre os ENFE.
Interações escola-ENFE, as relações aluno,
professor e espaço (monitor).
Relação ENFE e o ensino de ciências e biologia.
Potencialidades e fragilidades no uso de ENFE.

Como trabalhar em ENFE:
 Possibilidades de uso:
Identificação de conhecimentos prévios;
Atividades práticas;
Atividades lúdicas;
Resolução de problemas;
 Utilização de abordagens didáticas
inovadoras:
Organizador prévio;
Atividade investigativa;
Interdisciplinaridade;
VIVÊNCIA 1: Museu de Ciências Morfológicas
Da notocorda as glândulas mamárias...
Ensino por investigação;

VIVÊNCIAS

Papel do professor e do aluno;
Características das atividades investigativas;
Tipos de atividades investigativas;
Fases e processos de uma atividade investigativa;
VIVÊNCIA 2: Parque da Ciência
1º momento – Dinâmica: Se você fosse o monitor
desta sala, como você apresentaria esse conteúdo?
2º momento – Onde as disciplinas se encontram?
Atividade lúdica;
Organizador prévio;
Abordagem interdisciplinar;

REFERENCIAL
JACOBUCCI, 2008;
OLIVEIRA, GASTAL, 2009.
MARANDINO, 2009;
PRAXEDES, ARAÚJO, 2013.
SILVA, TERÁN, 2011;
LEPORO, DOMINGUEZ, 2011.
BRASIL, 1998;
BRASIL, 2006;
CHAGAS, 1993;
MARANDINO, 2001.
BARZANO, 2008.
GUIMARÃES, VASCONCELLOS,
2006; JACOBUCCI, JACOBUCCI,
2008;
PRAXEDES,
2009;
OLIVEIRA, GASTAL, 2009.

MOREIRA, 2003.
VERISSIMO, 2001.
OLIVEIRA, 2009.
MOREIRA, 1996.

MOREIRA, 2008.
OLIVEROS, 2013.
FAZENDA, 2008.
Adaptado: MAIA, SILVA, GARCIA,
2011;
LOPES, FERREIRA, STEVAUX,
2007.
ZÔMPERO, LABURÚ, 2012.
AZEVEDO, 2004.
OLIVEROS, 2013.
CAMPOS E NIGRO, 1999.

Adaptado:
ARAÚJO,
NONENMACHER, 2009.
FARIA, SHUVART, 2011.
MOREIRA, 2008.
NEUENFELDT,
RODRIGUES,
2011.

Fonte: Autoria própria.

Optou-se por chamar os momentos de apresentação dos conteúdos de “explanações
expositivas dialógicas”, na qual, tal como uma “aula expositiva dialógica”, consiste em uma
estratégia didática descrita como uma exposição de conceitos, com participação ativa dos
participantes, em que o conhecimento prévio é extremamente importante, devendo ser
considerado este o ponto de partida. Para Gil (2005), nessa estratégia o professor leva os alunos
a questionarem, discutirem, interpretarem o objeto de estudo apresentado por ele, reconhecendo
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e contextualizando este objeto com as situações das realidades que podem ser levantadas pelos
alunos.
Nas explanações expositivas dialógicas aprofundava-se os conceitos e características
fundamentais sobre ENFE de forma a apresentar as relações entre a escola e os ENFE,
divulgando as semelhanças e diferenças nas funções educativas de ambos. Além de discutir
sobre as possibilidades de uso desses espaços mediante a apresentação de abordagens didáticas
em uma perspectiva interdisciplinar, investigativa, problematizadora e lúdica.
Para acompanhamento e discussão das explanações expositivas dialógicas foram
entregues sete artigos como material de aporte teórico condizente com os conteúdos abordados,
e utilizados para a elaboração e estruturação da formação, a tratar: Oliveira e Gastal, 2009; Silva
e Fáchin-Terán, 2011; Zômpero e Laburú, 2012; Oliveros, 2013; Neuenfeldt e Rodrigues, 2011;
Moreira, 2008; Faria e Shuvart, 2011.
Como forma de interagir e acompanhar o andamento das atividades durante os
momentos não presenciais da formação foi utilizado a rede social Facebook, sendo criado um
grupo denominado “Oficina: Vivências fora da sala de aula”, cadastrado pela pesquisadora no
endereço <https://www.facebook.com/groups/824869174192148/>. No grupo eram reforçadas
as datas dos encontros, as atividades previstas, e anexados artigos extras complementares de
aporte teórico referentes aos conteúdos explanados nos encontros presenciais. Ressalta-se que
os momentos não presenciais contabilizados nesta formação referem-se a leitura de aporte
teórico e ao planejamento dos professores de atividades em ENFE.
As vivências apresentavam o objetivo de demonstrar abordagens inovadoras como
possibilidades metodológicas de ensino-aprendizagem de ciências e ENFE, como forma de
promover uma reflexão pessoal acerca do papel dessas abordagens. As vivências foram
realizadas no Museu de Ciências Morfológicas e no Parque da Ciência, a escolha por esses
ambientes se deve ao fato de serem espaços institucionais de ensino e desta maneira estruturado
e organizado de forma que ocorra aprendizagem, além de serem administrados pela UFRN,
facilitando desta forma o acesso e a utilização destes espaços em etapas posteriores.
Para as vivências foram produzidos roteiros, como organizadores das visitas nos
espaços. O roteiro tem por finalidade que o aluno não se sinta perdido e saiba por onde iniciar
o estudo do espaço, sendo elaborado para chamar a atenção para detalhes da exposição e
orientar a exploração do local, além de ser essencial para o professor, pois é a partir dele que
será possível prosseguir com as atividades em sala de aula (AMARAL; LIMA, 2009).
Ainda como parte da apresentação do conteúdo, propõe-se aos professores que antes de
realizar atividades em ENFE, o professor conheça o local a ser visitado, faça uma avaliação

52

prévia, portanto, neste momento apresentou-se aos professores o RAPDENFE, instrumento de
apoio para auxiliar e direcionar o planejamento de aulas de ciências nestes espaços. Dessa forma
os professores caracterizaram os espaços visitados durante as vivências seguindo o roteiro.

3.3.1.3 Terceira etapa: Análise do processo formativo – dimensionando limites e
potencialidades

Para dimensionar limites e potencialidades da formação, foi analisada a participação dos
professores em todo o processo formativo da oficina, especificamente nos momentos referentes
à expressão da aprendizagem e repercussão na prática docente, terceira e quarta etapas da
formação, respectivamente.
Referente à expressão da aprendizagem foram analisadas as discussões durante as
explanações dos conteúdos e das vivências em ENFE, a partir de observações, além da análise
e discussão de um plano de atividade em ENFE a partir de um roteiro, bem como a análise do
planejamento das atividades em ENFE elaborados pelos professores.
O processo de análise das propostas de atividades em ENFE (ANEXO A) foi mediado
por um roteiro (APÊNDICE G), e por discussão em grupo, sendo analisado de acordo com
determinados critérios do planejamento pedagógicos referentes aos elementos constitutivos de
uma proposta ENFE (Quadro 6).
Além de analisarem cada critério, os participantes elaboraram uma análise final,
avaliando as fragilidades da proposta apresentada, indicando possíveis mudanças para o
desenvolvimento da mesma.
Para elaboração do planejamento de atividades em ENFE foi entregue um roteiro de
elaboração (APÊNDICE H), explicitando os elementos constitutivos que deveriam conter na
proposta, tais como: título, apresentação e justificativa, nível da turma, duração, objetivos,
desenvolvimento das atividades em antes, durante e depois da visita ao espaço, recursos,
avaliação e referenciais. A análise dessa sequência de atividade foi realizada de acordo com
critérios de observação especificados no acompanhamento da quarta etapa da formação –
repercussão da prática.
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Quadro 6– Critérios de avalição de proposta de atividades em ENFE
CRITÉRIOS
Objetivo
Abordagem
Estratégias de
atividades
Avaliação
Instrumentos roteiro

Elementos
essenciais

DESCRIÇÃO
Analisar se os objetivos se encontram adequados à escolha do espaço; se estão claros e
coesos; além de serem adequados ao nível da turma.
Analisar qual o tipo foi escolhido; atende aos princípios teóricos da abordagem utilizada;
se é adequado ao espaço; se os procedimentos de aplicação da abordagem são adequados.
Analisar se as atividades estão adequadas ao nível dos alunos; apresenta duração
adequada; se as atividades previstas em antes, durante e depois da visita são coerentes
com os objetivos, e com tipo de abordagem proposta.
Analisar se apresenta critérios bem definidos; e condiz com os objetivos da proposta.
Analisar se o roteiro do aluno é claro e simples; se contem orientações adequadas às
atividades que serão realizadas no espaço; se as atividades previstas no espaço são
coerentes como os objetivos da proposta.
Analisar se a proposta oportuniza o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos;
respeita as características do espaço; se adequado aos objetivos do espaço em relação de
interação espaço-escola; valoriza o espaço em termos culturais e de alfabetização
científica; contribui para aumenta a aprendizagem e o interesse pelo ensino; promove
ludicidade nas atividades; promove a interdisciplinaridade; estimula a curiosidade e
atitude investigativa para resolução de problemas.

Fonte: Autoria própria.

A quarta etapa da formação, consiste em dimensionar os impactos da oficina na prática
pedagógica dos professores, portanto, foi realizado o acompanhamento dos processos de
elaboração, aplicação e avaliação das atividades em ENFE das propostas realizadas pelos
professores.
Nesta etapa da pesquisa houve o acompanhamento do replanejamento e da aplicação
das propostas elaboradas por três professores, a escolha desses participantes deu-se mediante
aos seguintes critérios: presença em todos os encontros da oficina; ter elaborado proposta de
atividades em ENFE, como solicitado durante a formação; além de disponibilidade e interesse
em querer aplicar sua proposta.
O replanejamento das atividades foi realizado de forma individual com cada professor,
e a aplicação das atividades foram analisadas através de registros de observação participativa,
mediada por critérios de observação estipulados para as etapas de planejamento, execução das
atividades nos espaços, e da avaliação das atividades (Quadro 7), estruturado em um roteiro de
observação (APÊNDICE I).
A observação é um instrumento que mais fornece detalhes ao pesquisador, por basearse na descrição e para tanto utilizar-se dos sentidos humanos (MOREIRA, 2009c; OLIVEIRA,
2010). A observação controlada e sistemática promove ao pesquisador um instrumento
fidedigno de investigação científica (BELEI et al., 2008). Mesmo apresentando críticas quanto
à utilização da observação como método de coleta de dados, tais como o fato de promover
alterações no ambiente e no comportamento das pessoas observadas, e de ser um método que
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se baseia na interpretação pessoal, a investigação por observação possibilita um contato pessoal
e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado o que apresenta uma série de vantagens
(LÜDEK; ANDRÉ, 1986).

Quadro 7– Critérios de observação de acompanhamento da aplicação das atividades
desenvolvidas pelos professores em ENFE
ASPECTOS

INDICADORES DE OBSERVAÇÃO
Segue as orientações do roteiro de elaboração;
Realizou analise didática do espaço;
Explora as relações ENFE-escola:
 Definindo objetivos condizentes com o espaço;
 Promove relação entre os conteúdos formais e do espaço;
 Considera a cultura cientifica;
 Preserva a identidade do espaço;
Explora abordagem inovadora em ensino de ciências:
Planejamento
 Explora o espaço de forma a potencializar a abordagem utilizada;
 As atividades são coerentes com os objetivos propostos;
 A avaliação está adequada a abordagem,
Apresenta roteiro de visita:
 Define e deixa claros os objetivos;
 Define e deixa claras as atividades;
 Estabelece momento livre no espaço;
 É condizente com a abordagem utilizada;
Relação espaço-escola:
 Efetividade da interação espaço-escola;
 Proporcionou melhor aproveitamento dos alunos;
 Proporcionou complementaridade dos conteúdos;
 Demonstrou coerência entre o planejamento e a execução das atividades;
Relação aluno-espaço:
 Os objetivos foram claros para os alunos;
 As atividades foram compreendidas, bem aproveitadas;
 O tempo foi organizado de forma condizente para alcançar os objetivos;
 Houve período suficiente para anotações, expor dúvida e debater questões;
Execução das
 As informações foram suficientes para promover o andamento das atividades;
atividades
 A forma de registro foi adequada ao processo de ensino-aprendizagem;
 As atividades despertaram interesse e curiosidade;
 Houve dispersão dos alunos;
 Exploração do espaço com autonomia e liberdade;
 Relação professor-espaço:
 Participou ativamente durante a visita;
 Atendia quando solicitado;
 Orientava, incentivava e organizava os alunos para melhor aproveitamento do
espaço;
Estimulou a interação entre alunos trabalhando em grupos;
Oportunizou os alunos a explicitarem o que aprendeu;
Houve envolvimento dos alunos na sua própria avaliação;
O professor ouve, analisa e comenta sobre a avaliação;
Há evidencias de que o aluno tenha aprendido;
Avaliação
Erros são levados em consideração para elaboração de novas atividades ou explanações;
Dúvidas são socializadas ou explicitadas pelo professor;
Avaliação foi condizente com os objetivos propostos.
Avaliação promove a continuidade da aprendizagem dos conceitos vistos no espaço;
Observou-se impacto das atividades nas concepções iniciais dos alunos;
Fonte: Autoria própria.
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Para sanar a fragilidade desse método em relação a promover alterações no ambiente e
no comportamento dos participantes, optamos pela figura do participante observador, segundo
Lüdek e André (1986), esse tipo de observador é identificado entre os participantes, porém,
oculta parte de seus objetivos e atividades, revelando apenas parte do que pretende observar.
Ainda, como parte da avaliação do processo formativo foi realizada uma entrevista
semiestruturada com os professores que aplicaram seus planejamentos. A entrevista se refere
às considerações pessoais dos professores em relação à formação, ao planejamento e aplicação
das atividades em ENFE. O guia de entrevista (APÊNDICE J) é composto basicamente de nove
perguntas, das quais as três primeiras questões referem-se à aplicação da oficina e a abordagem
do tema; as questões 4 e 5 estão relacionadas com os efeitos da oficina na prática pedagógica;
e as questões 6, 7, 8 e 9 levam em consideração a parte prática como a elaboração, aplicação e
avaliação das atividades em ENFE desenvolvidas pelos participantes. Buscou-se dessa forma
identificar as potencialidades e fragilidades dessas ações do ponto de vista do professor
participante. Para uma satisfatória análise dos dados a entrevista e as observações realizadas
foram comparadas com a finalidade de complementação dos dados e confirmação dos impactos
da formação na pratica pedagógica desses professores.
As entrevistas são muito utilizadas em pesquisas qualitativas, é uma maneira de
obtenção direta de informações (ROSA, 2013), sua utilização requer planejamento prévio e
manutenção do componente ético (DUARTE, 2004). A escolha por uma entrevista
semiestruturada se deve ao fato de que a mesma possibilita ao entrevistador flexibilidade e
ampliação dos questionamentos à medida que as informações vão sendo fornecidas pelo
entrevistado (LÜDEK; ANDRÉ, 1986; BELEI et al., 2008), uma vez que podem ser guiadas
por um roteiro de questões abertas ou tópicos no qual o entrevistador pode acrescentar perguntas
de esclarecimento (LAVILLE; DIONE, 1999; OLIVEIRA, 2010).

3.4 REGISTRO, TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Para a coleta de dados utilizou-se a aplicação de questionários semiestruturados,
registros escritos, observação participante e entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram
gravadas, com a devida permissão do entrevistado e posteriormente transcritas para análise dos
dados. Segundo Lüdke e André (1999), a gravação de entrevistas apresenta algumas
desvantagens, como o fato de registrar somente as expressões orais, deixando escapar
expressões faciais, gestos, mudança de postura, entre outros. Porém neste trabalho, esta técnica
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foi adotada pela vantagem de registrar todas as falas do entrevistado, além de permitir que o
entrevistador preste total atenção no entrevistado, não perdendo tempo com suas anotações e
possivelmente deixando de lado alguma expressão oral relevante (LÜDKE; ANDRÉ, 1999).
Após as transcrições dos instrumentos utilizados, os dados qualitativos receberam
tratamento quantitativo, e transformados em gráficos, tabelas, e/ou quadros, através do
programa Excel, conforme necessidade. Segundo Moreira (2009c) o pesquisador qualitativo
também transforma dados e eventualmente faz uso de análises estatísticos, contudo seu enfoque
é descritivo e interpretativo ao invés de explanatório ou preditivo.
Para a análise das respostas abertas do questionário, das observações, dos registros
escritos, e das entrevistas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdos com enfoque
qualitativo de acordo com Bardin (2010).
A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e
interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos, ajudando a reinterpretar as
mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma
leitura comum (MORAES, 1999). Esse processo envolve três fases de acordo com Bardin
(201): a pré-análise; a exploração do material; e a análise e interpretação dos resultados.
Na pré-análise, foi realizada uma leitura do material definida a unidade de registro, nesta
pesquisa utilizou-se o tema como unidade de registro por ser uma unidade considerada
adequada a estudos que envolvem atitudes, valores, opiniões e percepções. Ainda nesta etapa
realizou-se a transcrição das respostas dos questionários, roteiros e entrevista, que resultou na
constituição do corpus documental a ser analisado, em seguida procedeu-se a leitura flutuante
desses dados.
Na fase de exploração do material, foi realizada a análise de cada reposta, separando-as
de acordo com os temas e significados inferidos, sendo classificados e reagrupados permitindo
a construção de um sistema de categorias. Foram extraídas unidade de significados das
respostas com base no referencial teórico adotado, constituindo as unidades de registro.
A fase de análise e interpretação dos resultados, caracterizada pela inferência e
interpretações aos temas levantados na etapa anterior. Esse método não se utiliza somente da
palavra, mas também dos conteúdos que estão implícitos, buscando a compreensão total das
comunicações. Desse procedimento analítico, emergiram categorias de respostas às questões
formuladas.
Do questionário de levantamento dos conhecimentos prévios dos participantes sobre
ENFE e abordagens didáticas, no eixo referente as percepções dos professores sobre o uso de
ENFE, identificou-se categorias em 6 dos 13 questionamentos deste eixo, sendo apresentadas
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nas questões: o que são ENFE; postura dos professores em relação aso alunos durante a visita
a ENFE; expectativas em relação aos alunos durante e após a visita em ENFE; principais
dificuldades enfrentadas pelos professores ao levar seus alunos a um ENFE; contribuição dos
ENFE para aumentas a aprendizagem e o interesse dos alunos pelo ensino de Biologia;
desenvolvimento de atividades didáticas em ENFE considerando a Educação Ambiental
(Quadro 8).
Quadro 8 – Categorias identificadas na análise das percepções dos professores sobre uso
de ENFE
QUESTÕES

O que são ENFE

CATEGORIAS

DESCRIÇÃO

Definição de acordo com
a localização do espaço

Identificação dos ENFE como espaços ou ambientes
diferentes, ou fora da sala de aula.

Definição de acordo com
a finalidade do espaço

Identificação dos ENFE como um facilitador do processo de
ensino-aprendizagem.
Identificação dos ENFE como espaços fora dos limites
geográficos da escola, e como espaços que podem ser
utilizados no processo de ensino-aprendizagem se forem
mediados por objetivos educativos.

Definição de acordo com
a localização e finalidade
do espaço

Postura
dos
professores em
relação
aos
alunos durante a
visita a ENFE

Observador passivo

Na presença do monitor apresenta o comportamento de
apenas observa a visita.

Observador ativo

Na presença do monitor apresenta o comportamento de
interagir com o monitor em alguns momentos da visita, porém
sem muita intervenção no momento de exposição.

Condutor

Na ausência do monitor o professor conduz, orienta, explica
ou acompanha o aluno durante a visita ao espaço.

Mediador

Expectativas em
relação
aos
alunos durante e
após a visita em
ENFE

Principais
dificuldades
enfrentadas
pelos professores
ao levar seus
alunos a um
ENFE

Predisposição
aprendizagem

a

Relacionar conteúdos
Importância de ENFE

Independente da presença ou ausência do monitor o professor
apresenta o comportamento de acompanhar os alunos e
intervém quando necessário.
Professores citam almejar que seus alunos adquiram e
desenvolvam habilidades que promovam a aprendizagem.
Professores esperam que seus alunos relacionem os conteúdos
vistos no espaço com os conteúdos abordados em sala, em
uma relação de complementaridade.
Professores esperam que seus alunos percebam a importância
desses espaços no processo de ensino-aprendizagem.

Dificuldades com meio
de transporte

Dificuldade relacionada aos custeios da locação do transporte
ou a burocracia na solicitação deste aos órgãos responsáveis.

Dificuldade burocráticas
com as escolas
Dificuldades de liberação
dos
alunos
pelos
responsáveis
Dificuldades
com
excesso de alunos por
turmas
Dificuldades com o
comportamento
dos
alunos

Dificuldade com a falta de funcionários para acompanhar a
visita, burocracias internas para liberação dos alunos.
Dificuldade emposta dos responsáveis pelos alunos, tais
como: burocracia, deslocamento, falta de autorização dos pais
ou responsáveis.
Dificuldade com número excessivo de alunos, o qual exige
uma demanda maior em apoio logístico e burocráticos.
Dificuldades com o mau comportamento dos alunos em sala
seja observado durante a visita, além do comportamento de
euforia promovido pelas saídas extraclasse.
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Contribuição dos
ENFE
para
aumentar
a
aprendizagem e o
interesse
dos
alunos
pelo
ensino
de
biologia

Identificam a relação de conteúdos vistos no espaço com os
conteúdos vistos em sala de aula, em uma relação teóricoprática.

Complementaridade
Nova forma de aprender

Identificam os ENFE como ambientes que promovem a
aprendizagem de forma diferenciada da sala de aula.

Interação

Identificam os espaços como ambientes de interação, no
sentido de vivenciar experiências com o meio através de
atividades diferenciadas.

Desenvolvimento Planejam atividades de
de
atividades EA
didáticas
em Professores que não
ENFE
planejam, mas realizam
considerando a atividades de EA em
Educação
ENFE
Ambiental
Fonte; Autoria própria.

Professores elaboram
promovam a EA.

atividades

em

ambientes

que

Professores não elaboram atividades que promovam EA,
apenas participam de atividades promovidas por
determinados espaços como Unidades de Conservação ou por
ONGs.

Em relação as percepções dos professores sobre abordagem didáticas, das 8 questões
contidas neste eixo em 6 questões identificou-se categorias, apresentadas nas quentões que
solicitavam os conceitos de conhecimentos prévios, atividade prática, organizador prévio,
abordagem interdisciplinar, atividade investigativa, alfabetização científica e divulgação
científica (Quadro 9).
Quadro 9 – Categorias identificadas na análise das percepções dos professores sobre
abordagens didáticas
QUESTÕES

CATEGORIAS

DESCRIÇÃO

Domínio do saber pelo
professor

Identificam como saberes ou informações que os alunos
apresentam sobre um determinado conteúdo ou conceito.
Identificam como o conhecimento que o professor apresenta
de forma aprofundada de determinado conteúdo.

Saber
comum
e
aprendido na sala de aula

Identificam como o conteúdo aprendido em sala de aula e nas
vivências dos próprios alunos.

Explicação
teoria

Identificam como algo que demonstra uma teoria, em uma
relação de complementaridade de teoria-prática.

Saber comum do aluno
O
que
é
conhecimentos
prévios

O que é uma
atividade prática

O que é um
organizador
prévio

prática

da

Experimentos

Identificam como atividades que envolve experimentos.

Desenvolvimento de um
produto

Identificam como um processo investigativo que leva o aluno
a adquirir certas habilidades.
Identificam como a realização ou elaboração de algo que
desenvolva um produto.

Planejamento prévio das
ações

Identificam como
antecipadamente.

Organização
atividade

Identificam como a organização sistemática de determinada
atividade.

Investigação

de

uma

um

planejamento

de

atividades

Estratégia inicial

Identificam como uma estratégia para iniciar uma temática.

Desenvolvimento de um
produto

Identificam como um momento de testar e planejar o
fundamento do jogo até o momento da explicação do mesmo.
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O que é uma
abordagem
interdisciplinar

Inclusão
de
disciplinas

outras

Relação entre disciplinas
Tema transversal

Identificam como tratar uma temática de forma transversal.

Propor uma investigação
Identificar
conhecimentos prévios
O que é uma
atividade
investigativa

Pesquisas e experimentos
Método científico
problematização

e

Construção
do
conhecimento pelo aluno
Compreensão
do
conhecimento científico
O
que
alfabetização
científica
divulgação
científica

é
e

Forma de registro
Ciência no cotidiano
Texto científico
Alfabetização linguística

Fonte; Autoria própria.

Identificam com a adição de outras disciplinas em uma
atividade, ação ou projeto, considerando apenas o fato de ter
várias disciplinas envolvidas em algo, sem ter relação com
conteúdo.
Identificam como uma relação dos conteúdos com outras
disciplinas.
Identificam como uma atividade que envolva o sentido de
investigar dos alunos.
Identificam como levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos.
Identificam como atividades que levem os alunos a
pesquisarem ou realizarem experimentos.
Identificam como atividades que influencie os alunos a
problematizarem e tentar achar respostas para tais problemas
(método cientifico).
Identificam como uma abordagem que desenvolve no aluno
um papel ativo na construção do conhecimento.
Identificam como algo que promova, embase, divulgue,
socialize o conhecimento científico e o que é ciência.
Identificam como uma forma de fazer registro de sua
aprendizagem e publicar.
Identificam como a ciência do dia a dia, caracterizada de
forma que a população deva perceber que a ciência faz parte
do cotidiano.
Identificam como a capacidade do aluno ler criticamente,
artigos e textos de caráter cientifico.
Identificam como o processo inicial da aprendizagem das
primeiras letras no ensino fundamental.
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4 CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo apresenta-se a discussão dos resultados organizado de acordo com as
etapas da formação de identificação das percepções dos professores, seguida das vivências
durante a oficina e da análise do processo formativo, dimensionando assim limites e
potencialidades de todo processo.

4.1 CARACTERIZAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE ENFE E
ABORDAGENS DIDÁTICAS

4.1.1 Perfil sócio profissional dos professores

Houve participação de 21 professores ao longo da oficina com variação na frequência
de participação por encontro de 10 a 16 participantes. No primeiro encontro da oficina estavam
presentes 10 professores, portanto, tomou-se por base para estruturar o perfil sócio profissional
dos participantes o preenchimento dos questionários aplicados nesse primeiro contato com o
público alvo. Os participantes serão referidos como professores e se encontram identificados
como P1, P2, P3, e assim sucessivamente. A partir dos questionamentos pessoais foi elaborada
uma imagem geral de seus perfis (Quadro 10).
No grupo há uma predominância de professoras (90%), no que se refere ao gênero
sexual dos participantes, apresentam faixa etária variável entre 28 e 56 anos de idade, porém a
maioria se encontra na faixa etária entre 40 a 49 anos. O grupo é basicamente formado por
professores graduados em Licenciatura em Ciências Biológicas, com exceção de um
participante com graduação em Licenciatura em Química. Em relação ao ano de conclusão do
curso apresentam uma variação que inicia em 1981 e finaliza em 2010, com prevalência entre
as décadas de 80 e 90. A maioria (80%) é formada pela Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), um participante tem formação pela Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), e outro pela Universidade Potiguar (UNP).
Observou-se que em relação à pós-graduação 80% dos professores declararam possuíla, desse total, 62,5% realizaram pós-graduação no nível lato sensu (especialização) e 37,5%
no nível stricto sensu (mestrado), sendo declarado por uma professora estar com mestrado em
andamento. Referente à especialização foram citados os cursos de Educação inclusiva (20%),
Ensino de Jovens e Adultos (20%), e Bioecologia aquática (60%); quanto ao mestrado foram
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citados o curso de Genética e biologia molecular (33,3%), Psicopedagogia institucional
(33,3%), em relação ao mestrado em andamento refere-se ao de Ensino de Ciências Naturais e
Matemática (33,3%).
Quadro 10 – Caracterização do perfil sócio profissional dos participantes
Gênero/ Graduação/
Colação
Idade
Instituição
Fem.
Química/
P1
1983
UFRN
Fem.
Biologia/
P2
1981
56
UFRN
Fem.
Biologia/
P3
1988
47
UFRN
Fem.
Biologia/
P4
1988
47
UEPB
Fem.
Biologia/
P5
2009
35
UFRN
Fem.
Biologia/
P6
1998
43
UNP
Fem.
Biologia/
P7
1988
49
UFRN
Mas.
Biologia/
P8
1996
48
UFRN
Fem.
Biologia/
P9
1996
49
UFRN
Fem.
Biologia/
P10
2010
28
UFRN
*Mestrado em andamento.
**Coordenadora de formação da SME.
Fonte: Arquivo pessoal.
P

Pós-graduação
Esp. em Educação
inclusiva
Mestrado em
Psicopedagogia
Esp. em EJA
Mestrado em
Genética
Esp. em
Bioecologia
Esp. em
Bioecologia
Esp. em
Bioecologia
*Mestrado em
Ens. de Ciências

Tempo de exp./
Carga horária
32 anos
20hs/sem.
26 anos
20hs/sem.
25 anos
50hs/sem.
25 anos
20hs/sem.
7 anos
50hs/sem.
15 anos
40hs/sem.
23 anos
30hs/sem.
11 anos
30hs/sem.
14 anos
30hs/sem.
5 anos
50hs/sem.

Disciplina
Ciências

Qtd. de
escolas
1

Ciências

1

Ciências
Biologia

2

**

**

Ciências
Biologia
Ciências
Biologia

2

Ciências

2

Ciências

1

Ciências

1

Ciências
Biologia

2

2

Com exceção de uma participante, a qual é coordenadora de formação da SME, todos
os professores indicaram ministrar a disciplina de Ciências nas escolas em que atuam,
apresentam tempo de experiência variável entre 5 anos a 32 anos. Atuam com uma carga horária
média entre 20-30 horas semanais (60%), e de 40-50 horas semanais (40%) os professores que
apresentam outros vínculos empregatícios.
O que se nota com a caracterização do perfil sócio profissional dos participantes é que
o grupo apresenta dois polos distintos no que diz respeito ao tempo de experiência e ao ano de
conclusão da graduação. Outro ponto importante é a grande carga horária apresentada por
alguns professores, os quais apresentam outros vínculos empregatícios, seja no estado ou em
instituições de ensino privada.
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4.1.2 Percepções dos professores sobre ENFE

Dando continuidade ao questionário iniciou-se a parte que inquiria sobre conhecimentos
e prática docente referente à ENFE. Primeiramente questionou-se o que é um espaço não formal
de ensino (Questão 1). Na análise foram identificadas três categorias de respostas: definição de
acordo com a localização do espaço (50%); definição de acordo com a finalidade do espaço
(10%); definição de acordo com a localização e finalidade do espaço (30%) (Quadro 11).
Na categoria definição de acordo com a finalidade do espaço, ao indicar que o espaço
não formal aprimora o conhecimento e facilita o processo de ensino-aprendizagem, acredita-se
que por trás dessa afirmação o participante compreende que as atividades em ENFE devem ser
mediadas por objetivos interativos e intencionais gerando um processo educativo.
Os participantes utilizaram de parâmetros como localização e finalidade dos espaços
para definir ENFE. Esses parâmetros também são utilizados por alguns autores para definir o
conceito desses espaços, assim como a definição utilizada por Jacobucci (2008), de que ENFE
são lugares diferentes da escola, ou seja, fora dos limites geográficos da mesma, onde é possível
desenvolver atividades educativas. Porém, observa-se que as definições dadas pelos professores
advêm de suas experiências na prática docente e não de uma fundamentação teórica vista em
formação ou em leituras relacionadas ao tema, isso é observado quando citam a localização fora
da “sala de aula” e não fora da “escola”.
Quadro 11 – Frequência e fragmentos de respostas das categorias identificadas quanto a
definição de ENFE
CATEGORIAS

%

Definição de acordo com a
localização do espaço

50%

Definição de acordo com a
finalidade do espaço

10%

Definição de acordo com a
localização e finalidade do
espaço
Fonte: Arquivo pessoal.

30%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“É um espaço fora da sala de aula. Por exemplo: museu, horto,
parque, etc.” (P1).
“Os ambientes fora da sala de aula, como museus, parques, aquários,
etc.” (P5).
“Qualquer espaço que ultrapasse as paredes da sala de aula” (P7).
“Um espaço ou multi-meio que aprimora o conhecimento e facilita
o ensino-aprendizagem” (P9).
“É qualquer ambiente em que se desenvolva um processo de ensino
e aprendizagem fora da escola” (P3).
“São espaços externos a escola que podem ser utilizados com fins
educativos” (P4).
“São espaços fora do ambiente da escola que possuem
potencialidades, com diferentes temáticas, para serem utilizados no
processo de ensino-aprendizagem” (P10).
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Na segunda questão, inquiria se as dependências da escola como pátio, quadra e
refeitório são espaços não formais, 80% dos participantes indicaram que “sim”, e 20%
discordaram indicando que “não”. Esse resultado confirma o fato de que os professores
responderam ao primeiro questionamento com base em sua experiência profissional, uma vez
que a maioria se utilizou da localização fora da “sala de aula” para definir ENFE, e neste
questionamento a maioria discorda que as dependências da escola possam ser consideradas
espaços não formais.
Em seguida questionava se os participantes já teriam levados seus alunos para ENFE
(Questão 3), 90% indicaram ter realizado atividades em espaços não formais. Ao solicitar que
indicassem a que espaços eles teriam levados seus alunos, estruturou-se uma lista contendo 27
espaços, dentre eles espaços institucionais e não institucionais (Quadro 12). Observa-se que os
espaços citados pelos participantes foram todos localizados fora dos limites geográficos da
escola, mesmo depois de considerarem as dependências das escolas como espaços não formais.
Quadro 12 – Listagem de ENFE citados pelos professores como espaços visitados
CLASSIFICAÇÃO
Institucionais

Não institucionais

ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE ENSINO
Museu Câmara Cascudo; Parque da ciência; Parque das Dunas; Barco Escola;
CIENTEC; Planetário; Zoológico Bica; Mata da Estrela; Museu de Anatomia Humana
e Comparada; Museu de Oceanografia; Aquário Natal; Museu de morfologia.
Horto; Parques; Ruas; Indústrias; Supermercado; Praia (Santa Rita, Barra de Cunhaú);
Em torno da escola; Hemonorte; Pátio da escola; Estação de tratamento de água; Aterro
sanitário; Laboratório da UNP; Cinema escola; Teatro; Bosque dos saguis.

Fonte: Arquivo pessoal.

Ao questionar sobre a frequência que costumam levar seus alunos a ENFE (Questão 4),
demonstrou-se visível a baixa frequência de utilização destes espaços pelos professores, dos
nove (90%) participantes que responderam, 11% indicaram que ser raro, 11% procuram levar
anualmente, 22% com pouca frequência, 44% a cada semestre, e apenas um participante indicou
levar sempre (11%). Mesmo não sendo solicitados os participantes identificaram o motivo da
baixa frequência de uso de ENFE, 55% comentaram ter dificuldades em conseguir um meio de
transporte para locomoção dos alunos. É de considerar que a motivação do professor ao levar
suas turmas aos ENFE pode está diretamente relacionada à dificuldade da forma de obtenção
de recursos. Apesar da importância da utilização de espaços não formais, grande parte dos
docentes raramente realizam atividades nesses espaços, impossibilitando dessa forma a
diversificação da metodologia de ensino por esses docentes, o que poderia favorecer a
aprendizagem dos alunos considerando o que esses espaços têm a oferecer (OLIVEIRA;
GASTAL, 2009).
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Na questão cinco buscou-se compreender o motivo que leva o professor a programar
uma visita a um ENFE. Tratava-se de uma questão fechada em que os professores poderiam
marcar mais de uma alternativa, sendo respondida por nove participantes (90%), sendo que os
nove participantes indicaram que levam seus alunos porque já conhecem o local e suas
atividades (100%), além disso, 11% indicaram ter vontade de conhecer o local e acha uma boa
oportunidade para levar os alunos, 22% informaram que levam a pedido dos alunos, e 33% que
levam a pedido da escola (Gráfico 1). Dentre as alternativas apresentava a opção de identificar
outro motivo, sendo considerada por dois professores (22%), um identificou ter vontade de ver
e observar o desempenho dos alunos, e o outro informou que seria para vivenciar e conhecer
os temas que foram abordados em sala de aula. Ressalta-se que neste questionamento conhecer
o espaço não implica em conhecer seu potencial didático, e sim em já ter visitado este ambiente
antes, seja com alunos ou sem alunos, e se esse fato o motiva a realizar atividades nestes
espaços.
Gráfico 1 – Frequência dos motivos que levam os professores a realizarem atividades em ENFE

Outros motivos

Pedido da escola

Pedido do aluno
Vontade de conhecer o
espaço
Conhecem o espaço
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fonte: Arquivo pessoal.

Se tratando de aspectos práticos, segundo Silva e Soares (2011) as motivações dos
docentes para visitar ENFE podem ser divididas em motivações intrínsecas e extrínsecas. A
motivação é considera intrínseca quando o motivo da visita está naquilo que o professor
considera importante, independente da pressão escolar ou dos alunos, podendo ser de ordem
pessoal ou relacionada aos alunos; as motivações extrínsecas são motivadas por razões externas
e por recompensas, desvinculadas da meta de aprendizagem (SILVA; SOARES, 2011). Os
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autores enfatizam que as motivações intrínsecas se associam principalmente ao crescimento
pessoal e profissional do docente, e pode ser vista como uma possibilidade de formação
continuada para esses profissionais, visto que ao desejarem realizar visitas a ENFE esses
docentes geralmente procuram realizar atividades que proporcionem a aprendizagem e o
aproveitamento do espaço visitado. Entretanto não se deve generalizar essas considerações,
visto que os espaços não formais tendem a serem subutilizados pelos professores, não é o fato
de conhecer o espaço que garante que o professor conheça seu real potencial didático.
A questão seguinte (Questão 6), inquiria se os professores costumam conhecer o espaço
antes de levar seus alunos, 90% responderam que “sim”. Corroborando com a questão anterior,
uma vez que 100% dos professores identificaram ser motivados a levar seus alunos a um ENFE
porque já conhecem o local e suas atividades. Esse resultado deveria mostrar-se positivo, visto
que a visita prévia ao espaço não formal garante um maior sucesso no planejamento das
atividades, ao verificar a infraestrutura que o espaço oferece para atender aos visitantes, e ao
realizar o levantamento do potencial didático do espaço. Porém, não se visualiza essas intenções
nas respostas deste questionamento, o conhecer no sentido de explorar, de compreender os
objetivos dos espaços, e de caracterizar o potencial didático não se apresentou compreendido
por esses professores.
Em relação à questão sete, solicitou-se aos participantes que identificassem se ao visitar
um ENFE costumam planejar as atividades desenvolvidas no mesmo, se estabelecem os
objetivos, e se fornecem um roteiro da visita para os alunos (Gráfico 2).
Gráfico 2 – Frequência das características essenciais ao desenvolver atividades em ENFE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Planeja as
atividades
Sim

Não

As vezes

Fonte: Arquivo pessoal.
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Observa-se que 90% indicaram estabelecer os objetivos ao visitar um ENFE, porém
70% planejam as atividades a serem desenvolvidas no espaço ou após a visitação, e pouco mais
da metade dos professores (60%) fornecem um roteiro de acompanhamento das atividades.
Assim como a visita prévia ao espaço, o planejamento das atividades e os objetivos são
pontos fundamentais para elaboração e realização de atividades em ENFE, apesar dos
professores identificarem neste questionamento que planejam, estabelecem objetivos e
fornecem roteiros, acredita-se que essas atitudes não sejam transcritas para o papel, e que ficam
apenas resguardadas em intenções, sem um planejamento concreto por parte dos professores.
Nos estudos de Wolinski et al. (2011), referente a planejamento e execução de atividades
realizadas em um ENFE, os dados levantados sugerem que os objetivos educacionais em
relação ao espaço eram genéricos e necessitavam de um trabalho mais claro com os alunos antes
da visita, para que estes compreendessem seu objetivo. Em relação ao trabalho posterior a visita,
os autores enfatizaram que se não houver esse momento a atividade realizada é vista pelos
alunos como um bônus ou momento de lazer sem vinculação com a aprendizagem. Os autores
enfatizam que se faz necessário preparar professores para realização de atividades externas e
visitas orientadas que comtemplem atividades pré-visitas e pós-visitas com objetivos bem
definidos, além de desenvolver a percepção dos professores sobre o que pode ser feito em
determinados ambientes, bem como a respeito de novos conhecimentos e perspectivas
discutidas pela comunidade científica. É essa mudança que se busca com o processo formativo
referente a esta pesquisa.
Na oitava questão, inquiria sobre a postura dos professores em relação aos alunos
durante a visita a ENFE. Na análise observou-se o relato de três comportamentos: diante da
presença do monitor (50%); na ausência da figura do monitor (40%); independente da presença
ou não do monitor (10%) (Quadro 13). Sendo identificada no comportamento diante da
presença do monitor duas categorias, o de observador passivo (60%) e o de observador ativo
(40%). Em relação ao comportamento dos professores na ausência do monitor, categorizou-se
como condutor, e no comportamento independente da presença do monitor foi categorizado de
mediador. Essa resposta identifica o papel do professor, além dele ser aquele que planeja as
atividades, ele também pode ser dentro de um ENFE o mediador da aprendizagem, pois ele é
quem melhor conhece seus alunos e pode identificar as possíveis formas de expressar os
conteúdos abordados no espaço.
Em relação à atitude dos professores durante situações de visitação, a análise da pesquisa
de Silva e Oliveira (2008) demonstra também uma grande variação de comportamentos, tendo
aqueles que colaboram com a atividade proposta pelos monitores, não intervindo em nada na
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sua atuação (não participativos); outros que participam ativamente da apresentação,
questionando, interagindo com o monitor e com os alunos (participativos de forma positiva); e
aqueles que se manifestam durante as apresentações, porém infelizmente, apresentando erros
conceituais em suas falas (participativos de forma negativa). Os autores sugerem ainda que os
professores necessitam participar mais ativamente ao acompanhar seus alunos em visitas a
ENFE, e que explorem as experiências vividas nesses espaços em sala de aula, para tornar esse
tipo de atividade muito mais produtiva.
Apresenta-se comum em espaços não formais institucionais a presença do professor
observador, principalmente o observador passivo, visto que na maioria das vezes essas visitas
não são planejadas, o professor não conhece as características do espaço, suas exposições, e as
vezes não apresentam domínio do conteúdo apresentado, sentindo-se até constrangido em fazer
algum questionamento na frente de seus alunos, para não passar a impressão que não
compreende o assunto.
Quadro 13 – Frequência e fragmentos de respostas das categorias identificadas quanto ao
comportamento dos professores durante visita a ENFE
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

%

Observador passivo
(60%)
Presença do
monitor

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“Gosto realmente de observar as atitudes dos
alunos quanto aos espaços visitados” (P2)
“Quando há instrutores, apenas observo” (P3).

50%
Observador ativo
(40%)

Ausência do
monitor

Condutor

40%

Independente da
presença ou
ausência do monitor

Mediador

10%

“Se o espaço contar com monitores, todas as
orientações são dadas inicialmente, a seguir
repasso para o monitor a orientação da visita”
(P7).
“Aproveito o espaço para explicar aos alunos
sobre o que estar exposto relacionando-o com o
conteúdo, ou novas aprendizagens” (P1).
“[...] quando não há monitor conduzo os alunos de
acordo com os objetivos propostos para aula”
(P4).
“Orientá-los nos objetivos da visita e observação
do espaço” (P5).
“Como os alunos já devem ter recebido as
orientações prévias. Durante a visita o professor
deve mediar e acompanhar os alunos e intervir
quando necessário” (P10).

Fonte: Arquivo pessoal.

Em seguida questionou-se aos professores quais as suas expectativas em relação aos
alunos durante e após a visita em ENFE (Questão 9). Nesta questão visualizou-se três categorias
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de resposta: predisposição a aprendizagem (80%); relacionar conteúdos (40%); e importância
de ENFE (10%) (Quadro 14).
Silva e Oliveira (2008) enfatizam em sua pesquisa, em um ENFE, que alguns monitores
atribuíram ao professor a responsabilidade sobre o comportamento dos alunos, professor
participativo tinham turmas mais entusiasmadas, o que provavelmente influencia no processo
de ensino-aprendizagem dos alunos. Visitas em espaços não formais são bem-sucedidas quando
bem planejadas, e mediadas por objetivos possíveis de serem executados a partir de atividades
compreendidas pelos alunos, não adianta cobrar algo dos alunos que não foi possível de
alcançar mediante objetivos e atividades incoerentes com o que se almejava.
Quadro 14 – Frequência e fragmentos de respostas referente a categorização das expectativas
dos professores em relação a seus alunos durante e após visita a ENFE
CATEGORIAS

%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS

“Durante a visita: observações, questionamentos, registro. Após a

Predisposição a
aprendizagem

80%

Relacionar conteúdos

40%

Importância de ENFE

10%

visita: que eles possam sentir-se motivados sobre os temas
apresentados no espaço” (P7).
“Que eles aproveitem da melhor forma todas as atividades propostas
e que colham mais experiência” (P9).
“Durante a visita: os alunos sigam as orientações estabelecidas antes
da visita e presentes no roteiro. Após visita: momento de
socialização do que eles aprenderam e avaliação de todo o processo”
(P10).
“Durante a visita espero que aproveitem ao máximo para conhecer,
investigar, observar e aprender, e após a visita é possível estabelecer
a relação como os conteúdos conceituais e desenvolver atitudes a
partir do que presenciaram” (P4).
“Que essa experiência permita-lhe fixar melhor os conteúdos
estudados em sala de aula. Que essa vivencia permita-os incentivarse a gostar da matéria de ciências, aguce o seu desejo e curiosidade
em descobrir e pesquisar” (P8).
“Espero desenvolver a curiosidade e capacidade de ligar conceitos
vistos em sala de aula com o conceito observado. Estimula-los
quanto aos diferentes tipos de ambientes e a importância deste
conhecimento para a formação deles” (P5).

Fonte: Arquivo pessoal.

Ao questionar sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos professores ao levar
seus alunos a um ENFE (Questão 10), observou-se que a maioria das respostas estava
relacionada a entraves logísticos. Portanto, as categorias dessa questão foram identificadas em:
dificuldades com meio de transporte (70%), dificuldades burocráticas com as escolas (30%),
dificuldades de liberação dos alunos pelos responsáveis (10%), dificuldades com o excesso de
alunos por turmas (20%), e dificuldades com o comportamento dos alunos (10%) (Quadro 15).
Além dessas categorias um professor informa não ter dificuldades (10%) em realizar atividades
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em ENFE, como exposto em sua colocação: Nenhuma, se a visita for bem planejada, sempre é
muito proveitosa (P1).
Praxedes (2009) evidenciou as mesmas dificuldades em seu trabalho com professores
de biologia da rede pública estadual de ensino da cidade do Natal, ao realizarem trabalhos que
demandam saídas escolares. Esse autor constatou que as principais dificuldades apontadas pelos
participantes são: o transporte; a alimentação; a fata de recurso financeiro dos alunos e da
escola; e a falta de estrutura para apoiar a viabilização da visita. O autor ainda ressalta que a
maior dificuldade dos docentes é a ausência do transporte para locomoção dos alunos para o
espaço, o qual nem sempre é ofertado pelo governo estadual. Essa também foi a principal
dificuldade encontrada nesta pesquisa, tanto que foi pontuada duas vezes, neste questionamento
e na questão em que inquiria sobre a frequência da realização de visitas a ENFE, na qual os
professores justificaram a baixa frequência devido a dificuldades com meio de transporte para
locomoção da escola para os espaços.
As dificuldades burocráticas são notórias em vários estudos referentes a ENFE.
Geralmente são dificuldades que podem ser sanadas com criatividade e força de vontade, porém
não se observa uma reflexão do professor quanto as suas dificuldades em planejar essas
atividades. Dificuldade essa que só seria apresentada caso os professores planejassem essas
visitas, visualizando o quanto necessitam mudar essa atitude em sua prática pedagógica.
Quadro 15 – Frequência e fragmentos de respostas referente a categorização das dificuldades
encontradas pelos professores ao visitarem ENFE
CATEGORIAS

%

Dificuldades com meio de
transporte

70%

Dificuldade burocráticas
com as escolas
Dificuldades de liberação
dos alunos pelos
responsáveis

30%

10%

Dificuldades com excesso
de alunos por turmas

20%

Dificuldades com o
comportamento dos alunos

10%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“Como escrevi antes a burocracia da escola em liberar um ônibus”
(P2).
“ Na maioria das vezes a logística é o maior obstáculo, ou seja, o
transporte” (P4).
“A organização (contato com a instituição, locação de ônibus,
pessoas que acompanhem etc.)” (P3).
“Burocracia, deslocamento, falta de autorização dos pais ou
responsáveis, apoio de segmentos institucionais (escola, do próprio
espaço)” (P9).
“O fato de levar um grande número de alunos como forma de melhor
aproveitar o recurso recebido pela escola” (P7).
“ A quantidade de alunos por turma excessiva” (P10).
“Primeiramente o conseguir levar, recursos, ônibus, tempo, fora
estas o conter do deslumbramento dos alunos e a euforia, até que eles
possam prestar atenção em instruções próprias da aula” (P5).

Fonte: Arquivo pessoal.

A questão onze inquiria sobre de que maneira os ENFE podem contribuir para aumentar
a aprendizagem e o interesse dos alunos pelo ensino de biologia, sendo identificadas três
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categorias: complementaridade (50%); nova forma de aprender (30%); e interação (20%)
(Quadro 16).
Esses dados corroboram com os resultados de Gouvêa et al. (2001), em que os
professores consideram a visita a ENFE bastante proveitosa por diversas razões, porém, em
nenhum momento o ENFE é visto como um espaço de ampliação da cultura em geral e da
alfabetização científica. Em suas pesquisas esses autores relatam que alguns professores
entendem os ENFE como uma prática pedagógica alternativa quando usados como
complemento à escola, compreendendo a relação espaço não formal e escola como suplementar,
enfatizando a utilização desses espaços como um instrumento para atender às demandas das
escolas (GOUVÊA et al., 2001).

Esse tipo de complementaridade é comum entre os

professores, uma vez que não visualizam os objetivos de divulgação científica dos espaços que
se propõem a visitar, e não elaboram atividades que proporcionem a interação escola-espaço
não formal, em uma complementaridade que não descaracterize os objetivos de ambos.

Quadro 16 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização da contribuição
dos ENFE para a aprendizagem
CATEGORIAS

%

Complementaridade

50%

Nova forma de aprender

30%

Interação

20%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“Quando se pode relacionar o conteúdo dado em sala de aula com o
ambiente apresentado no espaço” (P1).
“Aumentar o interesse do aluno em conhecer conceitos que eles préjulgam difíceis ou distantes da realidade deles” (P5)
“Muitos deles possuem materiais, paisagens, experimentos que não
são encontrados na escola” (P7).
“Permitir vivências que a escola não dispõe, conhecer ambiente com
grandes potenciais de aprendizagem” (P10).
“De maneira que o aluno possa despertar para novas formas de
aprender os conteúdos em sala de aula” (P2).
“Os espaços não formais fazem com que os alunos saiam da rotina
de sala de aula, estimulando, assim seu interesse em aprender” (P6).
“Executando as atividades onde o aluno interage com o meio e com
as atividades propostas” (P9).

Fonte: Arquivo pessoal.

Foi questionado se os professores alguma vez teriam desenvolvido atividades didáticas
em ENFE considerando a educação ambiental (Questão 12), 80% dos professores identificaram
que “sim”, e 20% disseram que “não”. Sendo solicitado em seguida que explicassem como
teriam realizado essa atividade, na análise das respostas identificou-se dois comportamentos:
dos professores que planejam as atividades de EA em ENFE (62,5%); e dos professores que
não planejam, mas realizam as atividades de EA em ENFE (37,5%) (Quadro 17). Em relação à
categoria em que os professores planejam as atividades de EA em ENFE, houveram citações
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referentes a elaboração e desenvolvimento de atividades de EA em diversos espaços naturais e
artificiais, mediante objetivos específicos.
Na categoria de não planejamento de atividades de EA em ENFE, foram identificadas
as respostas em que os professores demonstraram não terem se envolvido na construção da
atividade, porém realizam esse tipo de atividade de duas formas: participação em oficinas ou
palestras oferecidas pelo espaço que trabalha a EA (66,5%); visitação a programas ou projetos
ambientais (33,5%).
Quadro 17 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização das atividades em
Educação Ambiental desenvolvidas pelos professores em ENFE
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS

“Ao estudarmos os vegetais, levei os alunos a um
Professores
que
planejam
as
atividades de EA em
ENFE

Professores que não
planejam,
mas
realizam atividades
de EA em ENFE

62,5%

Participação em
oficinas e palestras
oferecidas pelo espaço
(66,5%)
Visitam programas ou
projetos ambientais
oferecidos pelo espaço
(33,5%)

horto próximo da escola, as atividades eram
programadas e foi muito proveitoso” (P1).
“Levei os alunos à praia de Ponta Negra, vimos à
prática da pesca por arrasto e coletamos lixo no
local” (P3).
“Orientando a preservação do meio – Parque; não
poluindo o solo – aterro sanitário; mostrando a
importância da água para nossa sobrevivência –
ETA; e barco escola” (P5).
“No Parque das Dunas, uma oficina que tinha lá e
eles participaram” (P2).

37,5%
“Durante uma visita à Pipa, como aprendizagem
sobre projeto TAMAR” (P7).

Fonte: Arquivo pessoal.

Observa-se nas respostas dos participantes a incorporação da educação ambiental não
formal, com a utilização de espaços educativos diferentes da escola, principalmente com a
interação da escola com projetos de educação ambiental realizado por Organizações Não
Governamentais – ONGs, há educação ambiental formal, propiciada por conteúdos
curriculares, o que segundo Narciso (2009) assegura uma maior agilidade no processo
educativo, fazendo com que o aluno fixe o aprendizado, além de promover um pensamento
crítico sobre sua realidade.
O último questionamento deste eixo (Questão 13), inquiria sobre a possibilidade em
abordar conteúdos disciplinares ou interdisciplinares durante uma visita em ENFE de forma
que possibilitasse a utilização de atividades lúdicas, situações problemas, jogos didáticos e
atividade experimentais (Gráfico 3). Os dados demonstram que 80% dos professores
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concordam que é possível realizar atividades lúdicas em ENFE, 90% concordam que é possível
a utilização de uma situação problema, e 70% concordam que podem ser realizadas atividades
experimentais em ENFE. Observa-se que entre as atividades a que mais gerou dúvidas de
possibilidade de uso foi à utilização de jogos didáticos (50%, para sim; 50%, para talvez), porém
identificou-se que todas as atividades foram consideradas possíveis de serem realizadas em
ENFE.
Independente do espaço a ser realizado, para um ensino que possibilite a aprendizagem,
é necessário que o docente assuma uma postura crítica e investigativa, dentro de um processo
dialógico, buscando o desenvolvimento de práticas que contemplem tanto o conteúdo como o
processo de aprendizagem onde os conhecimentos prévios, as vivências, experiências e a
curiosidade dos estudantes, sejam valorizados (SOUZA, 2009).
Gráfico 3 – Frequência das atividades consideradas possíveis de serem realizadas em ENFE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Atividade lúdica
Sim

Não

Situação
problema

Jogos didáticos

Atividades
experimentais

Talvez

Fonte: Arquivo pessoal.

É importante ressaltar que nas questões cinco, oito, nove e dez deste eixo, a soma dos
percentuais obtidos nas respostas ultrapassam o número de questionários preenchidos, devido
ao fato dessas questões possibilitarem aos participantes a opção de identificar mais de uma
característica, como na questão cinco, ou por apresentarem características de uma ou mais
categorias, como nas questões oito, nove e dez.
Nota-se com a investigação do processo de planejamento e uso de ENFE, que o
entendimento sobre o conceito de ENFE, e a forma como os professores planejam suas aulas
nesses espaços advêm de suas experiências e não de um conhecimento fundamentado por
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referenciais teóricos, ou seja, colocam em prática os saberes práticos oriundos do cotidiano da
profissão, apesar de um ou outro participante tenha obtido esse conhecimento por meio de
leituras complementares.
Considerando as categorias que apresentaram maior incidência, observou-se que para
os professores ENFE são espaços fora da sala de aula, esse conceito é corroborado quando
consideram que ambientes como pátio e refeitório são considerados espaços não formais,
contudo, mesmo mantendo esse conceito a utilização de atividades realizadas por esses
professores nestes espaços são pontuais e pouco utilizadas. Entretanto, relatam que a principal
dificuldade na utilização desses espaços se dá pela completa ausência de apoio logístico da
escola, ou dos próprios espaços, para locomoção dos alunos, ou seja, a falta de recursos para
assegurar o ônibus para a visita, não citando suas dificuldades em elaborar esse tipo de
atividade.
Visualiza-se ainda, que a maioria dos professores apresentam uma postura de
observador passivo ao visitarem um ENFE, deixando sempre que os monitores guiem essas
visitas sem nenhuma interrupção. Em relação as suas expectativas quanto aos alunos os
professores esperam que nestes ambientes os alunos apresentem predisposição a aprendizagem,
pelo fato de estarem fora do ambiente escolar. Nota-se que mais da metade dos professores a
contribuição dos ENFE em relação ao processo de ensino-aprendizagem é de
complementaridade da Educação formal, vista em sala de aula. Observa-se que em relação as
visitas em ENFE esses professores identificaram que planejam as atividades, estabelecem
objetivos e fornecem roteiros a seus alunos, além disso compreendem que nesses espaços
podem ser realizadas atividades lúdicas, experimentais, e elementos de atividades investigativas
como resolução de situações problemas.
Entre os resultados dessa pesquisa destaca-se a falta de compreensão, por parte dos
professores, das possibilidades de ampliação cultural que os ENFE oferecem aos alunos. A
forma como consideram os ENFE e subutiliza-os encontrasse relacionada a uma concepção que
não representa o objetivo maior dos espaços não formais, que é de formar cidadãos críticos que
participem ativamente na sociedade em que estão inseridos, e que sejam capazes de fazer uma
leitura do universo (SABBATINI, 2004).
Um dos motivos desse despreparo está relacionado a formação inicial desses
professores, os quais não foram preparados para atuarem em espaços não formais. Assim sendo,
não podemos ignorar a importância da preparação dos professores na formação inicial e
continuada em relação a utilização de ENFE, a fim de que os docentes saibam utilizar os ENFE
de acordo com seu amplo objetivo.
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4.1.3 Percepções dos professores sobre abordagens didáticas

Nessa etapa do questionário foram abordadas questões referentes a estratégias e
abordagens didáticas inovadoras na prática docente, com intuito de identificar suas percepções
em relação a esses temas.
O primeiro questionamento desse eixo referia-se a compreensão dos professores sobre
conhecimentos prévios e sua importância na prática docente (Questão 14). Observou-se neste
questionamento três categorias de respostas: saber comum do aluno (60%); domínio do saber
pelo professor (20%); saber comum e apreendido na sala de aula (10%) (Quadro 18). Um
participante não respondeu (10%).
Quanto à importância dos conhecimentos prévios dos alunos na prática docente, foi
observado a resposta de seis participantes (60%), os quais consideraram que os conhecimentos
prévios auxiliam o professor a buscar uma abordagem didática mais adequada para avançar
no aprendizado (P3); deve ser considerado pelo professor como ponto de partida para iniciar
um novo conteúdo (P4); tais conhecimentos são importantes para aproximar o assunto à
realidade do aluno (P5); precisam ser trazidos para o contexto da sala de aula, para melhor
mediar o processo de ensino e aprendizagem (P7); para o professor isso é essencial, pois
envolve o seu planejamento e preparação (P8); quanto a sua importância, o professor deve
procurar, valorizá-los e pode utilizá-los, como ponto de partida no processo de ensinoaprendizagem (P10).
De acordo com Moreira (2003) os conhecimentos prévios são cognições já existentes na
estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, são representações dos alunos que são levadas em
consideração quando se pensa na aprendizagem significativa. Campos e Nigro (1999) destacam
que a exploração dos conhecimentos prévios é importante tanto para os alunos quanto para o
professor, ao conhecer as concepções dos alunos o professor poderá elaborar estratégias
didáticas mais eficazes, já para o aluno pode servir para perceberem se mudaram ou não seus
conhecimentos prévios, e assim avaliar sua aprendizagen.Com base no conceito e na relevância
dos conhecimentos prévios observa-se que pouco mais da metade dos professores
compreendem o que seja conhecimentos prévios e sua importância no processo de ensinoaprendizagem, demonstrando um resultado positivo, porém preocupante, visto que para atingir
a aprendizagem significativa dos alunos se faz necessário compreender seus conhecimentos
prévios .
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Quadro 18 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização da definição de
conhecimentos prévios
CATEGORIAS

%

Saber comum do aluno

60%

Domínio do saber pelo
professor

20%

Saber comum e aprendido
na sala de aula
Fonte: Arquivo pessoal.

10%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“O conhecimento prévio refere-se ao conhecimento trazido pelo
aluno e deve ser considerado pelo professor como ponte de partida
para iniciar um novo conteúdo” (P4).
“São os conhecimentos comuns à população sobre um determinado
assunto, porém nem sempre estes conhecimentos são completos ou
corretos” (P5).
“Para o professor isso é essencial, pois envolve o seu planejamento
e preparação. Para os alunos isso faz parte do acervo de informações
que eles trazem do seu dia a dia, muitas vezes, bastante rica” (P8).
“É ter ciência sobre certo tema a ser ministrado, ou seja, conhecer o
conteúdo de forma mais profunda. Por exemplo, se eu der uma aula
sobre saponificação, acho que devo explicar a origem, como era
usada, quem usava, etc.. ” (P1).
“Conhecimentos que embasam ou fundamentam à docência. É
importante no domínio e segurança da prática docente” (P9).
“É o conteúdo aprendido em sala de aula e nas vivências dos próprios
alunos” (P2).

O questionamento seguinte inquiria sobre o que é uma atividade prática e onde ela pode
ser desenvolvida (Questão 15), sendo identificadas nesta questão quatro categorias de respostas:
explicação prática da teoria (30%); experimentos (30%); investigação (20%); desenvolvimento
de um produto (20%) (Quadro 19).
As respostas visualizadas em relação ao questionamento em que local as atividades
práticas podem ser desenvolvidas demonstram a consciência dos professores de que podem ser
realizadas em vários ambientes, dependendo do tipo de atividade, porém alguns professores se
prenderam a seu conceito de atividade prática e citaram locais de acordo com a definição dada
no questionamento anterior, a exemplos: Deve ser feita na sala de aula, no laboratório de
ciências (P10); Pode ser desenvolvida nos mais diversos espaços escolares (P4); Pode ser
desenvolvida em sala, pátio, laboratórios, parques (P5).
As atividades práticas, enquanto recurso didático à disposição do professor inclui todas
as atividades em que os alunos estejam ativamente envolvidos no domínio psicomotor,
cognitivo e afetivo (DOURADO, 2001), em que o aluno possa construir seu próprio
conhecimento a partir da mediação do professor, e não se restringe a realização de
experimentos. As atividades práticas podem ser grandes aliadas no momento de apresentar um
conteúdo, reforçá-lo ou torná-lo mais significativo, para isso o professor tem a função de
planejar atividades práticas que facilitem a compreensão dos conteúdos teóricos aos alunos,
estimulando-os a questionar, responder e observar (CARDOSO, 2013).
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Quadro 19 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização da definição de
atividades práticas
CATEGORIAS

%

Explicação prática da
teoria

30%

Experimentos

30%

Investigação

20%

Desenvolvimento de um
produto

20%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“É a execução de uma parte teórica, visando a sua compreensão,
podendo ser desenvolvida onde haja coerência e recursos
suficientes” (P9).
“Uma atividade pratica pode ser uma atividade experimental
investigativa, uma demonstração” (P10).
“Observação, manipulação, procedimentos” (P7).
“Qualquer tipo de atividade que envolva algo concreto pode ser
desde confecção de um mapa de localização, desenho, até
experimentos com substancias, areia, fogo” (P5).

Fonte: Arquivo pessoal.

Todavia, não se visualizou entre as respostas dos participantes a compreensão de que as
atividades práticas promovem uma aprendizagem significativa a partir do envolvimento do
aluno na construção do seu conhecimento, as atividades práticas realizadas por esses
professores são para reforçar a teoria dos conteúdos, propiciando a fragmentação dos conteúdos
em teóricos e práticos, quando na realidade esses conhecimentos deveriam ser indissociáveis.
Quando questionado aos professores quais os tipos de atividades lúdicas eles conhecem,
e qual a importância dessa ferramenta didática (Questão 16), foram identificados nove tipos de
atividades: experimentos (10%); jogos (70%); oficinas (20%); vídeos (20%); gincanas (40%);
músicas e paródias (20%); confecção de modelos (10%); peças teatrais (10%); e confecção de
livro, história em quadrinho, ou poema (10%) (Gráfico 4).
Gráfico 4 – Frequência das atividades lúdicas realizadas pelos professores
Confecção de livros, histórias ou…
Peças teatrais
Confecção de modelos
Músicas e paródias
Gincanas
Vídeos
Oficinas
Jogos
Experimentos
0%

Fonte: Arquivo pessoal.
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Quanto à importância dessa ferramenta didática, observou-se que apenas quatro
professores (40%) identificaram a importância, citando: promove interesse dos alunos (P1);
auxiliam no aprendizado (P3); é uma forma especial de abordar os conteúdos tornando-os mais
simples e facilitando a aprendizagem (P4); estimula a compreensão de conteúdo ou fixação dos
mesmos (P7).
As atividades lúdicas dizem respeito às atividades prazerosas e divertidas (FARIA;
SHUVART, 2011), é uma necessidade para o homem, tendo em vista que a partir dela o homem
tem mais facilidade para aprender, para se relacionar no meio em que vive, para tornar-se mais
criativo, mais sociável e para construir com maior satisfação a sua cultura (OLIVEIRA, 2009).
Além disso, podem ser utilizadas como promotoras da aprendizagem nas práticas escolares,
possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico (KNECHTEL;
BRANCALHÃO, 2008).
Observa-se que entre as atividades realizadas pelos professores a mais citada é o jogo,
segundo Campos, Bortoloto e Felício (2003) essa é uma ferramenta didática ideal da
aprendizagem, no aluno essa ferramenta proporciona o desenvolvimento de níveis diferentes de
experiência pessoal e social, ajuda a construir novas descobertas, desenvolve e enriquece a
personalidade, para o professor simboliza um instrumento pedagógico que o leva a condição de
condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Porém acredita-se que os professores não
tenham pensando na possibilidade de realizar um jogo ou uma brincadeira em espaço não
formal.
Ao questionar sobre a compreensão dos professores em relação ao termo organizador
prévio (Questão 17), observou-se a identificação de quatro categorias de respostas:
planejamento prévio das ações (30%); organização de uma atividade (30%); estratégia inicial
(10%); e planejamento de jogo (10%) (Quadro 20). Nessa questão um (10%) participante
indicou não saber o significado do termo e outro não respondeu (10%).
Segundo Moreira (2008) os organizadores prévios são materiais introdutórios
apresentados antes do material de aprendizagem em si, simplesmente destacando certos
aspectos do assunto, sendo representados em um nível mais alto de abstração, generalidade e
inclusividade. Apresentam como principal função servir de ponte cognitiva entre o que aprendiz
já sabe e o que ele deveria saber a fim de que o novo material possa ser aprendido de forma
significativa (MOREIRA, 2008). De acordo com esse autor o material utilizado pelo professor,
seja uma imagem ou um filme, precisa despertar no aluno seus conhecimentos prévios ou
conceitos já aprendidos e que sofreram obliteração (esquecidos), pois a partir desse
levantamento sobre determinado assunto o professor poderá ter material cognitivo para
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manipular e ajudar os estudantes a construírem novas aprendizagens que se aproximem do
conhecimento científico pretendido pelo docente. Observou-se que a maioria dos professores
desconhecem essa estratégia didática proposta para facilitar o processo de ensino-aprendizagem
em ciências, reforça-se neste ponto o conhecimento didático restrito ao sistema do ensino
superior sendo pouco divulgado em formações continuadas.
Quadro 20 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização da definição de
organizadores prévios
CATEGORIAS

%

Planejamento prévio das
ações

30%

Organização de uma
atividade

30%

Estratégia inicial

10%

Desenvolvimento de um
produto
Fonte: Arquivo pessoal.

10%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“Acho que é quando qualquer atividade é planejada antes de ser
executada” (P1).
“Seria um planejamento das ações” (P3).
“É a organização sistematizada e prévia, que comprove a viabilidade
de atividades propostas” (P9).
“Uma estratégia para iniciar uma temática, como por exemplo, uma
reportagem, vídeo” (P10).
“O momento de testar e planejar o fundamento do jogo até o
momento da explicação do mesmo” (P5).

A questão seguinte inquiria se os professores já teriam vivenciado algumas das
ferramentas didáticas mencionadas nas questões anteriores (Questão 18), nove participantes
(90%) informaram que sim. Ao solicitarmos que identificassem quais ferramentas teriam
utilizado, sete (78%) participantes informaram, sendo observada a identificação de quatro
ferramentas, tais como: atividades lúdicas (71,5%); ENFE (43%); experimentos (14,5%); e
atividade prática (14,5%) (Gráfico 5). Observa-se que alguns professores utilizaram mais de
uma ferramenta didática citada anteriormente.
Gráfico 5 – Tipos de atividades realizadas pelos professores ao longo da sua prática docente

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Atividades
lúdicas
Fonte: Arquivo pessoal.

ENFE

Experimentos

Atividades
práticas
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Esse resultado demonstra o quanto é evidente a carência de metodologias e
instrumentos utilizados por esses professores que possibilitem uma melhor compreensão e
estimulo no ensino de ciências, principalmente a ausência de aulas práticas. Contudo, visualizase que as atividades em ENFE, apesar de toda dificuldade demonstrada pelos professores em
questionamentos anteriores, é a segunda atividade mais utilizada por eles. É importante
ressaltar que Kechtel e Brancalhão (2008) explicitam que cabe ao professor desenvolver novas
práticas que permitam aos alunos um melhor aprendizado, utilizando-se de metodologias
apropriadas no sentido de fazer o aluno encontrar suas próprias respostas e construir soluções
para os problemas apresentados.
Quando se indagou aos professores qual a sua compreensão sobre abordagem
interdisciplinar, e se já haviam desenvolvido alguma atividade dessa natureza (Questão 19),
identificou-se três tipos de categorias: inclusão de outras disciplinas (40%); relação entre
disciplinas (50%); e tema transversal (10%) (Quadro 21). Oito (80%) professores informaram
que já realizaram atividades interdisciplinares, porém dentro de seus conceitos sobre o tema, e
dois (20%) professores não informaram se já teriam realizado esse tipo de atividade.
Bonatto et al. (2012, p.10) enfatiza que “um trabalho interdisciplinar, antes de a garantir
associação temática entre diferentes disciplinas, ação possível, mas não imprescindível, deve
buscar unidades em termos de prática docente”, ou seja, independentemente dos temas tratados
em cada disciplina. Esses autores ressaltam ainda que essa prática docente comum deve está
centrada no desenvolvimento de competências e habilidades, apoiado na associação ensino e
pesquisa que comportem diferentes interpretações sobre os temas trabalhados em sala. As
respostas obtidas neste questionamento partem da superficialidade de uma abordagem
interdisciplinar ao definir como uma junção de disciplinas ou temas, ou seja, não trabalham de
forma efetiva a interdisciplinaridade.
Quadro 21 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização da definição de
interdisciplinaridade
CATEGORIAS

%

Inclusão de outras
disciplinas

40%

Relação entre disciplinas

50%

Tema transversal
Fonte: Arquivo pessoal.

10%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“Quando você inclui no seu projeto, outras disciplinas” (P2).
“Consiste em abordar um tema utilizando várias disciplinas” (P3).
“A atividade interdisciplinar é aquela que envolve várias
disciplinas” (P4).
“Quando um conteúdo a ser trabalhado tem uma relação direta com
outra área de conhecimento” (P7).
“Aquela que permite que o mesmo conteúdo seja trabalhado em
outras disciplinas com outro enfoque” (P8).
“Dar aulas sobre um tema transversal” (P1).
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A penúltima questão tratava-se sobre atividade investigativa, inquirindo se os
professores sabiam o que seria e já teriam utilizado esse tipo de abordagem (Questão 20), sendo
identificadas cinco categorias de respostas: propor uma investigação (40%); identificar
conhecimentos prévios (20%); pesquisa e experimentos (20%); método científico e
problematização (10%); construção do conhecimento pelo aluno (10%) (Quadro 22). De acordo
com seus conceitos de atividade investigativa sete (70%) professores informaram ter realizado
esse tipo de abordagem, enquanto que três (30%) professores não responderam a esse
questionamento.
As atividades investigativas são baseadas em algumas etapas da pesquisa científica,
como levantamento de problemas, observação e chegada de conclusões baseadas em evidências
e teorias. Reproduz parcialmente o método científico, permitindo que os alunos questionem,
pesquisem e resolvam problemas (OLIVEROS, 2013).
O ensino por investigação é uma estratégia de ensino que engloba quaisquer atividades,
que, basicamente centradas no aluno, possibilitam o desenvolvimento da autonomia e da
capacidade de tomar decisões, de avaliar e de resolver problemas, apropriando-se de conceitos
e teorias das ciências da natureza (ZÔMPERO, LABURÚ, 2012). Essas atividades podem se
caracterizar como práticas experimentais; de campo e de laboratório; de demonstração; de
pesquisa; com filmes; de simulação no computador; com bancos de dados; de avaliação de
evidências; de elaboração verbal e escrita de um plano de pesquisa, entre outros.
Observa-se mediante essa explanação sobre ensino por investigação que a maioria dos
professores citaram apenas elementos de uma atividade investigativa para caracterizar sua
definição, demosntrando uma confusão entre esse conceito. Na pesquisa de Oliveros (2013)
realizada com esse grupo de professores, a qual propôs caracterizar as contribuições de um
curso de formação referente ao ensino por investigação para a prática docente, demonstrou que
essa ferramenta didática é muito diferente do que os docentes utilizam no seu cotidiano, e que
a compreensão do embasamento teórico e a mudança da prática docente para a aplicação desse
tipo de aula é um processo difícil e demanda tempo. E a partir dessa conclusão a autora enfatiza
que os porfessores deveriam investir mais tempo na elaboração e aplicação dessa tipo de
atividades, como forma de adquirir experiência, além de investir também no embasamento
teórico do ensino por investigação na formação inicial.
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Quadro 22 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização do conceito de
atividade investigativa
CATEGORIAS

%

Propor uma investigação

40%

Identificar conhecimentos
prévios

20%

Pesquisas e experimentos

20%

Método científico e
problematização

10%

Construção do
conhecimento pelo aluno

10%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS
“Acho que é ministrar uma atividade de investigação. Exemplo:
levar os alunos em um ambiente natural e observar a eliminação de
água pelas folhas das plantas” (P1).
“Temas ou atividades que sugerem investigação” (P9).
“A abordagem investigativa é aquela que visa conhecer o
conhecimento prévio do aluno” (P4).
“A abordagem investigativa tenta descobrir quais são as informações
que o aluno tem a respeito de determinado assunto” (P6).
“Abordagem que desenvolve a construção do conhecimento, a partir
de pesquisas e experimentos desenvolvidos pelo aluno” (P7).
“Sim, quando o professor instiga os alunos a serem pesquisadores”
(P8).
“Uma maneira pela qual induzimos nos alunos a problematizarem e
tentar achar respostas para tais problemas (método cientifico) ” (P5).
“Uma abordagem que desenvolve no aluno um papel ativo na
construção do conhecimento. No seu planejamento envolve uma
situação problema entre outras etapas” (P10).

Fonte: Arquivo pessoal.

A última questão inquiria sobre o que os professores compreendem quando se fala de
alfabetização ou divulgação científica (Questão 21), sendo identificadas nessa questão cinco
categorias de respostas: compreensão do conhecimento científico (50%); forma de registro
(10%); ciência no cotidiano (10%); texto científico (10%), e alfabetização linguística (10%)
(Quadro 23). Um participante informou não saber o que significava os termos (10%).
Almeida et al. (2014), em suas pesquisas referente a formação de professores em relação
a alfabetização científica, enfatizam que as lacunas em relação a pouca reflexão sobre a ciência
e o conhecimento científico deixadas pela formação inicial e continuada de educadores de
ciências, não tem favorecido a construção de um perfil de cidadão almejado pela Educação
científica, que seria de formar indivíduos que saibam argumentar, opinar, criticar e tomar
decisões. Os autores citam duas sugestões como possibilidade de melhorias no ensino de
ciências para que o aluno venha a compreender o processo de construção de ciências como uma
atividade humana que se dá por acumulação, continuidade ou rupturas de paradigmas, bem
como relacionar o desenvolvimento científico com as transformações da sociedade, a
problematização da alfabetização científica no processo de formação de professores de ciências
e incentivar o professor a adotar o papel de professor/pesquisador, para que os mesmos
investiguem os aspectos problemáticos de seu ensino e buscar soluções para os mesmos.
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Quadro 23 – Frequência e fragmentos de respostas referentes a categorização dos conceitos de
alfabetização científica e divulgação científica
CATEGORIAS

%

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS

“Algo que procura tentar desvendar o conhecimento científico para
Compreensão do
conhecimento científico

50%

Forma de registro

10%

Ciência no cotidiano

10%

Texto científico

10%

Alfabetização linguística

10%

nossos alunos” (P2).
“Não conheço o termo alfabetização cientifica, mas divulgação
cientifica acredito ser a abordagem das ciências ou das aulas de
maneira que o aluno compreenda o que é ciência ou o que é
cientifico” (P4).
“Divulgação cientifica é uma possibilidade de socializar temas
relacionados à ciência e torna-las mais acessíveis” (P10).
“Uma forma de fazer registro de sua aprendizagem e publicar” (P3).
“A população deva perceber que a ciência faz parte do cotidiano e
por isso deve ser compreendida e divulgada” (P5).
“A capacidade do aluno ler criticamente, artigos e textos de caráter
cientifico” (P7).
“Alfabetização como o processo inicial da aprendizagem das
primeiras letras no ensino fundamental, e a divulgação cientifica
como um processo de maior elaboração e abstração em um nível no
qual já se tenha uma base de cognição avançada além da simples
alfabetização” (P8).

Fonte: Arquivo pessoal.

A partir da análise dos dados das categorias que apresentaram maior incidência
identificou-se que o termo conhecimento prévio é bastante conhecido pelos professores, mesmo
não demonstrando um conceito bem definido a maioria identifica que o termo se refere ao saber
comum dos alunos, e consideram que o levantamento desse conhecimento é importante no
processo de ensino-aprendizagem. Em relação ao conceito de atividade prática não houve
destaque entre as categorias identificadas caracterizando que esse conceito não é bem difundido
entre os professores e fundamentado teoricamente. Outra definição que não apresenta destaque
entre as categorias é o de atividade investigativa, apesar das categorias identificarem
características desse tipo de atividade, não houve consenso em sua definição, identificando a
partir desse resultado de que não compreendem o significado teórico nem prático dessa
ferramenta, confundindo-a como outras metodologias.
As atividades lúdicas apresentaram um alto índice de utilização dentre as atividades
realizadas pelos professores. Dentre este tipo de atividade a utilização de jogos foi a mais citada,
sendo considerado que esse tipo de atividade é importante por facilitar o processo de ensinoaprendizagem. A conceituação do termo organizador prévio apresentou-se confuso entre os
professores, sendo demonstrado a partir do senso comum, caracterizando que essa estratégia
não é conhecida por eles. Em relação ao conceito de interdisciplinaridade apresenta-se
superficial ao que realmente o ensino interdisciplinar promove em termo de mudança na prática
docente.
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Quanto aos termos alfabetização ou divulgação científica, observou-se que metade dos
professores desconhecem seus significados, o que possibilita uma lacuna do processo de ensinoaprendizagem dos alunos sobre o conhecimento científico, como demonstrado no Programa
Internacional da Avaliação dos Estudantes (Programme for International Student Assessment –
Pisa). Tomando como base a exame realizado em 2012, no qual em ciências o Brasil obteve o
59º lugar no ranking com 65 países, perdendo seis pontos em relação ao exame realizado em
2009 (53º lugar), apesar de ter mantido a mesma pontuação (405). Isso significa que no exame
de ciências os alunos brasileiros alcançam apenas o nível 1 de conhecimento científico, ou seja,
são capazes de aplicar o que sabem apenas a poucas situações de seu cotidiano e de dar
explicações científicas que são explícitas em relação às evidências (PISA, 2012).
Observa-se com esses resultados que a hipótese de que professores de ciências
apresentam pouco conhecimento sobre o uso adequado de ENFE e de abordagens didáticas
inovadoras possíveis de serem aplicadas nesses espaços, não pode ser refutada, uma vez que
constatasse que a existência desse déficit nas práticas pedagógicas dos professores apresentase bem mais significativo do que o esperado. Com base nessas informações, decidiu-se enfatizar
ao longo da formação as abordagens inovadoras menos conhecidas pelos professores, como
forma de enfatizar as possibilidades de uso de ENFE diferente do habitual desses docentes.

4.2 VIVÊNCIA NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO

4.2.1 Primeiro encontro – Bases conceituas sobre ENFE

De acordo com o plano de intervenção a apresentação do conteúdo iniciou-se pela
explanação expositiva dialógica, sendo guiada pelos seguintes objetivos: demonstrar as bases
conceituais, características e propósitos dos ENFE; divulgar a importância dos espaços não
formais para alfabetização científica, incorporando-a a prática docente; caracterizar o papel do
aluno, do professor e do monitor nos ENFE; discriminar possibilidades de uso de ENFE como
complemento do ensino formal, considerando abordagens interdisciplinar, investigativa e como
organizador prévio.
A priori a explanação iniciou-se questionando aos professores o que seria ENFE,
observou-se o consenso entre os que responderam de se tratar de espaços fora da sala de aula,
assim como visto nas respostas do questionário referente as percepções dos participantes sobre

84

uso de ENFE. Em seguida, ao explicar a definição de ENFE utilizada por Jacobucci (2008), os
professores demonstram surpresa, remetendo-se ao questionário um professor comentou ter
errado a questão pois considerava as instalações da escola como ENFE. Na sequência um
professor inquiriu se uma área verde dentro da escola não seria um espaço não formal, explicouse que o conceito de ENFE encontra-se em aberto, mas que para essa formação optou-se por
utilizar a definição de que são espaços fora dos limites geográficos da escola.
Em seguida foi explanado sobre os tipos de ENFE, esclarecendo que esses espaços
variam em suas características e funções sociais, podendo às vezes não ser destinados a
atividades educativas, e outros apresentam finalidade associadas à educação formal
(JACOBUCCI, 2008), e assim definiu-se ENFE não institucionais e institucionais,
respectivamente.
Dando continuidade à explanação foi relatado um breve histórico sobre ENFE,
comentando sobre as aulas passeio de Freinet, passando pelos primeiros museus de história
natural até os museus atuais, e pela influência da UNESCO (1980) na disseminação dos museus
e centros de ciência atuais, mediante sua proposta de “Ciência para Todos”. Em seguida
abordou-se sobre alfabetização científica, questionando aos participantes o que significaria o
termo, em consonância ao questionário das percepções observou-se como resposta a
socialização do conhecimento científico. Explicou-se então, que os conhecimentos produzidos
pela ciência devem ser aprendidos pela população de maneira que os cidadãos possam usá-los
para tomar decisões em sua vida cotidiana (JACOBUCCI, 2008), e que museus e centros de
ciência se destacam como instituições capazes de conectar os avanços e as questões
relacionadas com a ciência e tecnologia aos interesses do cidadão comum (LEPORO;
DOMINGUEZ, 2011; SILVA; FACHÍN-TERÁN, 2011), atendendo dessa forma aos objetivos
da divulgação científica, tão explorado nesses espaços.
Na sequência foi demonstrado o que ressaltam os documentos oficiais da educação
referente à utilização de ENFE, de forma bem pontual citou-se os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), a Lei de Diretrizes e Base (LDB), e o apontamento das Orientações
Curriculares para o Ensino Médio. Com ênfase nesses apontamentos demonstrou-se a interação
escola-espaço não formal, caracterizando que os ENFE e a escolas são espaços sociais que
possuem histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias (CHAGAS, 1993),
mas que apresentam uma relação que se interpenetram e se complementam mutuamente
(MARANDINO, 2001). Mostrou-se ainda as relações entre os espaços, o professor, o monitor
e o aluno, situando o papel de cada um no desenvolvimento das atividades em ENFE. Nesse
momento não houve comentários advindos dos professores, porém acredita-se que os mesmos
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possam ter refletido sobre sua postura ao realizarem atividades neste tipo de espaços, e sobre
as expectativas que depositam nos alunos ao atentarem a essa explanação sobre os papeis de
cada personagem no processo de ensino-aprendizagem em ENFE.
Outro ponto explanado foi à relação dos ENFE e o ensino de Ciências e Biologia, a
aproximação estreita entre os conteúdos formais e a educação científica promovida pelos
ENFE, enfatizando a diversidade de conteúdos, a diversidade de abordagens, e a diversidade de
espaços que podem ser trabalhados. Procurou-se sensibilizar os professores quanto à
importância que os ENFE apresentam para o Ensino de Ciências, pois agrega valores e
consciência, promove à superação da fragmentação do conhecimento, e uma aprendizagem de
caráter cognitivo, atitudinal e emotivo (BARZANO, 2008), e que necessariamente não devem
ficar presos às relações de complementaridade entre teoria e prática, como observado nas
respostas do questionário de percepção.
O próximo tema foi caracterizar as potencialidades e fragilidades no uso de ENFE,
enfocando que o uso desses espaços possibilita a contextualização, aplicação e associação de
conceitos e conhecimentos já aprendidos com as informações novas do ambiente
(aprendizagem significativa), reduzindo as exigências de abstração do aprendiz e permitindo
uma compreensão mais eficiente dos conhecimentos (GUIMARÃES; VASCONCELLOS,
2004), além do rompimento com a perspectiva disciplinar (interdisciplinaridade), flexibilização
curricular, aprendizagem contínua a partir da motivação, ampliação do capital cultural,
científico e tecnológico – cultura científica (OLIVEIRA; GASTAL, 2009). Em relação às
fragilidades foram citadas a lacuna e deficiência na formação inicial do professor, ausência de
um programa de formação continuada, falta de recurso para fazer as articulações com a escola,
reprodução do modelo de aula expositiva, e a utilização da aula com a finalidade exclusiva de
lazer (JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2008; PRAXEDE, 2009).
Após pontuar essas informações, partiu-se para as explicações de como trabalhar em
ENFE, antes da explicação um professor solicitou a palavra para falar de sua experiência
frustrada em ENFE, devido a escolha malsucedida de um espaço não institucional. O professor
finalizou sua fala informando que estava comentando sua experiência, pois considerava de
fundamental importância o tópico a ser explanado na formação. À colocação desse professor
nesse momento da formação foi bastante positiva, pois possibilitou uma breve discussão a
respeito do planejamento das atividades em ENFE, da escolha do espaço, e referente a reflexão
na prática docente, ressalta-se que independente de uma ação exitosa ou não é importante
refletir sobre a prática pedagógica docente.
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Em síntese, quanto as diferentes possibilidades de uso desses espaços destacaram-se que
podem ser empregadas diversas metodologias, utilizando-se de uma grande variedade de
abordagens, porém se faz necessário conhecer primeiramente o espaço a ser visitado,
compreender sua logística, identificar conteúdos, conhecer a exposição do conteúdo no espaço,
e a partir dessas informações realizar o planejamento das atividades para esse ambiente.
Enfatizou-se em seguida a exploração de algumas possibilidades de uso de ENFE para
fins didáticos complementares à escola, tais como: identificar conhecimentos prévios dos
alunos; realizar atividade práticas (laboratoriais e de campo) e/ou lúdica; resolução de
problemas; uso de metodologia diferenciadas na prática docente, a partir de abordagens e
estratégias didáticas inovadoras.
Ao término da explanação sugeriu-se aos participantes a leitura dos artigos entregues,
nos quais apresentam parte da fundamentação teórica deste primeiro encontro e dos encontros
posteriores. Durante a explanação observou-se o interesse dos participantes quanto ao tema,
isso foi possível de visualizar devido ao nível de participação, tanto no ponto de vista em
responder aos questionamentos, de comentar suas experiências, dar opiniões, quanto no ponto
de tirar dúvidas ou realizar questionamentos.

4.2.2 Segundo encontro – Vivência: Da notocorda as glândulas mamárias...
A vivência “Da notocorda as glândulas mamárias”, teve como objetivo demonstrar a
abordagem de ensino por investigação como uma possibilidade metodológica de ensinoaprendizagem de ciências em ENFE, e com isso promover uma reflexão pessoal acerca do papel
da investigação nesses ambientes. A vivência, realizada no Museu de Ciências Morfológicas da
UFRN, trata-se de uma abordagem investigativa sobre a evolução dos vertebrados, elaborada a
partir da adaptação do trabalho de Maia, Silva e Garcia (2011). A escolha pelo desenvolvimento
de uma atividade investigativa está relacionada a dificuldade que os professores apresentaram
em conceituar essa abordagem, como visto nas percepções dos professores sobre abordagens
inovadoras, ao citarem apenas elementos que caracterizam esse tipo de atividade.
Na visita ao Museu de Ciências Morfológicas, os professores foram instruídos sobre a
realização das atividades, sendo apresentados ao roteiro de como estruturar uma visita em
ENFE (APÊNDICE K), e ao RAPDENFE. Nesse primeiro contato com o RAPDENFE os
professores foram informados de seu objetivo, e a função deste roteiro, bem como de sua
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estruturação, e orientados a responderem após a visita ao espaço. Portanto, a visita ao museu
apresentava dois objetivos, o de visita técnica e o de vivenciar uma atividade investigativa.
A visita restringiu-se apenas à sala dos vertebrados, seguindo o roteiro do aluno
(APÊNDICE L), os professores tiveram 10 minutos livres para explorarem o espaço, neste
momento observaram-se as atitudes do grupo, alguns analisavam as peças em exposição,
tocavam, faziam comentários entre eles, outros fotografavam as peças ou faziam selfie, ou seja,
a observação demonstrou que as atitudes dos professores são próprias de seus alunos. Após esse
momento de livre observação as monitoras iniciaram a exposição do espaço, vale ressaltar que
previamente as mesmas foram informadas da atividade, e que deveriam enfatizar ao longo das
explicações características evolutivas dos vertebrados. Dando continuidade com a observação
do grupo, notou-se que alguns professores prestavam atenção na exposição da monitora, outros
conversavam, alguns realizaram questionamentos sobre os espécimes taxidermizados. Poucos
foram os questionamentos sobre a explanação da monitoria, comportamento esperado uma vez
que parte dos professores já conhecia o espaço, e o fato de que o tema da sala é de amplo
conhecimento dos mesmos como professores de Ciência e Biologia.
Ao término da exposição dos monitores, os professores foram convidados a conhecerem
a sala dos invertebrados, e de anatomia e fisiologia comparada, para auxiliar no preenchimento
do RAPDENFE. No segundo momento da oficina, houve o preenchimento do RAPDENFE, e
a resolução da situação problema lançada. As observações desse momento demonstram que
houve pré-disposição dos professores em realizar a atividade, alguns grupos discutiram com
mais profundidade e outros superficialmente. No momento de socialização e discussão dos
resultados, observaram-se semelhanças e diferenças entre as respostas, sendo solicitado que
explicassem as diferenças obtidas entre alguns grupos, porém vale ressaltar que a intenção da
vivência não era de compreender os conhecimentos dos professores sobre o tema abordado.
Após a discussão da atividade foi apresentado os passos do ensino por investigação na
atividade, mediada por breve explanação da abordagem, reforçando seu conceito, objetivo, o
papel do professor e do aluno, as características das atividades investigativas, os tipos, fases e
processos de uma atividade dessa natureza.
Explicitou-se que uma atividade investigativa deve levar o aluno a refletir, a discutir, a
explicar e a relatar seu trabalho aos colegas. Enfatizando essas características na atividade
proposta demonstrou-se que ao inferir as características evolutivas que juntam alguns grupos
eles estavam elaborando hipóteses a assim poderiam organizar os animais que faltavam para
completar o cladograma. Para chegar as suas hipóteses eles discutiram entre si e identificaram
argumentos para defendê-las, e chegaram à resolução do problema. Em seguida socializaram
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seus resultados identificando as características utilizadas para estruturar o cladograma, o que
gerou uma discussão em torno das diferenças entre alguns resultados obtidos. Ao explicar a
sequência de atividades realizadas como sendo as fases e processos do ensino por investigação,
foi explicitado que a partir dos resultados dos diferentes cladogramas entre os grupos o
mediador (professor) poderia da continuidade a atividade sugerindo uma pesquisa, e realizar
um debate em classe, além de explanar o conteúdo abordado.
Essa explanação se fez necessária, pois no levantamento das percepções dos professores
identificou-se que não há compreensão na definição de atividades investigativas e
consequentemente a não compreensão dos processos do ensino por investigação. Vale ressaltar
que os professores já haviam tido contato com essa abordagem em formações anteriores a essa
formação, como representado no trabalho de Oliveros (2013) a qual procurou caracterizar as
contribuições de um curso de formação continuada baseado no ensino por investigação para a
prática docente de professores do ensino fundamental, realizada com esse mesmo grupo de
participantes. Portanto, o intuito desse momento foi de reaproximação com a abordagem,
fazendo relação das etapas dessa abordagem as etapas identificadas na vivência.
Encerou-se a explanação questionando qual a opinião dos professores sobre a
possibilidade de utilização da abordagem de ensino por investigação em ENFE? Ouviu-se que
é possível de ser realizado, um professor comentou que era a primeira vez que visualizava uma
atividade de investigação se utilizando de ENFE, sempre tinha pensando nesse tipo de atividade
com experimentos, uma vez interligava o ensino por investigação ao método científico.
Acredita-se que com esse comentário essa impressão que muitos apresentam sobre o ensino por
investigação, de apresentar características rígidas do método científico, possa ter sido desfeita.
Para encerrar esse encontro fez-se uma breve discussão sobre o RAPDENFE,
explorando de forma geral os três eixos constitutivos dando ênfase ao terceiro eixo,
caracterizando potencial de uso do museu, sanando dúvidas sobre algum questionamento.
Porém esse momento foi importante para a estruturação das atividades referentes à expressão
dos conteúdos.

4.2.3 Terceiro encontro – Vivência: Onde as disciplinas se encontram?
A vivência “Onde as disciplinas se encontram”, teve como objetivo demonstrar uma
abordagem interdisciplinar mediada pela utilização de ENFE como um organizador prévio dos
conteúdos a serem abordados em sala de aula, além de pontuar uma atividade lúdica como
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forma de levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, ou de consolidação do processo
de ensino-aprendizagem em ciências.
Utilizou-se da abordagem interdisciplinar na vivência no Parque da Ciência pelo fato
deste ambiente apresentar três espaços distintos, as salas de Física, Química e Biologia, que
apesar de encontrarem-se em ambientes próprios apresentam muitos conteúdos que podem ser
trabalhados de forma interdisciplinar, explorando dessa forma a possibilidade de integração
entre as disciplinas. A escolha de usar o espaço como organizador prévio parte do princípio de
que os professores não conheciam essa estratégia de ensino, visualizada na análise do
questionário de levantamento das percepções dos professores. Ao pontuar uma atividade lúdica
demonstrou-se aos professores que os ENFE podem ser utilizados de forma mais atrativa aos
alunos além de poder, com esse tipo de atividade, realizar o levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos, ou averiguar a consolidação dos conteúdos vistos em sala.
Inicialmente foi apresentado aos professores o roteiro do aluno (APÊNDICE M), em
seguida foram instruídos sobre as atividades e encaminhados para a sala de Biologia, onde foi
desenvolvida a primeira atividade. Esse primeiro momento consistia em uma atividade lúdica,
na qual os participantes demonstraram seus conhecimentos em relação alguns temas da sala a
partir de uma apresentação oral para os monitores do espaço, os quais analisaram o
conhecimento dos participantes.
Em grupos os professores escolheram entre os modelos numerados expostos na sala, e
realizaram a dinâmica “Como você faria?”, representada pelo seguinte questionamento: Se você
fosse o monitor desta sala, como você apresentaria esse conteúdo? Encontravam-se dispostos
cinco pontos da sala que representavam os conteúdos de: células (eucariótica e procariótica),
material genético (DNA), divisão celular (mitose e meiose), fecundação e desenvolvimento
embrionário. Os grupos estruturaram as apresentações, e depois socializaram, sendo avaliados
pelos monitores do espaço. Essa atividade demonstrou que em ENFE as atividades podem ser
realizadas de forma lúdicas, seja organizada pelo espaço, ou pelo professor.
Observou-se, mesmo sendo professores de Ciências e estarem acostumados com os
temas do espaço, alguns professores demonstraram certo desconforto durante as apresentações,
outros ficaram muito à vontade com a oportunidade de explorar, ou de demonstrar como
apresentariam aquele conteúdo se fossem monitores do espaço. Após avaliação dos monitores
referente às apresentações, deu-se início a exposição da sala de Biologia pela monitora.
Em seguida a exposição foi realizada nas salas de Química e Física, sempre mediada
por momentos de livre observação, para exploração do espaço. Assim como a vivência anterior
notou-se comportamentos de interesse e de desinteresse pelas atividades, para alguns
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professores era a primeira vez que estavam no Parque da Ciência, e isso oportunizou a
exploração do espaço para uma possível visita com seus alunos.
Após visitarem as salas os participantes foram orientados a responderem o
questionamento apresentado no roteiro. A questão inquiria: “O que apresenta em comum entre
a fotossíntese vista na sala de Biologia, a água em ebulição visualizada na sala da Química e a
demonstração do experimento da bicicleta na sala da Física?”. Em unanimidade os professores
responderam se tratar de “energia”, fizeram suas explicações em relação a cada demonstração
da energia em transformação nos exemplos citados de cada sala. Vale ressaltar, mais uma vez,
que a intenção das atividades não era de testar conhecimentos sobre conteúdos e sim de
demonstrar as possibilidades de uso de ENFE.
Após considerações dos professores quanto à atividade, questionou-se sobre a visita,
sobre a estruturação da mesma, que abordagem teria sido utilizada, identificaram ser atividade
lúdica, comentando sobre a dinâmica da sala de Biologia, indagou-se se havia outra abordagem,
já que a ludicidade só foi utilizada naquele momento, identificaram interdisciplinaridade, pois
teriam visitado três salas abordando diferentes disciplinas, e a questão final referia-se a
situações vividas em cada sala. Confirmou-se que sim, havia interdisciplinaridade, mais que a
atividade teria sido sugerida para alunos do 9º ano, no início do ano letivo, antes de abordar o
conteúdo pragmático da escola, e questionou-se que tipo de estratégia estaria sendo usada neste
caso. Um professor timidamente respondeu achar que o espaço estaria sendo utilizado como
organizador prévio, em seguida explicou sua concepção de organizador prévio com base no que
lembrava do primeiro encontro da formação e de sugestões de leitura.
Reforçou-se em uma breve explanação o conceito de organizador prévio, e suas funções
no desenvolvimento de uma atividade, explanou-se ainda sobre atividades lúdicas e abordagem
interdisciplinar, ressaltando a importância dos conteúdos serem vistos de forma que convirjam
entre as disciplinas, na busca de um conhecimento integrado que supere a fragmentação tendo
em vista o conhecimento produzido pela atuação do aluno nesse processo. Na sequência os
professores foram instruídos sobre a elaboração de uma proposta de atividade em ENFE,
solicitou-se que escolhessem um dos espaços vivenciados para a elaboração da atividade, prazo
de entrega para o próximo encontro. Após a explicação da atividade fez-se uma breve discussão
sobre o preenchimento do RAPDENFE, discutiu-se os eixos, enfatizando principalmente o
terceiro, que seria utilizado para facilitar a elaboração da atividade solicitada caso escolhessem
o Parque da Ciência.
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4.2.4 Quarto encontro – Ciência além do livro

O quarto encontro tratou-se de um encontro estruturado e organizado por professores do
Centro de Práticas Educacionais da UFRN, atividade ofertada pela programação do Parque da
Ciência, pré-agendada anteriormente ao início dessa formação. A palestra tratava-se da temática
ludicidade, portanto considerou-se importante o desenvolvimento da atividade dentro da
oficina, porém não interferiu-se em nenhuma etapa de elaboração e aplicação da mesma. Esse
momento foi utilizado para recebimento da atividade solicitada no encontro anterior.
Entretanto, a temática tratada nesse encontro oportuniza ampliar as possibilidades de uso, como
tratado no encontro anterior, considerando importante o seu relato.
Durante a palestra comentou-se sobre a “era” das crianças conectadas ao computador,
perdendo o sentido de brincadeiras e brinquedos, e como professores do ensino fundamental
tinham a obrigação de propagar a ciência em uma perspectiva lúdica trazendo isso para a sala
de aula. Em seguida foi apresentado um vídeo do projeto Território do Brincar sobre a cultura
do pião no Brasil, com intuito de demonstrar a permeação de diferentes culturas em uma
brincadeira, permeação dos afetos, sensações e emoções, após explanação os professores foram
convidados a brincarem com diferentes piões. Após a brincadeira e comentários sobre suas
recordações de infância em relação à brincadeira, retomou-se a apresentação do conteúdo,
identificando os conteúdos científicos por traz de um simples brinquedo como o pião,
relacionando a aproximação da ciência. Em seguida, para demonstrar a ciência como algo
próximo a palestrante demonstrou a ciência por traz da elaboração de um chá, encerrando dessa
forma as atividades desse encontro.
Ao término da palestra, como combinado no encontro anterior, recebeu-se as propostas
de atividade em ENFE, sendo recebidas apenas duas propostas, e combinando à entrega das
propostas que faltavam por e-mail antes da realização do próximo encontro, para que fossem
analisadas.

4.2.5 Quinto encontro – Praticando a teoria ao analisar uma proposta de atividade em
ENFE

Esse encontro tratava-se de uma das etapas da análise do processo formativo da oficina,
especificamente do momento de expressão da aprendizagem, portanto nesse item será descrito
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um breve relato de como deu-se a atividade, a análise dos dados obtidos com a entrega dos
roteiros será comentada no subcapitulo referente à avaliação da formação.
Inicialmente os professores foram instruídos sobre a atividade, e solicitado a formarem
duplas para a analisarem a proposta intitulada – “Como viemos ao mundo?”, mediada por
roteiro de orientação da análise. No segundo momento, caracterizado pela socialização e
discussão das análises, houve a leitura da proposta e discussão de alguns pontos da mesma.
Observou-se a intensa participação dos professores, a maioria apresentou seu ponto de
vista em relação aos pontos de discussão, quando não esclareciam concordavam com a fala dos
colegas, ao discordarem de alguma consideração explicitavam seu ponto de vista e
argumentavam seus comentários. Em concomitância com a leitura da proposta era realizado
comentários sobre os elementos constitutivos da mesma, posteriormente discutiu-se a proposta
de acordo com os critérios de análise do roteiro.
Após leitura do título questionou-se aos professores que impressão eles apresentavam
em relação ao título, o primeiro comentário referiu-se à sexualidade, já o segundo comentário
o professor enfatizou remeter-se ao surgimento da terra, da vida no planeta terra, porém o tema
tratava-se do sistema reprodutor e reprodução. Leu-se a apresentação e justificativa, ao
identificar na leitura da proposta o nível da turma, 6º ano, questionou-se sobre a adequação do
conteúdo ao nível da turma. A discussão então foi realizada em torno do fato do conteúdo ser
para séries posteriores como 8º e 9º anos, o conteúdo pragmático do 6º ano é voltado justamente
para formação da Terra, meio ambiente. Um professor comentou que fica difícil trabalhar o
conteúdo sobre sistema reprodutor, até por causa da idade. O comentário seguinte foi de defesa
do tema para o sexto ano, pois de acordo com os PCN, desde a educação infantil se trabalha o
corpo humano, porém, a forma como estava sendo cobrado o assunto é que não seria condizente
com o nível cognitivo da idade, morfologia e fisiologia do sistema reprodutor, teria de ser algo
mais contextualizado.
A discussão seguinte foi em torno da duração das atividades, estipuladas em antes – aula
expositiva de 45 minutos, durante – visita ao espaço de 45 minutos, e depois – avaliação.
Considerada pelos professores insuficientes para realização das atividades principalmente o
antes e durante. Em seguida fez-se um breve momento para comentar sobre os objetivos,
considerados pelos professores muito confuso da forma como estava escrito, sem clareza, sem
compreensão. Em relação ao desenvolvimento das atividades, os professores comentaram que
as explicitações das atividades em antes, durante e depois não eram claras, nem deixava
explicito como as atividades seriam conduzidas. A forma como a proposta está escrita
demonstra incoerência entre objetivos e desenvolvimento das atividades. Nesse momento foi
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identificada na proposta que a abordagem de Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS, guiava
a metodologia, utilizando-se do espaço como organizador prévio, questionou-se aos professores
se as atividades estavam de acordo com a abordagem e estratégia citadas. Incialmente falaram
da abordagem, que não conseguiram visualizar na proposta as características de uma abordagem
CTS, quando na realidade o enfoque metodológico estava direcionado para objetivos
conceituais e não procedimentais e atitudinais, interligando a ciência, a tecnologia e a
sociedade. Talvez o enfoque da unidade didática fosse CTS, mais as atividades em ENFE, não
estavam dentro dos princípios teóricos dessa abordagem.
Em seguida questionou-se sobre a questão do organizador prévio, um professor
comentou que também não estava coerente, pois não tinha visto na proposta o levantamento das
concepções dos alunos. Notou-se que os professores mais uma vez estavam confundindo os
conceitos, mesmo depois de fundamentação teórica, vivência com organizador prévio, ainda
não demonstraram uma definição com embasamento científico sobre a estratégia. Reforçou-se
a definição de organizador prévio como instrumento introdutório de um conteúdo,
demonstrando-o de forma geral antes de apresentar o conteúdo em si, podendo ser um vídeo,
um texto, uma visita em ENFE. Ao relembrarem a definição de organizador prévio, um
professor então comentou em relação à proposta: cadê o prévio? Referindo-se ao fato de que
indicava na proposta que antes da visita teria uma aula expositiva dialógica sobre o tema
abordado, descaracterizando assim as atividades no espaço como sendo utilizadas como
organizador prévio.
Outros pontos explorados na discussão foram às questões da avaliação, consideradas
pelos professores como conteudista, complexa e que promovem a memorização, fora
novamente do contexto da abordagem CTS, portanto a avalição demonstrava incoerente com
abordagem. Em uma consideração geral os professores comentaram que a proposta deveria
adequar-se a uma abordagem, explorar mais o espaço utilizado, de forma a promover uma
aprendizagem de sentido aos alunos, aparentemente o responsável pela proposta não conhecia
o espaço; pensando nos conteúdos abordados a proposta deveria se adequar a cognição dos
alunos da série (6º ano) escolhida de forma a abranger a contextualização de um tema
transversal, ou ser realizada com as turmas que apresentam este tema como conteúdo
pragmático (8º ou 9º anos).
Ao término das discussões a respeito da proposta questionou-se aos professores que
procedimentos se apresentavam inadequados na elaboração da proposta para utilização de um
ENFE, sendo citado: conhecer o espaço, escolher uma abordagem, definir claramente os
objetivos, desenvolver atividades de acordo com a abordagem, respeitar as características do
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espaço, elaborar um roteiro que guie o aluno no espaço. Observou-se que os professores
apresentavam consciência a respeito das características essenciais de como planejar as
atividades em ENFE.
No encerramento da formação foram indicados os professores que iriam dar
continuidade a formação aplicando suas propostas de acordo com critérios pré-definidos, sendo
selecionados quatro professores. Finalizou-se a oficina com a apresentação de um breve resumo
das atividades ao longo da formação, referendando os objetivos da mesma, e como forma de
agradecimento pela participação do grupo foi apresentado um vídeo com fotos de vários
momentos vividos durante a formação.

4.3

ANÁLISE

DO

PROCESSO

FORMATIVO:

REFLEXÃO,

EXPRESSÃO

E

REPERCURSÃO NA PRÁTICA DOCENTE

4.3.1 Reflexão sobre as vivências da formação

Com base na boa aceitação da formação oferecida e na reflexão pessoal desta
pesquisadora, analisou-se alguns pontos a serem considerados referentes a apresentação do
conteúdo da formação a partir das explanações dialógicas, vivências em ENFE, apresentação
do RAPDENFE, e momentos não presencias de leitura de aporte teórico complementar, vistos
como uma das atividades relacionada a etapa de análise do processo formativo.
Nos momentos de explanação, a participação ativa e interessada dos professores
demonstrou ser pré-requisito para o desenvolvimento das atividades, uma vez que o
delineamento da proposta de formação e as atividades sugerem transformações na prática
docente desses professores, e o envolvimento dos mesmos potencializa essas mudanças. De
acordo com Cunha e Krasilchik (2000), fatores contextuais como o prazer, o querer, os desafios,
as identificações, a parceria e sobretudo um clima de trabalho agradável não pode ser
desconsiderado no sucesso de uma formação.
A utilização de explanações dialógicas, permitindo a todo instante os professores
exporem suas experiências, seus conhecimentos e dúvidas, de forma que não só enfatizasse
apenas os conteúdos teóricos, possibilitou o entrosamento da pesquisadora com os
participantes, proporcionando neste momento uma troca de aprendizagem e experiências.
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Abordar nas formações conteúdos pedagógicos e troca de experiências vem de encontro aos
anseios dos professores, os quais consideram formações que apenas enfatizam conteúdos
teóricos desinteressantes (CUNHA; KRASILCHIK, 2000).
Em relação as vivências, demonstraram ser atividades muito importante na formação de
professores, uma vez que conciliou atividades transportáveis para a sala de aula e
fundamentação teórica. Segundo Rodrigues e Martins (2005) as vivências conectam os
professores com estratégias/atividades, recursos didáticos inovadores e proporcionam a
visualização de como pode ser explorado com seus alunos, motivando os professores a
desenvolverem aquela atividade ou elaborar atividades semelhantes. As discussões referentes
as vivências em um grande grupo foram fundamentais, bem como a colaboração entre pares ao
realizarem a análise de uma atividade em ENFE, pois permitiu maior possibilidade do professor
visualizar nos outros as mesmas dificuldades que eles apresentam, oportunizando um efeito
positivo na formação.
Quanto a apresentação do RAPDENFE, observou-se que da forma como foi organizado
os encontros esse instrumento não foi explorado como desejado, isso devido ao tempo gasto
explorando os conceitos e características referente as abordagens e estratégias didáticas,
deixando sempre durante as vivências pouco tempo para discussão de todos os pontos deste
instrumento tão útil aos professores para sua prática docente.
Apresentar aporte teórico cobrindo o conteúdo demonstrado nas explanações foi uma
necessidade para garantir no processo de formação uma releitura de conceitos já visualizados
pelos professores e divulgar aporte de conceitos ainda não vistos por eles, e com isso
proporcionar uma discussão sobre os temas abordados, e não apenas uma explicação
conteudista. Porém observou-se que a leitura sugerida para os momentos não presenciais dessa
formação não foi realizada por parte dos professores, tornando as discussões pontuais, sem
muito a acrescentar na prática pedagógica e na participação dos mesmos. O que se percebe é
que o interesse por aspectos teóricos não foi observado no grupo de participantes dessa
formação, isso torna-se evidente pela falta de leitura do aporte teórico apresentado aos
participantes; ao necessitarem de maiores explanações sobre temas já vistos em outras
formações como no caso da abordagem de ensino por investigação; e pelo fato de terem contato
com o a estratégia de ensino de organizador prévio e mesmo assim não conseguirem conceituar,
nem identificar essa estratégia durante discussão referente a vivência no Parque da Ciência.
Segundo Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010):
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Os docentes em exercício constroem novos conhecimentos, ideias e práticas, pois é a
partir daquilo que já possuem e sabem que continuam seu desenvolvimento. A
construção da formação docente envolve toda a trajetória dos profissionais, suas
concepções de vida, de sociedade, de escola, de educação, seus interesses,
necessidades, habilidades e também seus medos, dificuldades e limitações
(ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p. 370).

Isso implica em dizer que a prática pedagógica docente acontece como consequência
dos saberes adquiridos na formação inicial e nas experiências pessoais adquiridas ao longo do
exercício profissional. Ao chegarem em uma formação os docentes em exercícios possuem uma
bagagem muito rica e extensa (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010), mas nem
sempre investigada na própria prática, ou seja, são capazes apenas de perceber de forma obscura
a relevância de muitas dessas ideias, apresentam uma orientação prática limitada e não são
receptivos para tratar aspectos mais abstratos, teóricos e filosóficos de educação e ensino
(CUNHA; KRASILCHIK, 2000).
De acordo com Lage, Urzetta e Cunha (2011):

Os professores afirmam participar das atividades de formação contínua porque
reconhecem suas contribuições para a melhoria da sua prática pedagógica, embora,
não consiga expressar efetivamente quais são estas contribuições, o que indica uma
contradição, visto que a formação contínua só se consolida quando propicia o
aprimoramento da prática pedagógica em todo o seu processo de auto-reflexão-açãotransformação no trabalho docente (LAGE; URZETTA; CUNHA, 2011, p.7).

No contexto das contribuições da formação sobre espaços não formais integrados a
escola, aliado a divulgação científica, e a relevância que o docente assume nesse contexto,
reitera-se a importância das considerações da apresentação dos conteúdos dessa formação,
tecendo reflexões, discutindo conceitos, métodos e novas experiências tendo em vista o
processo formativo de professores em ciências. A reflexão leva-nos a reorientação dos
conceitos e do tempo atribuído a formação para que essas ações possam efetivamente contribuir
para a transformação da prática docente e consequentemente, para as inovações educacionais
necessárias no âmbito da utilização de espaços não formais.

4.3.2 Expressando a aprendizagem sobre ENFE

A expressão da aprendizagem refere-se a compreensão dos professores em relação aos
conteúdos apresentados na formação, especialmente referente a como planejar atividades em
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ENFE que proporcione a aprendizagem significativa a seus alunos, ao analisar os resultados
obtidos a partir da análise de uma proposta de atividade em ENFE realizada pelos professores
no último encontro da formação. Nessa etapa da formação participaram 12 professores, a
análise da proposta foi realizada em dupla, e, portanto, avaliou-se a análise de seis grupos,
segundo critérios pré-estabelecidos.
O primeiro critério a ser a analisado foi o objetivo da proposta, se está adequado à
escolha do espaço e ao nível da turma, e se apresentam claros e coesos (Tabela 1, p.101). As
análises das respostas demonstraram que 66,5% consideram os objetivos adequados ao espaço
e ao nível da turma, enquanto que 33,5% os consideraram inadequados tanto ao espaço, quanto
ao nível da turma. Em relação à clareza e coesão dos objetivos 66,5% identificaram que os
objetivos não se encontram claros, nem coesos.
Observa-se com esses resultados que existe uma contradição entre a análise da parte
escrita da atividade com a discussão da proposta em grupo, realizada no último encontro e
identificada como perspectiva de resposta, uma vez que na discussão foram expostas
inadequações referentes aos objetivos em relação ao nível da turma devido à escolha dos
conteúdos e a forma como seriam cobrados. Contudo, a partir desses resultados pode-se
enfatizar que os professores apresentam a consciência de selecionar um espaço não formal de
acordo com o conteúdo a ser explorado, e objetivos a serem alcançados.
O segundo critério referia-se a abordagem utilizada, solicitando a identificação do tipo
de abordagem, se atende aos princípios teóricos da mesma, encontra-se adequada ao espaço, e
se os procedimentos de aplicação são adequados (Tabela 1, p.101). Em relação ao tipo de
abordagem foram identificados quatro tipos na análise dos professores: CTS (33,5%),
exposição dialógica (16,5%), ensino por investigação e organizador prévio (16,5%),
organizador prévio e CTS (16,5%).
Quanto aos princípios teóricos da abordagem 66,5% concordaram que atendem, porém
de acordo com abordagem identificadas na resposta anterior (CTS, exposição dialógica, ensino
por investigação e organizador prévio). Os 33,5% que não concordaram que abordagem atende
aos princípios teóricos enfatizaram que não dava para mensurar da forma como a proposta
estava estruturada, e que a utilização do espaço como organizador prévio não se adequava a
característica da estratégia utilizada. Ainda considerando suas identificações de abordagem
utilizadas nas propostas, 83,5% consideraram a abordagem adequada ao espaço, e 66,5%
identificaram que os procedimentos da aplicação da abordagem encontravam-se adequados;
enquanto que 16,5% enfatizaram estar adequada em parte, pois induz a memorização; e 16,5%
consideraram inadequados os procedimentos.
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Nota-se que existe certa insegurança e indefinição dos professores quanto a
identificação das abordagens e seus princípios teóricos, além de não fazerem distinção entre
abordagens de estratégias didáticas. Mas uma vez as respostas obtidas com a análise não são
compatíveis com a perspectiva de resposta, no que se refere aos princípios teórico e
procedimentos da aplicação da abordagem, uma vez que durante a discussão identificou-se a
abordagem CTS e sua inadequação na proposta. Entretanto, durante a discussão percebeu-se a
fragilidade dos professores quanto à definição e princípios a respeito do organizador prévio.
Esses resultados ressaltam a dificuldade dos professores em diversificarem as atividades pela
falta de experiência com metodologias diferenciadas, seja por não conhecerem as abordagens e
estratégias, ou por se apresentarem inseguros quanto a utilização dessas metodologias.
No terceiro critério analisou-se a adequação das atividades com o nível dos alunos,
duração, e se há previsão e/ou indicação delas para antes, durante e depois da visita ao espaço,
além de sua coerência com os objetivos e abordagem didática (Tabela 1, p. 101). Neste critério
identificou-se que 50% dos professores consideraram as atividades inadequadas ao nível da
turma, 33,5% consideraram as atividades adequadas ao nível da turma, 16,5% informou que
dependendo de como vem sendo trabalhado o tema junto aos alunos a atividade pode estar
adequada ou não. Em relação à duração das atividades 66,5% não consideraram adequadas,
indagando que o tempo das atividades eram considerados curtos, necessitando de mais tempo
para sua realização, enquanto que 33,5% as consideraram adequadas. A coerência das
atividades em relação aos objetivos foi considerada adequada por 66,5%, enquanto que 33,5%
identificaram inadequada; em relação à coerência das atividades com a abordagem, 66,5%
consideraram incoerentes, e 33,5% consideraram coerentes.
Nesse item houve coerência com a perspectiva de resposta, na qual expôs com mais
detalhes as considerações dos professores em relação a análise das atividades, considerando-as
conteudista, memorísticas e complexas, além de indicar que as atividades se encontram fora do
contexto da série, tanto na forma de verificar a aprendizagem, quanto nos conteúdos abordados.
Além disso, os professores consideraram confuso o desenvolvimento das atividades em antes,
durante e após a visita, visto que as atividades nessas etapas aparentavam serem trabalhadas em
um único momento, não deixava claro se todas as atividades seriam realizadas no espaço
(explanação, visita e avaliação), ou se seriam em momentos distintos, porém o tempo destinado
ao antes (explanação de conteúdos) e ao durante (visita) são considerados inadequados sendo
necessário um maior investimento de tempo nessas etapas.
Considerou-se ponto positivo o fato dos professores demonstrarem compreensão quanto
as etapas de desenvolvimento das atividades em ENFE em antes, durante a após visita, enfatiza-
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se dessa forma a importância de atividades bem elaboradas para utilização e aproveitamento
desses espaços.
O quarto critério referia-se à avaliação, identificando se seus critérios encontravam-se
bem definidos, e condizentes com os objetivos da proposta (Tabela 1, p.101). A análise das
respostas dos professores identificou que 50% consideram que a avaliação apresenta critérios
bem definidos, enquanto a outra metade dos professores não consideram os critérios da
avaliação bem definidos, por não fazerem relação com a abordagem identificada. Em relação à
avaliação estar condizente com os objetivos, 50% não consideraram condizente, e os outros
50% consideraram que em parte a avalição é condizente com os objetivos, pois os objetivos
apenas encontram-se mal estruturados.
Houve uma divisão igualitária em relação a análise da avaliação, porém a exploração
desse ponto na discussão envolveu opiniões referente ao conteúdo, ao nível da série, a forma
de abordagem, a cobrança conceitual, memorística e complexa dos conteúdos, que fizeram os
participantes considerarem as questões inadequadas. Visualiza-se com essas considerações que
os professores compreendem quando uma atividade está sendo utilizada de forma a não explorar
o desenvolvimento cognitivo dos alunos, e, portanto, esperasse que na elaboração das suas
atividades utilizem-se de atividades diferenciadas.
Quanto a análise do roteiro de aula contida na proposta a ser analisada pelo professor,
pretendeu-se analisar se o mesmo encontrasse claro e simples, se as orientações estavam
adequadas às atividades, se as atividades eram coerentes com os objetivos (Tabela 1, p.101).
Na análise dos professores identificou-se que 66,5% consideraram o roteiro claro e simples;
porém 50% identificaram que o roteiro não contém orientações adequadas com as atividades; e
33,5%, consideraram que as atividades são coerentes com os objetivos dos espaços; enquanto
que 33,5% não consideram as atividades coerentes, 33,5% informam que parte das atividades
são coerentes com os objetivos.
De fato, o roteiro da aula foi o que melhor se apresentou nessa proposta, por ser bem
estruturado, claro e simples, de fácil compreensão. Os objetivos não foram bem definidos em
sua constituição, as orientações das atividades estão adequadas, e as atividades previstas para o
espaço apresentam-se coerentes, apesar de não o explorar da melhor forma possível. Sabe-se
que esses professores não apresentam o hábito de elaborarem roteiros para visita em ENFE,
contudo o fato de considerarem o roteiro adequado às necessidades da visita, pode-se enfatizar
que compreenderam como deve ser elaborado um roteiro de visita.
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O sexto critério analisa a proposta de forma geral, enfatizando se oportuniza o
levantamento dos conhecimentos prévios, respeita as características do espaço, valoriza a
cultura e alfabetização científica, contribui para despertar o interesse do aluno pelo ensino,
promove ludicidade nas atividades, interdisciplinaridade, estimula a curiosidade e atitude
investigativa dos alunos para resolução de problemas (Tabela 1, p.101). Nesse critério 16,5%
não responderam as questões, contudo, a análise dos dados demonstrou que 50% identificaram
que a proposta oportuniza o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e 33,5%
consideram que proposta não oportuniza; 50% acreditam que a proposta não respeita as
características do espaço; e 66,5% indicam que a proposta não promove nem valoriza a cultura
e a alfabetização cientifica. Em relação à proposta promover interesse do aluno pelo ensino,
33,5% enfatizaram que sim, enquanto que 50% consideram que não. Quanto ao fato da proposta
promover ludicidade, interdisciplinaridade, e atitude investigativa, 83,5% consideraram que
não, ressaltasse que em relação as expectativas de respostas esses pontos não se aplicam a
proposta, quanto ao estimulo da curiosidade 50% acha que a proposta possibilita o despertar da
curiosidade.
Com a análise desses itens dentro de uma proposta proporciona aos professores
observarem e entrarem em contato com elementos necessários ao planejamento de atividades
em ENFE, e com isso possam sensibiliza-se quanto a importância do planejamento para atingir
seus objetivos em relação aos alunos.
Ao solicitar no final do roteiro um parecer final com base nos critérios de avaliação,
50% dos professores se basearam nos objetivos para indicar reestruturação da proposta, como
visto na colocação das seguintes respostas:
A proposta é coerente com os objetivos do professor, porém o espaço oferece
possibilidades de alfabetização científica que foram pouco exploradas e a avaliação,
apesar de coerente, poderia ser mais completa, abordando mais o ensino por
investigação.
Com base nos critérios podemos observar que os objetivos são coerentes com a
atividade. No entanto, poderia ter sido dada uma abordagem interdisciplinar e com
um maior aprofundamento em CTS.

Enquanto que 16,5% analisaram que a proposta se apresentaria correta se fossem
realizados com as séries do 8º e/ou 9º anos. Houve ainda os que indicaram que os autores do
projeto necessitam rever a fundamentação referente à ENFE, aplicá-la conhecendo previamente
o espaço, analisá-lo e refazer todo o projeto. Os resultados condizem com a perspectiva de
resposta referente aos elementos adequados e inadequados da proposta, onde observou-se que
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os professores demonstraram conhecimento referente as características essenciais de como
planejar as atividades em ENFE.
TABELA 1 – Análise dos critérios de avaliação referente a proposta de atividades em ENFE
realizada pelos professores de Ciências, Natal, 2014
ANÁLISE
P/R
CRITÉRIOS
AD
IN
AD
IN
Objetivos
Escolha do espaço

66,5%

33,5%

X

-

Claro e coeso

33,5%

66,5%

-

X

Nível da turma

66,5%

33,5%

-

X

Princípios teóricos

66,5%

33,5%

-

X

Escolha do espaço

83,5%

16,5%

X

-

Procedimentos de aplicação

66,5%

33,5%

-

X

50%

50%

X

-

Duração

33,5%

66,5%

-

X

Coerência com objetivos

66,5%

33,5%

X

-

Coerência com abordagem

33,5%

66,5%

-

X

Critérios bem definidos

50%

50%

X

-

Condiz com os objetivos

50%

50%

X

-

66,5%

33,5%

X

-

50%

50%

X

-

33,5%

33,5%

X

-

50%

33,5%

X

-

Respeito ao espaço

33,5%

50%

-

X

Valorização do espaço

16,5%

66,5%

-

X

50%

33,5%

X

-

Ludicidade

-

83,5%

-

-

Interdisciplinaridade

-

83,5%

-

-

50%

16,5%

X

-

-

83,5%

-

-

Abordagem didática

Atividades
Nível da turma

Avaliação

Roteiro
Claro e simples
Orientações das atividades
Atividades coerentes
Geral
Conhecimentos prévios

Interesse do aluno

Estimula a curiosidade
Investigação

Abreviações: P/R (Perspectiva de Resposta); AD (Adequado); IN (Inadequado).
Fonte: Autoria própria.
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A comparação da análise da proposta com a perspectiva de resposta discutida com os
professores durante a formação demonstrou pontos convergentes e pontos divergentes, porém,
considerou-se que os pontos divergentes foram significativos quanto as considerações
referentes a essa etapa da formação. Reforçou-se nessa análise a dificuldade dos professores
em relação a abordagens e estratégias didáticas diferenciadas e inovadoras, principalmente em
relação ao organizador prévio, caracterizando novamente, que os professores apresentam uma
orientação prática limitada, sem exploração de aporte teórico, fundamentado superficialmente
É preciso enfatizar que o domínio das estratégias é um aspecto importante que precede
a sua aplicação pelo docente, pois antes de aplicá-las, é preciso que se domine o processo,
conhecendo todas as etapas, tendo em mente que as formas de organizar as atividades dependem
da estratégia e abordagem utilizada. Entretanto, para a escolha de cada estratégia, é preciso
considerar os objetivos estabelecidos no planejamento.
Isso demonstra uma fragilidade na capacidade de elaboração de aulas diferenciadas que
promovam um aprendizado significativo por parte destes professores. Vale reforçar que a
maioria das abordagens e estratégias demonstradas ou vivenciadas nessa formação já foram
vistas por esses professores em formações anteriores, ao enfatizar esse déficit enfatiza-se
também uma análise em relação a forma como as formações ofertadas ao grupo estão sendo
realizadas, e até mesmo a forma como está ocorrendo a receptividades dessas formações pelo
grupo de professores.
Em relação aos pontos convergentes, observa-se que os professores apresentam um
potencial significativo na elaboração de atividades em ENFE, visto que suas considerações em
relação aos objetivos, atividades, avaliação e roteiro condizem com o que foi reforçado durante
a formação. De forma geral procurou-se enfatizar fatores a serem levados em consideração que
propiciem qualidade e originalidade de propostas elaboradas para ENFE, tais como:
abordagens inovadoras utilizadas; atividades que promovam o interesse dos alunos; conteúdos
abordados componentes do currículo de ciências do Ensino equivalente ao público alvo;
explicações/informações suficientes para atender o que está propondo e como devem ser
aplicadas em sala de aula; tempo designado é condizente com as atividade e metodologias
elencadas. Porém só a partir da reflexão após a aplicação o professor consegue realmente
dimensionar as fragilidades da sua sequência de atividade e reestruturá-la de acordo com as
necessidades.
Essa fase foi essencial, ao proporcionar aos professores de verificar a elaboração de
atividades em ENFE inadequadas, não apenas com intuito para melhorar sua estruturação, mas
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principalmente a fim de reelaborar saberes profissionais do professor na construção e aplicação
estratégicas de ensino.

4.3.3 Repercussão na prática docente dos impactos da formação sobre ENFE

A repercussão na prática docente consiste em dimensionar os impactos da oficina na
prática pedagógica dos professores, ao acompanhar o processo de elaboração, aplicação e
avaliação das atividades em ENFE das propostas realizadas pelos professores, no intuito de
identificar que elementos visto na formação foram assimilados na prática desses docentes.
Todo acompanhamento foi individualizado, participaram desta etapa três professores,
ocorreram dois encontros de replanejamento das atividades, um encontro para
acompanhamento nos espaços não formais, e um encontro para analisar o processo avaliativo
das propostas.
Os participantes serão referidos por nomes de flores como forma de preservar suas
identidades, não sendo também divulgada nenhuma informação pessoal ou profissional, nem o
espaço em que foram realizadas as atividades. As identificações dadas aos professores foram:
Girassol, Crisântemo e Hibisco.

4.3.2.1 Planejamento das propostas

A priori as propostas de atividades em ENFE elaboradas pelos professores serão
descritas brevemente neste subtópico, por estarem contidas no Guia didático, produto desta
pesquisa, sendo discriminadas no capítulo referente.
Nesta etapa foram entregues quatro propostas, as quais passaram por análise, e foram
instruídas a estruturação de acordo com o roteiro de elaboração, pontuado necessidades de
mudanças na maioria dos tópicos, após reestruturação foram agendados encontros para
discussões sobre prováveis novas reestruturações e adequações das atividades. Três propostas
retornaram e foram reavaliadas e marcado momentos com esses professores para nova
discussão sobre as propostas. Ressaltar-se que durante as orientações era esclarecido o que
deveria conter nas etapas de elaboração que estavam pendentes ou inadequadas, não intervindo
na criatividade e desejo dos professores quanto ao processo de ensino-aprendizagem, pois havia
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a necessidade de identificar nesses momentos de orientação o alcance dos objetivos propostos
da oficina.
O professor Girassol elaborou a proposta intitulada “A ciência fora da sala de aula”, que
tinha como objetivos a divulgação científica a partir de uma visita a espaço não formal, e o de
desperta o interesse dos alunos por fenômenos científicos ao relacionar o conhecimento
adquirido em sala com o conhecimento visto no espaço. As atividades foram elaboradas para
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, em uma relação de complementaridade e de
consolidação do conhecimento, e consistia em observação do espaço, além de um passeio pela
área verde deste espaço para responderem ao questionamento da professora. A avaliação seria
identificar conteúdos em comum entre as salas visitadas (Biologia, Química e Física) e elaborar
um relatório referente a esse conteúdo, além de socialização e discussão em um grande grupo
após entrega dos relatórios referente aos conteúdos abordados no mesmo.
O planejamento do professor Crisântemo intitulado de “Experienciando saberes”, tinha
como objetivo a alfabetização científica de conceitos curriculares no cotidiano, no intuito de
despertar o interesse e a curiosidade dos alunos pelo saber científico. As atividades foram
realizadas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, em uma relação de transmissão do
conhecimento científico e ambiental aos alunos, e consistia, ao visitar as salas do espaço, em
observação, registro fotográfico e instigava os alunos a questionarem em caso de dúvidas, pois
iriam elaborar uma apresentação em relação ao que visualizaram na visita para os alunos que
não puderam participar. Além de uma visita a área verde do espaço no intuito de promover a
educação ambiental.
Já o professor Hibisco apresentou a proposta “Um motivo para observação”, com o
objetivo de vivenciar fora da sala de aula o aprendizado teórico, levando em consideração o que
foi aprendido em sala, consolidando desta forma o processo de aprendizagem sobre os seres
vivos. As atividades foram realizadas para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, em uma
relação de complementaridade e consolidação do conhecimento, e consistia em observação do
espaço, escolher um grupo de animal e realizar como forma avaliativa uma apresentação
referendando o que aprenderam sobre a espécie durante a visita.
Identificou-se nos momentos de orientações as dificuldades que ambos professores
apresentaram em estruturar a sequência de atividades, devido à falta de experiência em planejar
suas atividades, não pelo fato de ser em ENFE, e sim de forma geral. Isso ficou evidenciado na
dificuldade de definir os objetivos, selecionar a metodologia que atendessem a esses objetivos,
e a forma de avaliar o processo de aprendizagem. Diferentemente do que foi observado na
análise da proposta na etapa referente a expressão da aprendizagem, em que esses professores
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demonstraram compreensão de como elaborar uma sequência de atividades que facilitasse o
desenvolvimento dos alunos. Visualiza-se que a prática é bem diferente da teoria, o fato de
compreenderem como deve ser elaborado uma proposta de atividades não significa que saibam
realmente transpor esse conhecimento para a sua prática docente.
Observou-se que as dificuldades eram bem parecidas entre os três professores, nota-se
que todos não selecionaram uma abordagem didática para trabalhar nos espaços, provavelmente
por não se sentirem seguros em tentar algo novo, já bastava estarem se aventurando em
estruturar uma sequência de atividades (Tabela 2). Portanto, procurou-se respeitar as atitudes
dos professores e não foi cobrado durante as orientações a utilização de uma abordagem, de
forma a não frustrar suas expectativas em relação à aplicação da proposta.
Tabela 2 – Análise dos critérios de avaliação do planejamento das propostas de atividades em
ENFE realizada pelos professores de Ciências, Natal, 2014
Girassol
Crisântemo
Hibisco
INDICADORES
AD
PA
IN
AD
PA IN
AD
PA
IN
Segue as orientações do roteiro de
X
X
X
elaboração
Realizou analise didática do espaço

X

X

X

Os objetivos são condizentes com a
escolha do espaço

X

X

X

Promove relações entre os conteúdos
formais com o espaço

X

Considera a cultura cientifica

X

X

Preserva a identidade do espaço

X

X

Relações ENFE-escola

X

X
X
X

Abordagem
Explora o espaço de forma a
potencializar a abordagem utilizada

As atividades são coerentes com os
objetivos propostos
A avaliação
abordagem

está

adequada

X

X

a

X

X

X

X

X

X

X

X

Roteiro
Define e deixa claros os objetivos

X

X

Define e deixa claras as atividades

X

X

Estabelece momento livre no espaço
X
X
E condizente com a abordagem
X
utilizada
Abreviações: AD (Adequado); PA (Parcialmente Adequado); IN (Inadequado).
Fonte: Arquivo pessoal.

X
X

X
X
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Nota-se ainda que os três professores não conseguiram seguir as orientações do roteiro
utilizado para facilitar a elaboração das atividades, mesmo depois dos encontros enfatizando
que deveriam seguir as orientações do roteiro, e que apesar de terem realizado a análise do
potencial didático do espaço, aparentemente essa análise não foi utilizada por esses docentes,
mesmo tendo sido debatida durante as vivências da formação.
Em relação as atividades classificadas em antes, durante e após visita ao espaço, os três
participantes deixaram a desejar, principalmente no que se refere a atender os princípios da
aprendizagem significativa em não realizarem o levantamento dos conhecimentos prévios de
seus alunos, como forma de avaliar a efetividade de suas atividades.
Os participantes demonstraram compreensão sobre a relação espaço-escola, respeitando
os objetivos dos espaços, considerando as relações entre os conteúdos, ao considerar a cultura
científica e preservando a identidades dos espaços, com exceção do professor Hibisco, o qual
não demonstrou compreender esse objetivo em sua proposta, mesmo preservando a identidade
do espaço, não o descaracterizando.
Identificou-se que mesmo não definindo em suas propostas a abordagem utilizada
selecionaram atividades coerentes aos objetivos. Por não apresentarem uma abordagem
delimitada a avaliação não pode ser analisada de acordo com a abordagem, ficando restritos,
mais uma vez, ao que realizam de costume ao elaborarem atividades fora da sala de aula,
cobrança de relatos ou relatórios, contudo incentivaram os alunos a comunicarem suas
experiências em discussões ou apresentações orais. Em relação ao roteiro do aluno, o professor
Hibisco apresentou maior dificuldade em estruturar, tanto que não definiu, e não deixou claro
os objetivos das atividades para os alunos, o que poderia promover comprometimento das
atividades.
Vários autores ressaltam as dificuldades que os professores apresentam em planejar suas
ações, dificuldade está relacionada a falta de experiência em realizar esse processo. Muito se
fala sobre a falta de tempo para realizar o planejamento, visto que o cotidiano do trabalho do
professor atualmente é bastante complexo, uma vez que exige que o mesmo trabalhe em
diferentes escolas, diferentes horários e, consequentemente, sobra pouco ou quase nenhum
tempo para preparar atividades docentes e, assim, as aulas acabam não sendo bem planejadas.
Todavia, Vasconcellos (2010) constata que existem outros fatores que estão implicado para que
o planejamento dos professores seja uma ação sem sentido, em geral está diretamente
direcionado a descrença no planejamento, e as principais desculpas referentes a esse processo
são: planejamento visto como mera formalidade – o processo não acontece na prática, limita e
escraviza o trabalho do professor, além de ser complicado de elaborar e fora da realidade
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concreta da escola; impossível planejar, pois a tarefa educativa é impossível de ser prevista –
devido ao excesso de turmas, demonstra uma realidade dinâmica, com mudanças de uma turma
para outra; não é necessário planejar, visto que o professor dá conta do recado sem passar por
esse processo.

4.3.2.2 Aplicação e acompanhamento das propostas nos ENFE

Durante o desenvolvimento das atividades analisou-se a relação espaço-escola, alunoespaço e professor-espaço, sendo discriminado de forma breve como foram realizadas as visitas
de cada professor.
O professor Girassol proporcionou a atividade a duas turmas do 9º ano, realizada com
35 alunos, os mesmos foram orientados sobre a visita ao espaço semanas antes de sua
realização, e antes de saírem da escola foram esclarecidos os objetivos, e as atividades a serem
realizadas no espaço. Durante a visitação o professor dividiu a turma em dois grupos de alunos
e acompanhou um dos grupos pelas salas do ambiente. Sempre muito preocupado com o
comportamento dos alunos, incentivava-os a questionarem perguntando se tinham
compreendido as explicações, sempre que podia saia da sala para ver o andamento da visita do
outro grupo. Ao término das visitas as três salas ambientes o professor reuniu os dois grupos e
proporcionou-lhes uma visita a área verde do espaço para responderem a questionamento
referente a sensação térmica daquela área com outros ambientes. Na tentativa de sensibilizar
quanto ao desmatamento das florestas e a falta de arborização nos bairros da cidade.
Já o professor Crisântemo trabalhou com alunos do 6º ano, seu primeiro problema foi
selecionar a turma visto que ele apresentava 5 turmas desta série, sua decisão foi de levar em
média 10 alunos de cada sala, e depois esses alunos apresentariam para seus colegas o que viram
no espaço. Mediante essa dificuldade o professor selecionou os alunos de acordo com suas
notas e comportamento em sala. Os alunos foram previamente informados dos objetivos da
visita e de suas atividades, sendo deixado bem claro o que teriam de fazer durante e após a
visita. O professor levou 46 alunos, os quais foram divididos em 3 grupos, sendo um dos grupos
acompanhado pelo professor. Durante a visita os alunos tinham um momento livre para explorar
o espaço e fazer seus registros fotográficos, em seguida era feita a explanação pelos monitores
do espaço. O professor apenas observava o grupo, não houve necessidade de intervenção do
professor quanto a incentivar seus alunos, pois o grupo era muito curioso e faziam perguntas o
tempo todo. Além das visitas as salas do espaço o professor aproveitou o intervalo dado entre
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as salas para passear com seus alunos em uma área verde do espaço, trabalhando com esses
alunos a educação ambiental, e temas ecológicos. No retorno a escola, ainda no ônibus o
professor reforçou mais uma vez a avaliação da visita, combinando o dia em que seria realizada.
A visita do professor Hibisco foi realizada com 36 alunos de duas turmas do 8º ano, os
quais foram avisados previamente, porém somente no dia da saída da escola os alunos foram
informados sobre os objetivos e as atividades que iriam realizar. No espaço os alunos foram
organizados de forma que entrassem na sala de 10 a 12 alunos por vez, era dado um tempo livre,
por parte do monitor, para observações em seguida realização de explanação. O primeiro grupo
de alunos foi acompanhado pelo professor, o qual incentivou os alunos a tirarem suas dúvidas,
fazia explanações complementando a fala do monitor, porém os grupos seguintes não foram
acompanhados pelo docente, os quais não foram instigados a curiosidade como o primeiro
grupo de alunos. Essa postura do professor refletiu bastante no comportamento dos alunos
durante a visita, os quais demonstraram interesses por outras atividades do espaço que não
estavam no planejamento das atividades, e desinteressando-se pelo que seria cobrado na
atividade avaliativa.
Os resultados da observação demonstram que na identificação da relação espaço-escola
apenas o professor Hibisco apresentou dificuldades relacionada à coerência entre planejamento
e a execução, porém essa fragilidade pode estar relacionada às observações referentes à relação
professor-espaço, uma vez que o mesmo não participou ativamente durante a visita e não
orientava, incentivava e organizava os alunos para o melhor aproveitamento do espaço (Tabela
3).
Porém visualiza-se na relação professor-espaço características do professor observador
identificada nas percepções dos professores sobre a utilização de ENFE. Identifica-se na
atuação desses professores o observador ativo, aquele que após alguns encaminhamentos
deixam a turma nas mãos dos monitores dos espaços sem intervir em suas explanações, sendo
visível uma tentativa de professor mediador pelo professor Crisântemo, o qual procurou intervir
de maneira positiva na apresentação do monitor, e além de elaborar as atividades procurou
participar ativamente da mesma.
Em relação a aplicação das atividades nos espaços observou-se que dois professores,
apesar dos imprevistos, conseguiram seguir o planejamento das atividades. Os professores
Girassol e Crisântemo seguiram de acordo com o planejado suas atividades, só não puderam
acompanhar todos os seus alunos, visto que o espaço selecionado oportunizava a utilização de
salas diferentes ao mesmo tempo, sendo as exposições demonstrada em rodízio de grupos de
alunos. Com isso o professor acabava seguindo apenas um grupo de alunos, mesmo assim os
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professores apresentaram o comportamento de sempre está observando os outros grupos, e
tiveram também a autonomia de utilizar uma área do espaço de forma a aproveitar todas as
oportunidades advindas do espaço.
Tabela 3 – Análise dos critérios da avaliação da aplicação e acompanhamento das propostas de
atividades em ENFE realizadas pelos professores de Ciências, Natal, 2014
Girassol
Crisântemo
Hibisco
INDICADORES
AD
PA
IN
AD
PA IN
AD
PA
IN
Relação espaço-escola
Efetividade da interação espaçoescola
Proporcionou melhor aproveitamento
dos alunos

X

X

X

X

Proporcionou complementaridade dos
conteúdos

X

Demonstrou coerência entre o
planejamento e a execução das
atividades

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Relação aluno-espaço
Os objetivos foram claros para os
alunos
As atividades foram compreendidas,
bem aproveitadas

X

X

X

O tempo foi organizado de forma
condizente para alcançar os objetivos

X

X

X

Houve período suficiente para
anotações, expor dúvida e debater
questões.

X

X

X

As informações foram suficientes para
promover o andamento das atividades

X

X

A forma de registro foi adequada ao
processo de ensino-aprendizagem

X

X

As atividades despertaram interesse e
curiosidade

X

X

Dispersão dos alunos
Exploração do espaço com autonomia
e liberdade

X

X
X
X

X

X

X

Participou ativamente durante a visita

X

X

Atendia quando solicitado

X

X

X
X

Relação professor-espaço

Orientava, incentivava e organizava
X
X
os alunos para melhor aproveitamento
do espaço.
Abreviações: AD (Adequado); PA (Parcialmente Adequado); IN (Inadequado).
Fonte: Arquivo pessoal.

X
X
X
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Quanto a não demonstrar coerência entre o planejamento e a execução das atividades,
visto apenas em um dos professores, compreendeu-se que essa atitude esteja também
relacionada ao fato de não realizar um planejamento das atividades, é o planejamento que
orienta o trabalho do professor e garante a unidade teórico-metodológica das suas atividades
escolares, se ele não planeja, como ele terá o hábito de seguir um planejamento. Essa descrença
dos professores no planejamento, já citada anteriormente, só será visualizada uma mudança
com a valorização do planejamento, entendê-lo realmente como uma necessidade, portanto é
necessário que os professores sintam que faz sentido, e que é necessário.
O professor Hibisco teve a oportunidade de acompanhar todos os grupos de alunos,
porém só acompanhou o primeiro grupo, deixando os outros grupos livres durante a visita, o
que aparentemente demonstra fragilidade no controle da turma em espaços não formais.
Contudo, buscou-se compreender a frustração do professor com o espaço, uma vez que
houve a mudança deste espaço para outro local, devido a uma reforma, não oportunizou a
mesma exposição, frustrando as expectativas quanto ao processo de ensino-aprendizagem.
Pontuamos o quanto é importante a visita prévia ao espaço, fato este que não foi realizado pelo
professor, após a mudança do espaço para outro local, tendo elaborado suas atividades para a
exposição vista e analisada durante a vivência na formação.
Quanto às observações da relação aluno-espaço nota-se fragilidades em dois
professores. Em relação ao professor Girassol observou-se que as atividades não foram
compreendidas pelos alunos, e, portanto, não foram bem aproveitadas, as informações também
não foram suficientes para promover o andamento das atividades, o que possivelmente tenha
promovido à dispersão dos alunos no momento da visita, apesar de toda preocupação e
dedicação do professor. Enquanto que para o professor Hibisco os objetivos não foram claros
para seus alunos, o que pode ter promovido a falta de compreensão referente as atividades e seu
andamento, e isso pode apresentar consequências na avaliação da visita ao espaço.
Libâneo (1994) enfatiza que o planejamento não assegura, por si só, o andamento do
processo de ensino, porém, norteados por ele, o professor percebe que sua função vai além de
executar tarefas, deve pensar no processo de ensino no contexto em que está atuando e enfrentar
os vários desafios que surgem no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. É comum
o professor acabar recorrendo a sua criatividade para elaborar sua própria forma de intervenção,
deixando de lado o conhecimento teórico que possui, faltando-lhe uma organização intencional
do saber construído a partir de uma formação sistemática e investigativa (MENDES, 2009). No
planejamento o professor escolhe a sua forma de trabalhar, a melhor maneira de transmitir aos
seus alunos os conteúdos, pode até escolher ferramentas não adequadas para aquela
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determinada situação, no entanto, cabe a ele orientar a ação e reflexão do aluno, auxiliá-lo na
construção do conhecimento, ser o mediador da aprendizagem (AMINGUES, 2004)

4.3.2.3 Avaliação da aplicação das propostas em ENFE

A avaliação da aplicação das propostas refere-se a análise do processo de ensinoaprendizagem oportunizado com a aplicação das atividades em ENFE, neste caso analisa-se a
habilidade do professor em promover a aprendizagem de seus alunos ao utilizar um espaço
diferente da escola.
O professor Girassol solicitou que após a visita fosse elaborado um relatório contendo
os conteúdos similares em ambas as salas do espaço, deixando que os alunos identificassem
esses conteúdos, o mesmo ficou à disposição dos alunos no laboratório da escola caso
precisassem de mais orientações. Além disso, houve um encontro com os alunos onde
socializaram seus relatórios, e discutiram os conteúdos abordados no espaço com os conteúdos
vistos em sala. Nesse momento observou-se o quanto foi significativo a visita ao espaço para
esses alunos e para relação professor-aluno. A discussão dos conteúdos similares entre as
diferentes áreas da ciência e sua relação com o cotidiano dos alunos apesar de tímida, em que
poucos alunos falaram com propriedade, e eram instigados pelo professor o tempo todo,
demonstrou o êxito da atividade.
A atividade do professor Crisântemo consistia em divulgar para os alunos que não foram
ao espaço o que foi visto durante a visita, os alunos deveriam formar um único grupo por sala
e apresentar através dos registros fotográficos o que viram nos diferentes espaços o que
aprenderam nesse momento. Em todas as salas (5 turmas) tiveram mais de uma apresentação,
inclusive apresentações individuais, sendo compreendido pelo professor como um ponto
positivo, mesmo não sendo o que foi solicitado o professor considerou que assim poderia dar
oportunidades a seus alunos de se expressarem, ato este considerado muitas vezes difícil para a
idade deles, devido a timidez de alguns alunos. Algumas apresentações foram bem tímidas,
outras, melhor elaboradas, porém consideradas suficientes para avaliar o conhecimento
adquirido dos alunos no espaço visitado, além disso, quando os alunos se atrapalhavam com a
apresentação, ou falavam algo que não era compatível com o que estava sendo demonstrado o
professor intervia, ou até mesmo os outros alunos que tinham ido a visita. Observou-se que essa
atividade aguçou bastante a curiosidade dos alunos, promoveu a divulgação científica, visto que
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a maioria dos conteúdos abordados no espaço visitado ainda serão vistos pelos alunos ao longo
do Ensino Básico.
O professor Hibisco solicitou a seus alunos que em grupo escolhessem uma espécie de
animal e elaborassem uma apresentação sobre a espécie, enfatizando o reino a qual pertence,
seus hábitos e nicho ecológico, além de algo curioso a seu respeito. De forma bem tímida os
alunos apresentaram cartazes com o que foi solicitado e realizaram suas explanações com base
no que foi visto no espaço e mediante pesquisa sobre as espécies. Durante as apresentações dos
alunos o professor Hibisco auxiliava nas falas dos alunos e fazia explicações extras em relação
as espécies sempre remetendo-se ao que foi visto no espaço com o assunto visto em sala. A
atividade demonstrou ser interessante ao desperta nos alunos a busca por fontes diferentes das
informações referentes as espécies selecionadas, promovendo desta forma a independência dos
alunos quanto ao seu processo de aprendizagem.
Observou-se que em relação às fragilidades do processo de ensino-aprendizagem entre
os três professores apresentam semelhanças, uma vez que em todos não foi possível observar
os impactos das atividades nas concepções iniciais dos alunos (Tabela 4).
Essa fragilidade está relacionada à forma como os professores desenvolveram suas
atividades, o professor Girassol não era o professor ativo das turmas em que desenvolveu suas
atividades, o mesmo atua no laboratório da escola, e, portanto, preocupou-se em promover aos
alunos uma ampliação de seus conhecimentos estruturando uma atividade interdisciplinar de
complementaridade entre teoria e prática, não se preocupando em levantar os conhecimentos
prévios dos alunos. O professor Crisântemo promoveu uma atividade que despertasse em seus
alunos o interesse pelo conhecimento científico, desenvolvendo uma proposta voltada para a
divulgação científica, e por não considerar que os conteúdos vistos no espaço não eram
conteúdos pragmáticos da série que estava trabalhando, não se preocupou em realizar o
levantamento das concepções de seus alunos. Em relação ao professor Hibisco, os conteúdos
vistos no espaço já tinham sido abordados em sala, a utilização do espaço era de
complementaridade, o que provavelmente tenha imaginado não realizar o levantamento dos
conhecimentos prévios de seus alunos, uma vez já tinha dado o assunto.
Notou-se ainda como fragilidade da atuação dos professores Girassol e Hibisco que
erros não foram levados em consideração para elaboração de novas atividades ou explanações,
ambos os professores realizaram como atividade apresentações dos alunos referentes a seu
aprendizado no espaço, o professor Girassol solicitou a entrega de relatórios e grupos de
discussão, e o professor Hibisco solicitou apresentação oral. Durante o desenvolvimento das
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atividades as falas dos alunos não foram comentadas e nem analisadas, algumas vezes
completadas.
Tabela 4 – Análise dos critérios de avaliação da observação participativa das aplicações
das propostas de atividades em ENFE realizada pelos professores, Natal, 2014
Girassol
Crisântemo
Hibisco
INDICADORES
AD
PA
IN
AD
PA IN
AD
PA
IN
O professor estimulou a interação
X
X
X
entre alunos
Oportunizou
aos
alunos
explicitarem o que aprendeu

X

X

X

Os alunos foram envolvidos na sua
própria avaliação (apresentação
escrita ou oral)

X

X

X

O professor houve, analisa e
comenta sobre a avaliação.

X

X

X

Há evidências de que o aluno
tenha aprendido

X

X

X

Erros são levados em consideração
para elaboração de novas
atividades ou explanações
Dúvidas são socializadas
explicadas pelo professor

X

X

X

ou

X

X

X

A avaliação foi condizente com os
objetivos propostos

X

X

X

Avaliação
promove
a
continuidade da aprendizagem dos
conceitos vistos no espaço

X

X

X

Observou-se
impacto
das
atividades nas concepções iniciais
dos alunos

X

X

X

Abreviações: AD (Adequado); PA (Parcialmente Adequado); IN (Inadequado).
Fonte: Arquivo pessoal.

Contudo, observou-se que as atividades dos três professores foram exitosas em
promover a interação entre alunos e oportunizou aos mesmos explicitarem seu aprendizado no
espaço, bem como de os envolverem em seu próprio processo de avaliação, fazendo com que a
avaliação promovesse a continuidade da aprendizagem após a visita.
Com o planejamento o professor apresenta condições de prever os resultados que
pretende alcançar com determinada atividade, e de definir quais os meios avaliativos deve usar
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para realizá-la, sua responsabilidade de ensinar seus alunos e sua eficácia depende em grande
parte da organização, da coerência e da flexibilidade de seu planejamento (MENDES, 2009).
Cada professor, de uma forma ou de outra, procura motivar seus alunos para que a
aprendizagem aconteça.
Alguns pontos da análise não foram atingidos devido à dificuldade que os professores
apresentaram em transpor para o papel seu processo de ensino-aprendizagem. Apesar de existir
um roteiro, o qual não foi seguido por nenhum dos professores, e de serem orientados a
estruturarem melhor suas atividades em três análises, e em dois encontros com cada
participante, ainda não foi suficiente para melhoria da elaboração das atividades em ENFE,
necessitando de um tempo maior para dedicação a cada participante desta etapa.
A falta de uma abordagem ou estratégia inovadora não se revelou como um problema
grave no processo de ensino-aprendizagem em ENFE, porém demonstrou a dificuldade que é
de mudança na pratica a partir da utilização de atividades diferenciadas. Considera-se que se as
atividades instigassem mais os alunos, apresentando estratégias diferenciadas poderiam ter
oportunizado um maior aproveitamento do espaço. O uso de uma metodologia diferenciada era
esperado uma vez que no levantamento das concepções sobre ENFE foi enfatizado pelos
professores ser possível trabalhar com atividades lúdicas, investigativas, experimentais e
problematizadoras, bem como esses tipos de atividades foram referendadas nas vivências
durante a formação. Esperava-se mais dos professores quanto a exploração das atividades em
ENFE, e em relação também a forma de avaliação dessas atividades, contudo compreendeu-se
que a falta de experiência, tanto com as abordagens quanto em planejar, fizeram com que os
professores se restringissem ao que já estão acostumados a fazerem.
Visualiza-se nessa atitude do professor, em não arriscar em elaborar atividades
diferenciadas em ENFE com seus alunos, a perda de oportunidade em exercer sua criatividade
experimentando ousar no processo de ensino-aprendizagem dos mesmos. É através da ação
docente, ao lidar com as situações concretas de ensino, que o professor acumula experiências e
se enriquece.
Outro ponto importante de ser considerado é a falta do levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos antes da visita a ENFE, por mais que tenham considerado importante como
visto no levantamento das percepções, os professores desconsideraram essa etapa tão
fundamental para o processo cognitivo na teoria da aprendizagem significativa. Pode-se
observar mediante a avaliação que houve aprendizagem dos alunos, porém não se pode medir
o quanto houve de mudança na concepção desses alunos devido à ausência dessa etapa.
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Cada professor procurou demonstrar da melhor forma possível o que aprendeu com a
formação, contudo ficou perceptível que a observação participativa acabou prejudicando até
certo ponto o andamento das atividades, isso ficou perceptível no momento da avaliação das
visitas. Aparentemente o auxílio proporcionado pelos professores aos seus alunos durante a
elaboração da avaliação estava diretamente relacionado ao fato da pesquisadora se encontrar na
sala de aula no momento das apresentações dos alunos.
Em todos os momentos de avaliação visualizou-se uma pressão dos professores em
relação a seus alunos em demonstrarem o que aprenderam durante a visita para a pesquisadora,
mesmo nos momentos em que os alunos eram instigados pelos professores a comentarem mais
sobre suas experiências nos espaços. Mesmo com essa impressão considerou-se que os
objetivos das visitas foram alcançados, e a análise referente a elaboração, aplicação e de
avaliação das propostas foi realizada com êxito.
O que ficou claro nessa etapa da pesquisa foi que: os professores não apresentam
experiência em planejar suas atividades, e, portanto, não conseguem seguir muitas vezes o que
foi planejado; não estabelecem relações entre o fazer e um pressuposto teórico metodológico,
e com isso não arriscam em elaborar atividades diferentes da sua prática atual; mediante essas
duas considerações pode-se enfatizar ainda que não costumam fazer uma análise reflexiva de
sua própria prática; além disso não apresentam prática no desenvolvimento de atividades que
proporcionem aprendizagem significativa. Porém também observou-se que a formação
proporcionou novos elementos ao planejamento de atividades em ENFE desses professores,
como: planejar as atividades em ENFE considerando o pré e pós-visita; elaboração de roteiro
do aluno; análise do potencial didático do espaço; interação escola-ENFE contemplando a
divulgação científica.
Mediante os resultados obtidos nessa etapa da formação, bem como as considerações
referentes as vivências durante o processo formativo, considera-se que a hipótese de que a
interação escola-ENFE motiva e torna factível o ensino-aprendizagem de conteúdos
curriculares aliados a abordagens didáticas inovadoras e a divulgação científica deve ser aceita,
visto que essa hipótese foi corroborada nas vivências da formação a partir do uso de abordagens
inovadoras, e no processo de aprendizagem de aplicação das atividades propostas pelos
professores. Apesar de não ser visualizado nas atividades dos professores o uso de abordagens
didáticas inovadoras, visualizou-se que essa interação proporciona mais que aprendizagem de
conceitos, se bem elaborada seu potencial é bem maior que o esperado, principalmente quando
remetesse a divulgação científica e a formação de cidadãos alfabetizados cientificamente.
Evidencia-se a importância dos espaços não formais, na medida em que esses espaços são
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explorados juntamente com a educação formal, vista em sala de aula, tendem a potencializar a
aprendizagem dos alunos, tonando-se importantes na construção científica e de produção do
conhecimento.

4.3.4 Entrevista: A fala dos professores sobre as vivências em ENFE

Com a finalização das observações do momento de repercussão na prática docente,
iniciou-se o último levantamento de dados para análise do processo formativo, a entrevista.
Assim, nessa etapa foi desenvolvida com os três professores que aplicaram suas propostas,
sendo realizada em momentos distintos e individualmente.
Os três primeiros questionamentos referem-se à aplicação da formação e a abordagem
do tema. A primeira questão solicitava a opinião dos professores sobre a formação, e que
identificassem considerações sobre a duração, à forma como foi conduzida a metodologia e a
abordagem nas explanações dialógicas e nas vivências. Todos os três professores demonstraram
ter gostado bastante da formação, e da forma como a mesma foi conduzida, sendo considerada
pelo professor Girassol uma abordagem coerente. Em relação ao tempo, dois professores
indicaram ter sido suficiente e adequado, porém o professor Crisântemo considerou que a
formação precisava de um pouco mais de tempo, para haver melhor detalhamento.
A segunda questão inquiria se o professor modificaria algo na formação, dois
professores indicaram que não mudariam nada na oficina, já o professor Crisântemo enfatiza
que acrescentaria à formação um atendimento individualizado ao longo do processo formativo
como forma de auxiliar nas dificuldades apresentadas ao elaborar o planejamento das atividades
em ENFE. Considerou-se fundamental essa colocação do professor quanto ao planejamento,
percebe-se que o mesmo tem consciência de sua situação em relação a esse tipo de atividade,
quanto a falta de experiência, não só para espaços não formais, e sim em sua prática cotidiana.
A terceira questão solicitava a opinião do professor sobre o tema abordado, se teria sido
significativo para sua prática a temática vista na formação, se era de seu interesse essa temática,
e se não era, por acaso houve a mudança de interesse após contato. Todos consideraram o tema
ENFE bastante relevante, dois professores disseram ser de seu interesse à temática, e um
professor disse ter passado a se interessar após contato maior com o tema, como discriminado
nas seguintes respostas:
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“Gostei, eu achei perfeito. Porque de fato estava precisando trabalhar com isso
mesmo, sair da escola, trabalhar com a alfabetização científica das criancinhas.”
(Crisântemo).
“Foi bastante significativo. Agora antes quando eu cheguei, no primeiro dia, eu achei:
esse tema, eu vim para esse tema! Achei assim estranho, mas depois achei
interessante. Antes não era do meu interesse, mas agora é, depois que eu vi, que eu
assisti, eu vi que é bem interessante e valeu a pena.” (Girassol).

As duas próximas questões estão relacionadas com os efeitos da formação na prática
pedagógica. A questão seguinte (Questão 4) inquiria se os professores conseguiam visualizar
diferenças e semelhanças em relação à forma de planejar e executar as atividades em ENFE
com o apresentado e praticado na formação, identificando o que era semelhante e o que seria
diferente na sua prática. Os três professores enfatizaram haver muitas diferenças entre o que foi
visto na formação e suas práticas, o professor Crisântemo alegou ter adquirido embasamento
teórico para elaborar suas aulas, já os outros dois professores que a mudança principal partiu
em planejar as aulas em ENFE, como visualizado em suas respostas:
“Eu não fazia um plano. Eu não planejava, sempre que procurava um espaço não
formal, quando pensava em levar os alunos, eu já tinha ido lá antes, às vezes não, mas
na maioria das vezes sim. Mas eu não planejava as etapas, eu apenas falava
verbalmente, não dava roteiro, orientava o que ele iria observar. Era isso, e depois eu
socializava e pedia um relatório. Mas eu não fazia um plano, foi à diferença.”
(Girassol).
“Antigamente era só executar, sem ter alguma coisa assim. Eu me sentia até bem solta,
depois da oficina eu comecei a já amarrar. Porque a pessoa tem de ter prática, quando
a gente tem alguém que oriente fica bem melhor.” (Hibisco).

Em relação às semelhanças, somente o professor Girassol informou que em sua prática
sempre se utilizou, ao retorna de uma visita, formar grupo de discussão e de solicitar relatório,
referendando a aplicação de sua proposta.
Observa-se nesta questão o que foi visualizado no levantamento das concepções desses
professores, que suas atuações em ENFE, além de não serem planejadas, eram realizadas de
acordo com suas experiências sem nenhum aporte teórico, e, portanto, subutilizavam os espaços
quanto as possibilidades de uso no processo de aprendizagem de seus alunos e no seu processo
de ensino em relação as suas práticas docentes.
A questão cinco questionava se a formação teria promovido impacto na prática docente,
solicitando que identificassem quais mudanças, seus significados, se havia uma expectativa em
relação a essas mudanças. Todos os três professores concordaram ter ocorrido mudanças em
sua prática, especificando principalmente a questão do planejamento das atividades, ou seja,
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visualiza-se nesta questão mais uma vez a falta de experiência em planejar as aulas, como
explicitado na reposta do professor Girassol e Crisântemo:
“Eu acho que promoveu sim, só o fato de você fazer um plano, você se sente mais
seguro. ” (Girassol).
“Promoveu muito, porque fez com que eu organizasse melhor, e estruturasse melhor
a forma como eu fazia os projetos. ” (Crisântemo).

Quanto as expectativas de mudanças, todos concordaram que havia bastante
expectativas, contudo, o professor Girassol especificou que o fato do tema ter sido um impacto
para ele, as expectativas em relação às mudanças na prática foram aumentando a cada encontro
mediante as informações que eram repassadas.
As questões seguintes levam em consideração a parte prática da formação, como
planejamento, aplicação e avaliação das atividades em ENFE desenvolvidas pelos professores.
A sexta questão perguntava se os professores apresentaram dificuldades ao planejar suas
atividades em ENFE, e se acreditavam que poderiam ser superadas em outra oportunidade. Os
professores Hibisco e Crisântemo informaram não ter tido dificuldades em planejar as
atividades, Crisântemo apenas indagou que a dificuldade seria em ter mais alguma coisa para
fazer mediante a correria de seu dia a dia. O professor Girassol que informou ter tido
dificuldades em redigir, estruturar a apresentação, preparar as etapas, fazer a introdução, pois
não apresentava o habito de planejar, e acredita que pode superar essa dificuldade exercitando.
A ausência da dificuldade em planejar uma sequência de atividades em ENFE não foi
visualizada pela pesquisadora, pelo contrário, os professores apresentaram mais dificuldades
do que o esperado como demonstrado na análise da repercussão na prática docente. Os
professores precisam visualizar que o planejamento se constitui numa necessidade do educador,
e não um ritual burocrático a ser cumprido, é um instrumento de decisão e por isso deve ser
uma ação espontânea do professor e não uma obrigação como notou-se na fala do professor
Crisântemo.
Em seguida questionou-se (Questão 7) sobre a realização das atividades, se teriam
apresentado alguma dificuldade, e quais seriam, e se havia expectativa de superar em outra
oportunidade. Os três professores disseram não ter tido dificuldades com a realização das
atividades, apenas o professor Girassol comentou sobre o controle dos alunos, em prestarem
atenção, fazer silêncio, evitar brincadeiras, mais considera isso típico da idade. A citação do
professor Girassol remete-se as dificuldades encontradas no levantamento das concepções
sobre ENFE.
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A ausência de dificuldades citadas pelos professores tanto no planejamento quanto na
execução das atividades, contradiz as observações realizadas pela pesquisadora, uma vez que
observou-se algumas dificuldades na análise da repercussão na prática docente, esse fato
ressalta a falta de reflexão da ação docente desses professores, em que suas experiências não
são medidas e, portanto, não conseguem modificar assim suas práticas pedagógicas.
A penúltima questão (Questão 8), indagava sobre quais seriam as percepções dos
professores sobre o efeito da sua aula em ENFE nos alunos, se houve mudanças no processo de
aprendizagem dos alunos, na participação, comportamento, atitudes, qual seria a sua avaliação
em relação a eles. Os professores demonstraram satisfeitos com os resultados obtidos com os
alunos, podendo ser visualizados nas transcrições das seguintes respostas:
“Eu até senti certa emoção, é que eles superaram minhas expectativas. Não sabia eu
que quando eles deram o depoimento em sala de aula, eu fiquei, eu achei maravilhoso.
Inclusive vendo o que eles produziram, as imagens que eles captaram, e a forma como
eles explicaram, para mim foi surpreendente. Alunos que não tinham peculiaridade
falaram muito bem por sinal. Sim, foi bastante significativo, essa coisa do aluno
participar, ver como as coisas acontecem, para mim foi perfeito.” (Crisântemo).
Eu acho que algumas, não todas, mais uma grande parte, eles perceberam. Porque eles
vinham me perguntar. Eles ficavam lá me perguntando. Eles voltavam, porque eu
trabalho no laboratório, eles iam lá, professor e aquilo, aquela aula, o que era aquilo.
Porque ele não tem muito o costume de ir a espaço não formal. [...] despertou muito
a curiosidade e o interesse dos alunos, eles me perguntavam muito sobre os
experimentos. (Girassol).

Enfatiza-se na fala desses professores a relação professor-aluno, o quanto atividades em
ENFE fortalece os laços afetivos entre o professor e o aluno, e como isso altera também o
processo de ensino-aprendizagem. Observa-se também o quanto foi fundamental a participação
do aluno no seu processo de aprendizagem, ao dar oportunidade dos alunos apresentarem ou
discutiram sobre o que aprenderam e assim tornando-os ativos nesse processo. Nesse contato
interpessoal, o diálogo é de fundamental importância, Haydt (2006) enfatiza que é por meio do
diálogo que a relação professor-aluno constrói o conhecimento, chegando a uma síntese do
saber de cada um.
A última questão (Questão 9) solicitava que os professores avaliassem a sua aula em
espaço não formal, se mudaria algo, o que mudaria, de que forma mudaria, por que mudaria,
sendo solicitado em seguida citar as fragilidades e potencialidades de sua aula. Os três
professores consideraram suas atividades em ENFE boas, contudo indicaram que mudaria algo
nas atividades. O professor Hibisco pontuou que mudaria o agendamento do espaço, quando
ele fala de agendamento do espaço refere-se a um imprevisto com a mudança física do ambiente
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devido a uma reforma, com essa mudança a estrutura do espaço também mudou, e o mesmo
não havia realizado visita técnica ao espaço novo. O professor Crisântemo identificou que
mudaria suas atividades, porém não identifica em sua resposta o que deveria ser mudado, visto
quando comenta:

Olha eu avalio minha aula, se eu tivesse tido um tempo maior, ela teria sido, digamos,
nota 10. Hoje eu daria um 8 para minha aula, porque vendo hoje em dia eu vejo que
ela poderia ter sido melhor, porque eu estaria repensando. Eu a mudaria, hoje em dia,
eu mudaria. Principalmente em relação à atividade na área verde. (Crisântemo).

O professor Girassol, também identifica que mudaria alguns pontos da aula, porém
enfatiza as mudanças no pós-visita quando ressalta que:

Eu mudaria, assim, no sentido de orienta-los mais, de forma que eu tivesse mais
tempo, que eu não tive, ou orientar mais nos relatórios, e também na maneira como
eles se comportaram, para ficarem mais atentos. A atenção deles foi suficiente, mas
eu entraria mais nas salas de aula. Procuraria maior contato com eles para ver se
captava mais a atenção deles. (Girassol).

Os dois professores que citaram prováveis mudanças demonstraram ao longo do
processo de planejamento, aplicação e avaliação um maior engajamento nas atividades, bem
como maior preocupação com o processo de ensino aprendizagem de seus alunos, contudo essa
ação não implica em uma reflexão quanto a sua atuação. As mudanças não foram citadas no
caso do professor Crisântemo, e as mudanças citadas pelo professor Girassol foram apenas em
relação ao pós-visita, mesmo que em uma análise superficial realizada por esses professores, já
foi um passo mediante a realidade observada em pesquisas referentes a reflexão da ação de
professores.
Mendes (2009) enfatiza em sua pesquisa que não é muito comum encontrar professores
que avaliem seus métodos de ensino, porém quando avaliam frequentemente atribuem a culpa
de seu fracasso em sala de aula à indisciplina dos alunos. Na realidade, um culpa o outro pelo
fracasso escolar, os professores criticam seus alunos por não mostrarem interesse em aprender,
por atrapalhar suas aulas, e o aluno por sua vez, reclama da metodologia utilizada pelos
professores (MENDES, 2009).
Em relação às fragilidades os professores reforçaram os pontos de mudanças da aula
indicando serem as fragilidades das atividades em ENFE. Quanto às potencialidades os
professores ficaram bastante satisfeitos com os resultados obtidos com suas turmas,
especialmente com a relação professor-alunos, todos os três professores citam mudanças nessa
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relação e as visualizam como potencialidades de suas aulas em ENFE, podendo ser identificada
nas seguintes respostas:

Há foi muito interessante. Porque a gente só em sair da sala de aula, né, e viver essa
ação quebram às vezes muitas barreiras que existe entre professores e alunos. Então a
gente saiu da escola, foi todo mundo para dentro de um ônibus, aquela baguncinha
básica, também é legal. O aluno ver você mais humanizado, digamos assim. É uma
proximidade maior, então a gente cria um vínculo até afetivo mais forte. É incrível
como uma aula se mostra assim. E eles vão bem mais além, teve um aluno meu, ele
trouxe várias dúvidas. Ele não conseguiu conectar lá, porque o cabo não conseguia
conectar, mas ele mostrou no tablete dele. Ele ficou encantado demais. Os outros
alunos também. Então a questão de instigar, essa cosa de você instigar o aluno a
buscar, desperta a curiosidade científica, que é mais importante, porque a minha
escola mesmo, apesar de ser muito bem aparelhada, ela não tem laboratório, nem tão
pouco uma sala ambiente de ciências. Então como, apesar do livro ser muito bom, e a
gente ter até retroprojetor, mas é aquela eterna aula limitada. Então quando a gente sai
para um espaço como esse, então quebra várias barreiras, e ali é professor e aluno,
mas também é amigo, é uma pessoa que está ali mostrando a você um mundo que
apenas eles conhecem na figura do livro ou nas imagens da pessoa, mas ele está vendo
ali no concreto mesmo. (Crisântemo).
As potencialidades é planejamento, o roteiro, a avaliação, o retorno dos alunos, e
mesmo depois de muito tempo, mesmo depois da frustração, porque não conheceram
tudo, mas depois eles sentiram que meu objetivo foi atingido, e foi alcançado. Isso eu
senti, senti muito aliviada, foi ali que eu senti, depois daquela apresentação. (Hibisco).
Eu tenho pouco contato com os alunos, eu percebi que fiquei mais próximo deles, tive
uma aproximação. Eu gostei demais, foi muito bom, porque eu estava me sentindo
bem distante, pois nunca dei aulas a esses meninos do 9º ano, mas gostei, eu fiz
amizade com eles sem querer, então a aula foi boa. (Girassol).

Isto mostra que o comportamento do professor influencia o comportamento dos alunos
e vice-versa. Nessa relação cria-se uma empatia entre professor-aluno, fazendo com que os
professores reconheçam que também eles aprendem muito com os alunos.
Nota-se com essa entrevista que os professores demonstraram ter gostado da formação
e que suas expectativas foram atingidas, em relação aos efeitos da formação em sua prática
docente, enfatizaram haver mais diferenças que semelhanças, ressaltando que não tinham o
habito de planejar as atividades, informando que esse foi o maior impacto em suas práticas
docentes. Os professores ainda identificaram não terem tido problemas no planejamento e na
execução, porém não foi o que se observou na análise da repercussão da prática. Os mesmos
demonstraram satisfeitos com a realização de suas propostas, porém não demonstram terem
refletido sobre suas práticas no intervalo de tempo entre o término das atividades e a entrevista.
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5 CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: DIMENSIONANDO LIMITES E
POTENCIALIDADES DA FORMAÇÃO

Após a análise e reflexão dos resultados obtidos no desenvolvimento dessa pesquisa
identificou-se um conjunto de limitações e potencialidades que devem ser consideradas, não
somente para uma interpretação adequada dos resultados alcançados, mais para o
desenvolvimento de futuras investigações.
Alguns pontos da formação limitou o processo de desenvolvimento e de aprendizagem
dos professores tal como o excesso de informação referente as abordagens e estratégias
didáticas. Ao tentar sanar as ausências referentes ao uso de atividades diferenciadas em ENFE
abordou-se várias metodologias ao mesmo tempo, não sendo favorável ao tempo disponível
para a formação. Promovendo dessa forma outro limite na formação, pois o tempo dedicado a
essas informações poderiam ser voltados para outros pontos mais significativos, como o
desenvolvimento de atividades em ENFE, ou a exploração maior da apresentação e análise do
RAPDENFE.
Visualizou-se o excesso de conteúdos referentes a abordagens didáticas como limitante
a partir das percepções sobre abordagens didáticas, em que os professores não demonstraram
compreensão quanto a abordagens e estratégias já vistas em formações anteriores; no momento
em que os professores demonstraram dificuldades em compreender a estratégia do organizador
prévio, mesmo sendo explanado em dois momentos da formação; pela falta de interesse na
leitura do aporte teórico recomendado; e quando os professores optaram em não utilizar nenhum
tipo de abordagem ou estratégia diferenciada em suas atividades em ENFE, enfatizando o
desinteresse por aspectos teóricos metodológicos por parte do professores e consequentemente
o não uso de atividades diferenciadas.
Outro fator limitante foi observado durante o planejamento das atividades em ENFE em
que os professores não realizaram o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos antes
da visita aos espaços. Apesar dos professores compreenderem a importância de conhecerem as
concepções prévias de seus alunos, conforme detectado nessa pesquisa, não foi o suficiente para
tornar isso uma prática, visto que não contemplaram na proposta elaborada por eles. Isso revela
a necessidade de conhecimento e aprofundamento da teoria da aprendizagem significativa.
Observou-se também como fator externo limitante à formação a falta de prática dos
professores quanto ao planejamento de atividades, esse fator foi identificado durante o
acompanhamento dos planejamentos das atividades em ENFE pelos docentes, e pode ter
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provavelmente promovido o baixo índice de elaboração e entrega desses planejamentos como
solicitado na formação, uma vez que foram entregues apenas quatro planejamentos para análise.
Em relação às potencialidades da formação, visualizou-se ao longo de todo o processo
formativo o quanto é importante a utilização de uma prática formativa que envolva a
participação a atuação do professor nesse processo, portanto considera-se as vivências nos
espaços um ponto positivo, visto que possibilitou apresentar uma variedade de atividades
diferentes das que geralmente acontecem nos espaços não formais, capazes de propiciar uma
aprendizagem distinta e a oportunidade de refletir, fazer e refazer.
Nesse sentido, a oportunidade de conhecer e analisar o potencial didático de um espaço
não formal por meio da vivência nesses espaços, ressaltando a importância de conhecer as
características físicas, a forma como as exposições são organizadas, bem como identificar as
possibilidades de uso desses espaços e promover a interação escola-ENFE, evidenciou-se como
fundamental a prática pedagógica do professor. A formação demonstrou potencialidades em
relação a interação escola-ENFE quando os docentes incorporaram com ênfase em seus
planejamentos, a divulgação científica a seus alunos, uma relação de complementaridade dos
conteúdos curriculares aos conteúdos abordados nos espaços, sempre respeitando as
características e objetivos dos mesmos.
Outro ponto positivo foi visualizado durante a análise da repercussão na prática, em que
observou-se mudanças em relação ao planejamento das atividades em ENFE, o qual foi
corroborado na entrevista que os professores não costumavam planejar esse tipo de atividades.
Modificando suas práticas ao elaborarem atividades referentes ao pré e pós-visita ao espaço não
formal. Ainda em relação ao planejamento pode-se citar como ponto positivo a elaboração de
roteiros de visitas, visto que a maioria dos professores não apresentavam o habito de elaborálos.
Diante do exposto pode-se afirmar que a hipótese de que a formação sobre uso e tipos
de abordagens didáticas inovadoras em ENFE contribui para ampliar o conhecimento e a prática
adequada nesses espaços pelo docente, é confirmada nesta pesquisa. Apesar de não ter visto a
aplicação de abordagens didática inovadoras na prática docente desses professores, por motivos
já explorados nessa pesquisa, enfatiza-se que o conhecimento sobre o uso desses espaços foi
ampliado, bem como esses conhecimentos foram postos em prática.
Ao considerar o objetivo inicial de proporcionar elementos didáticos para a formação
continuada de professores de Ciências, ampliando suas concepções sobre uso de ENFE como
complemento à escola, visando a aprendizagem de conteúdos curriculares, à luz da
aprendizagem significativa, com ênfase em abordagens didáticas inovadoras e na divulgação
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científica, destaca-se diante dos resultados, embora com algumas fragilidades, a formação
apresentou contribuições significativas na prática docente dos professores participantes.
As contribuições observadas a partir da dimensão das potencialidades da formação,
partem do princípio que a maioria desses professores ao se inserirem na carreira docente não
possuíam formação nem experiência necessária para a elaboração e aplicação de atividades em
espaços não formais. E que muitos professores, mesmo após anos de experiências docente,
também não se sentem preparados para articular o ensino formal com o ensino não formal em
uma interação escola-ENFE, como pode ser percebido com o levantamento das percepções dos
professores sobre ENFE e abordagens didáticas inovadoras, e no processo de avaliação da
formação.
Dessa forma, identificou-se como contribuições da formação os seguintes elementos
didáticos: realização de planejamento das atividades em ENFE; análise do potencial didático
dos espaços, com o auxílio do RAPDENFE; elaboração de atividades em pré e pós-visitas;
interação escola-ENFE ao preservar suas características quanto a um espaço de divulgação
científica.
As constatações dessas contribuições permitiram estabelecer a resposta da questão que
norteou esta pesquisa, delineada pela indagação: quais as contribuições de uma formação
referente a ENFE, como estratégia potencialmente significativa para a aprendizagem de
conteúdos curriculares, aliados a divulgação científica para a prática docente de professores de
Ciências?
Em relação as fragilidades observadas ao dimensionar limites da formação, relacionada
ao excesso de conteúdos referentes as abordagens didáticas inovadoras, e ao tempo dedicado a
suas explanações quando poderia ser dedicado a outros pontos da formação, enfatiza-se o
desenvolvimento de investigações futuras em relação a dificuldade que os professores
apresentam em explorar aporte teórico que modifiquem sua prática docente, bem como
investigações referentes a forma como esses professores realizam seus planejamentos. Por se
tratar de um grupo consolidado, que realizam constates encontros de formação, considera-se
importante uma investigação quanto as necessidades do grupo e interesse dos mesmos em
relação a essas formações.
Buscou-se por meio desta formação contribuir e aprimorar a prática docente,
compreende-se que a formação continuada é importante para o desenvolvimento do trabalho
docente, em especial, quando se trata do trabalho em ENFE, mas do mesmo modo entende-se
que se faz necessário uma formação que comtemple com mais detalhes as especificidades das
atividades em ENFE.
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Compreende-se ainda que a mudança na prática docente não acontece de um dia para
outro, ela advém de um exercício constante, de tentativas e erros, a sala de aula é um espaço
que o professor possui para mostrar seu trabalho, sua capacidade, o resultado de sua formação.
O desenvolvimento do mundo atual vem exigido cada vez mais um ensino de qualidade, e, por
consequência um professor mais preparado, com metodologias diversificadas que promovam a
aprendizagem significativa a seus alunos, e dessa exigência decorre a necessidade de se investir
na formação continuada e na formação inicial dos novos docentes.
A qualificação do professor é um fator relevante para a melhoria na qualidade do ensino
público, no contexto educacional realizar a articulação entre espaço formal e não formal é de
fundamental importância, portanto enfatiza-se a necessidade de formação inicial para que isso
ocorra de forma orientada. Essa possibilidade já existe no curso de Ciências biológicas da
UFRN, desde 2008, a partir da disciplina de Instrumentação II para o Ensino de Biologia, a qual
promove o conhecimento sobre ENFE, bem como oportuniza aos licenciandos a visitação a
esses espaços. Todavia, tem-se consciência que apenas uma disciplina pode não ser suficiente
para gerar prováveis mudanças na prática docente futura, portanto, considera-se importante a
atuação de programas como o PIBID, que promovem experiências concretas na prática docente
ainda na formação.
É a partir da realização de atividades em diferentes espaços, como meio para diferentes
abordagens que ocorre a valorização do aprendizado profissional docente, esse é o legado que
está pesquisadora carrega após suas experiências no curso de licenciatura em Ciências
biológicas da UFRN, e da atuação no PIBID, e foi o que tentou-se passar através dessa formação
a professores atuantes que não tiveram a oportunidade de vivenciar essas experiências de forma
orientada em sua formação inicial.
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6 CAPÍTULO 5 – PRODUTOS DA DISSERTAÇÃO

Como produto desta pesquisa elaborou-se o Roteiro de Análise do Potencial Didático
de ENFE (RAPDENFE), instrumento que avalia o potencial didático dos espaços não formais
para auxiliar e direcionar o planejamento de aulas de Ciências nestes espaços, além de um Guia
Didático com as sequências de atividades em ENFE vivenciadas durante a formação.
Primeiramente será discriminada a validação do RAPDENFE e identificada às
considerações dos participantes quanto à importância deste instrumento para a elaboração de
atividades em ENFE, em seguida será realizada uma apresentação do Guia Didático.

6.1 VALIDAÇÃO DO RAPDENFE

A validação do RAPDENFE (APÊNDICE A) foi realizada em dois testes pilotos, e em
seguida restruturado para ser utilizado pelos professores na formação, após apresentação deste
instrumento na oficina realizou-se o terceiro teste, a análise dos professores. Os resultados
obtidos na aplicabilidade dos questionários de validação serão apresentados de acordo com
ordem dos testes.

6.1.1 Primeiro Teste Piloto

O primeiro teste piloto de validação foi realizado com 28 licenciandos do curso de
Ciências Biológicas Licenciatura da UFRN, da disciplina Instrumentação para o Ensino de
Ciências II, após utilização do RAPDENFE em visita ao Museu de Ciências Morfológicas da
UFRN. Sendo aplicado a 21participantes do gênero feminino e 7 do gênero masculino, com
faixa etária variável entre 19 e 43 anos de idade, atuantes entre o 5º e o 11º período da grade
curricular. Os participantes serão referidos como licenciandos e se encontram determinados
como L1, L2, L3, e assim sucessivamente.
O critério de avaliação “objetividade” avaliou se os propósitos e metas do RAPDENFE
seriam atingidos, ou seja, se o mesmo facilita o planejamento de atividades nos espaços ao
identificar e reconhecer a estrutura física do mesmo, caraterização da monitoria e identificação
do potencial didático. Nesse critério foi considerada válida pelos licenciandos a coerência do
roteiro com as necessidades dos professores, a circulação do roteiro no meio educacional como
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material instrucional, e atendimento aos objetivos que se propõe, uma vez que esses pontos
ultrapassaram os 80% de concordância quanto à categoria “adequado”. Em relação à capacidade
do roteiro em promover mudanças no planejamento das atividades pelos professores, não
atingiu os 80% de concordância para ser considerado válido (Tabela 5, p.134).
No critério “estrutura e apresentação” foram avaliados o formato do roteiro quanto a sua
organização geral, estrutura, apresentação, coerência e formatação. Ao questionar se
conseguiram acompanhar o RAPDENFE, todos os participantes confirmaram que “sim”. Nesse
critério de avaliação apresentaram um índice de concordância maior que 80% na categoria
“adequado” apenas os itens em que consideram apropriado o RAPDENFE para utilização dos
professores, e que o roteiro apresenta questionamentos claros. Já os itens em que questionava
se consideram o RAPDENFE apropriado para o perfil sócio profissional do público alvo, se o
roteiro apresenta termos de difícil compreensão, e em relação à quantidade de questões, não
foram consideradas válidos, pois apresentaram menos de 80% de concordância pelos
participantes na categoria “adequado” (Tabela 5. p. 134).
Ao serem questionados que termos apresentavam difícil compreensão apenas obtivemos
a resposta de 3 participantes, os quais identificaram o termo “ludicidade”. Contudo, ao
questionar se os participantes substituiriam alguma palavra no roteiro, e em caso de sim
completassem indicando a questão, e que palavra seria substituída, 78,5% dos participantes
indicaram que não substituiriam nenhuma palavra. Entretanto, os participantes que indicaram
que substituiriam alguma palavra, representando 18%, recomendaram a substituição das
palavras “ludicidade” por “brincadeira” ou “diversão”, “mostra” por “demonstra”, e do termo
“organizador prévio” por “inicializador”.
Foi questionado ainda nesse critério se os participantes excluiriam ou acrescentariam
algum questionamento ao roteiro, 86% dos participantes disseram que não. Em seguida foi
solicitado aos participantes sugestões para aperfeiçoar o roteiro, os mesmos sugeriram
direcionar mais questões de atuação do professor e guia, especificando suas atuações; ter mais
questões especificas sobre a monitoria e proporcionar feedback ao monitor, para que ele possa
melhorar sua atuação; o roteiro poderia ser mais curto e objetivo, facilitando a compreensão e
a avaliação do espaço; grande quantidade de perguntas o que torna difícil de continuar e obter
uma boa resposta.
Em relação aos critérios de “relevância”, no qual avalia o grau de significação do
RAPDENFE, os itens em que foram questionados se o roteiro permite caracterizar de forma
generalizada a estrutura física do espaço e as características das apresentações dos monitores
foram validados, pois apresentaram percentagem maior que 80% de concordância na categoria
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“adequado”. Os itens em que questionava se o roteiro auxilia no planejamento de atividades em
ENFE mediante as informações contidas no eixo potencial de uso, e se o mesmo encontra-se
adequado para ser utilizado por qualquer profissional da educação em diferentes áreas, não
foram validados, pois apresentaram percentagem menor que 80% na categoria “adequado”
(Tabela 5, p.134). Ao questionar se o tema do roteiro foi importante para o participante 96,5%
responderam que sim. Sendo solicitado em seguida que explicassem o motivo de acharem o
tema importante ou não, os resultados indicam que a importância do roteiro está relacionada ao
fato de auxiliar, nortear, e ampliar a visão do planejamento das atividades em espaços não
formais, como exemplificado nas respostas de alguns participantes:

Porque o roteiro serve como norteador para o planejamento de aula em espaço não
formal de ensino. (L9).
O roteiro foi importante, pois auxilia de uma forma simples o planejamento da
atividade em diferentes espaços não formais. (L11).
E importante para conhecer o potencial dos espaços não formais e permiti um
planejamento mais adequado para aquele espaço, possibilitando elaborar sequencias,
planos de aulas e projetos com objetivo, conteúdo e metodologia mais adequados para
aquele espaço. (L14).

Além dos comentários referentes à importância do RAPDENFE para o planejamento
das atividades, os participantes responderam que o roteiro “identifica pontos importantes que
podem ser usados” (L1), pontos estes que poderiam “passar despercebidos em meio a análise
do espaço, permitindo assim focar em pontos importantes a serem observados” (L19),
possibilitando dessa forma “identificar o potencial didático dos espaços e sua contribuição na
aprendizagem” (L12), além de promover uma reflexão, “pois faz com que o professor reflita se
o espaço realmente pode ser utilizado” (L22).
O primeiro teste piloto consistiu em coletar prováveis erros constitutivos e operacionais
do roteiro, sendo aplicado a estratos mais baixos do público alvo, ou seja, a futuros profissionais
da área em formação inicial. Portanto, suas observações referentes ao roteiro foram
consideradas nesta pesquisa, contudo não se visualizou a necessidade de alterações
significativas para o segundo teste piloto, uma vez que cinco dos seis itens considerados não
validados, por apresentarem concordância menor que 80% na categoria “adequado”, se
aproximaram desse percentual. A exceção refere-se ao critério “estrutura e apresentação”,
especificamente ao item em que questionava se o roteiro se encontra apropriado ao perfil sócio
profissional do público alvo, o qual apresentou 57% na categoria “adequado” e 43% na
categoria “inadequado”, demonstrando bem a divisão de opinião existente entre os
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participantes. Contudo, observa-se que o item referente ao questionamento se o roteiro
encontra-se apropriado para a utilização pelos professores foi validado com 86% de
concordância na categoria “adequado”, e 100% dos participantes reconheceram que
conseguiram acompanhar o roteiro, demonstrado que provavelmente não tenham compreendido
a questão considerada como exceção.

6.1.2 Segundo Teste Piloto

O segundo teste piloto de avaliação do RAPDENFE foi realizado com 14 monitores
atuantes no espaço não formal de ensino “Parque da Ciência”, da UFRN, em uma visita de
reconhecimento ao “Espaço Ciência”, localizado entre as cidades de Recife e Olinda em
Pernambuco. Sendo aplicado a 7 licenciandos de biologia, 5 licenciandos de química, e 2
licenciandos de física. Em relação ao gênero participaram 9 licenciandos do gênero feminino e
5 do gênero masculino, com faixa etária variável entre 18 e 33 anos de idade. Os participantes
serão referidos como monitores e se encontram determinados como M1, M2, M3, e assim
sucessivamente.
A análise do critério “objetividade”, demonstra que à coerência do roteiro em relação às
necessidades dos professores para analisar a estrutura e abordagens a serem utilizadas no
espaço, e que o mesmo atende aos objetivos que se propõe foram considerados validos, pois
apresentam índice de concordância maior que 80% na categoria “adequado”. Enquanto que os
itens capacidade de promover mudanças no planejamento das atividades, e de circulação do
roteiro no meio educacional como material instrucional, apesar de chegarem bem próximo do
índice de concordância de 80%, não foram considerados validos.
Em relação a análise dos critérios de “estrutura e apresentação”, todos os participantes
informaram que conseguiram acompanhar o roteiro. Neste critério foi considerado válido
apenas o item em que questionava se o RAPDENFE se encontra apropriado para utilização
pelos professores, não sendo validados os itens em que se referem se o roteiro encontrasse
apropriado para o perfil sociocultural do público alvo, se os questionamentos se encontram
claros, se apresenta termos de difícil compreensão, e a quantidade de questões apresentadas no
roteiro (Tabela 5, p. 134). Porém ao solicitar quais os termos de difícil compreensão não houve
resposta, mas ao questionar se excluiriam ou acrescentariam alguma questão ao roteiro 71,5%
responderam que não, e sugeriram agrupar alguns questionamentos, retirar questões
semelhantes, e um participante afirma que apesar do roteiro ser grande, ele se encontra
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condizente com suas expectativas com relação aos espaços não formais. Apesar de fazer
sugestões relevantes nenhum participante identificou quais questões poderiam se tornar única,
nem que questões eram semelhantes para serem retiradas.
No critério “relevância” a análise demonstrou que apenas foi considerado válido o item
que questiona sobre a generalização da estrutura física dos espaços não formais, apresentando
percentual maior que 80 % de concordância na categoria “adequado”. Não sendo validadas as
questões referentes à generalização da monitoria, se o roteiro auxilia no planejamento mediante
as informações do potencial didático, e se o mesmo encontrasse adequado ao uso de diferentes
áreas da educação. Em relação à importância do tema do roteiro, 93% dos participantes
concordaram que o tema é de fundamental importância. As justificativas dadas quanto a essa
importância estão relacionadas ao ponto de vista dos participantes como monitores, pois, além
de citarem o auxílio do roteiro no planejamento das atividades os monitores comentam sobre o
reconhecimento e aproveitamento dos espaços, e citam ainda a questão da divulgação científica,
como visto nas seguintes respostas:

Permite que professor faça um bom planejamento antes de levar a turma, propiciando
uma visita com melhor rendimento. (M14).
Ajuda a analisar o ENFE de maneira mais eficiente para um melhor aproveitamento
didático. (M7).
Pois ele nos ajuda a criar uma visão diferente sobre o espaço não formal, mostrado
que a cultura cientifica pode e deve estar presente no nosso cotidiano. (M4)

A avaliação do roteiro com monitores proporcionou a validação uma nova visão em
relação a sua importância, ou seja, os monitores preocuparam-se com os objetivos que os
centros e museus de ciência apresentam de divulgar a ciência. Os monitores também visualizam
o roteiro como um instrumento importante como base de dados, que permite observar detalhes
que passariam despercebidos, e que promove a reflexão antes da elaboração das atividades em
ENFE.
Esse segundo teste piloto consistia em verificar a coerência do roteiro reformulado após
a coleta de erros constitutivos e operacionais, e identificar a existência de novos possíveis erros.
Em comparação ao primeiro teste mostrou-se pontos convergentes e divergentes, porém
observa-se que em relação a estruturação e apresentação do roteiro de análise houve mais
considerações semelhantes, caracterizando necessidades de mudança quanto a esse critério.
Apesar de ser identificado na avaliação que questionamentos deveriam ser excluídos ou
agrupados em um só, foi aceito as sugestões e realizada uma análise mais profunda sobre alguns
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questionamentos. A partir desta análise o roteiro foi reestruturado, buscou-se deixá-lo mais
apresentável, com aparência de formulário o que reduziu seu número de páginas de seis para
três páginas. As mudanças consistiram em:
Eixo 1 – referente à caracterização do espaço os parâmetros de análise no instrumento
preliminar à validação, o primeiro eixo era composto por uma listagem de características e
parâmetros que devem ser observados quanto a estrutura física e funcional do espaço, situada
em uma única coluna, após a validação essas características e parâmetros foram mantidos,
porém, organizados em duas colunas, auxiliando na redução do número de páginas.
Eixo 2 – referente à caracterização dos monitores não foi realizada nenhuma alteração
nos questionamentos.
Eixo 3 – referente a análise do potencial didático dos espaços, foram agrupados alguns
questionamentos, por serem semelhantes, e outros foram excluídos por estarem em duplicidade,
porém escritos de forma diferente, ou por estarem implícitos em outra questão. Dessa forma o
instrumento preliminar apresentava neste eixo 19 questões, já o instrumento final passou a ter
13 questões. Ressalta-se que com essas modificações não se perdeu a objetividade do
instrumento.

6.1.3 Análise pelos professores – contribuições para a readequação do instrumento final

A validação pelos professores de Ciências, participantes da formação, foi realizada por
meio de envio do questionário de validação via e-mail para um grupo de 21 professores. No
entanto, obteve-se o retorno de 4 (quatro) questionários de validação, não atingindo o valor
mínimo de 6 participantes para a realização da análise conforme Pasquali (1998), contudo
considerou-se importante descrever os resultados obtidos na análise das validações que
retornaram.
A análise do critério “objetividade”, demonstra que em relação a circulação do roteiro
no meio educacional como material instrucional e se atende aos objetivos que se propõe
apresentam-se com 75% adequado, não sendo considerado válido de acordo com critérios de
avaliação desta validação, porém esses itens já foram validados na análise dos testes pilotos I e
II.
Quanto a análise dos critérios de “estrutura e apresentação”, observa-se que após a
restruturação do roteiro obteve-se uma avaliação positiva quanto a este critério, uma vez que os
professores foram unânimes em considerarem adequado todos os elementos deste critério
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(Tabela 5, p. 134). Considerando a validação dos professores de fundamental importância para
a estruturação final do RAPDENFE, mesmo não caracterizando uma validação real pelo fato
do número de retorno dos questionários de validação ter sido abaixo do esperado.
Em relação ao critério “relevância” a análise e comparação com os outros dois testes
piloto demonstraram que o roteiro não encontrasse adequado ao uso de diferentes áreas da
educação, porém os professores enfatizaram que o roteiro pode ser estendido a outras áreas após
modificações em relação ao fato de considerar em seu formato conteúdos referentes as Ciências
naturais.
Nessa análise foi observado que todos os professores conseguiram acompanhar o
RAPDENFE, não substituiriam nem excluiriam nenhuma palavra, além de concordarem que o
tema do roteiro é de fundamental importância, de acordo com as seguintes justificativas:

Porque auxilia o educando a entender assuntos abordadas em sala de aula, além de
realizarmos um retorno de tudo o que foi observado. (P1).
O roteiro permite verificar as potencialidades do espaço, a princípio parece extenso,
mas todas as perguntas são importantes. Talvez algumas estratégias e abordagens
sejam desconhecidas para alguns professores. Planejar uma aula em um espaço não
formal, requer uma visita prévia ao local. Nesse sentido, a análise desse roteiro
despertou para o reconhecimento das potencialidades que o espaço pode oferecer com
a riqueza de perguntas. Tal instrumento vem facilitar o planejamento do professor.
(P2).
Porque permite uma ideia geral do ENFE em relação às características físicas. Permite
uma ideia geral em relação ao potencial didático e as possibilidades de planejamento
de um roteiro próprio pelo professor. (P3).
Porque norteiam o professor em como planejar a sua aula de campo em um espaço
não formal de ensino. (P4).

A partir da análise referente a validação do RAPDNFE nos testes pilotos e da análise do
professor percebesse que este instrumento foi validado e que pode ser utilizado por professores
de forma que possam analisar a potencialidade didática dos espaços não formais ao caracterizar
a estrutura física e a exposição dos conteúdos a partir da análise da monitoria, bem como ao
identificar possibilidades de uso e de abordagens e estratégia que potencializem o processo e
ensino-aprendizagem nesses espaços. Contudo observou-se a necessidade de apresentar um
glossário contendo a definição de algumas estratégias e abordagens como forma de facilitar o
entendimento dos professores quanto a utilização e aplicação de metodologias diversificadas
na utilização de ENFE.
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Com o glossário o RAPDENFE agora apresenta-se com 4 páginas, no glossário pode
ser observado as seguintes definições: abordagem construtivista; abordagem tradicional;
analogias; aprendizagem significativa; atividade lúdica; conflito cognitivo; conhecimentos
prévios; CTS e CTSA; divulgação científica; educação ambiental; ensino por investigação;
interdisciplinaridade; jogos didáticos; pesquisa orientada; resolução de problemas; trabalho
prático de campo; trabalho prático experimental.
A opção por construir e validar um instrumento para analisar o potencial didático de
ENFE fundamentou-se no fato de que, até o momento não se tem conhecimento da existência
de um instrumento que auxilie os professores a elaborarem atividades nesses espaços. Apesar
de importante para a educação em ciências, os espaços não formais de ensino são pouco
explorados pelos professores principalmente devido à falta de incentivo e despreparo, partindo
do princípio de que a maioria dos professores ao se inserirem na carreira docente não possuem
formação nem experiência necessária para a elaboração e aplicação de atividades em espaços
não formais. Além disso, muitos professores, mesmo após anos de experiências docente,
também não se sentem preparados para articular o ensino formal com o ensino não formal em
uma interação escola-ENFE, incentivando o uso desses espaços e da divulgação científica.
Nesse sentido, a oportunidade de conhecer e analisar o potencial didático de um espaço
não formal por meio de uma visita exploratória nesses espaços, ressaltando a importância de
conhecer as características físicas, a forma como as exposições são organizadas, bem como
identificar as possibilidades de uso desses espaços torna-se fundamental a prática pedagógica
do professor. Dessa forma, o instrumento elaborado com base em fundamentação teórica
referente ao tema, estruturado de forma a analisar as características físicas e funcional dos
espaços, a apresentação da monitoria e as potencialidades didáticas dos mesmos, apresentou-se
adequado quanto a sua objetividades, estrutura e apresentação, bem como sua relevância e
importância com apenas dois testes pilotos.
Ressalta-se que o RAPDENFE pode ser ajustado de acordo com as particularidades de
diferentes disciplinas conforme necessidades de cada professor, e dessa maneira promover
atividades melhores adequadas aos espaços não formais. Para tanto, sugere-se a realização de
pesquisas futuras no sentido de realizar outros tipos de validação, especificamente a avaliação
deste instrumento na prática pedagógica dos professores.
Contudo, considera-se que o RAPDENFE possui validade de objetividade, estruturação
e aparência, e de relevância e importância, e no momento, é compatível ao fim a que se propõe,
o de auxiliar professores no planejamento de atividades didáticas em ENFE que promovam a
aprendizagem significativa a seus alunos.
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Tabela 5 – Distribuição dos percentuais dos critérios de validação do RAPDENFE no I e II testes pilotos e da análise dos professores de
Ciências do município do Natal, 2014
I Teste Piloto
Licenciandos

CRITÉRIOS

II Teste Piloto
Monitores

Análise dos professores
de Ciências após formação

AD

PA

IN

S/R

AD

PA

IN

S/R

AD

PA

IN

S/R

Objetividade
Coerência do roteiro com as necessidades dos professores

93%

3,5%

-

3,5%

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Capacidade de promover mudanças no planejamento das
atividades

75%

21,5%

-

3,5%

71,5% 21,5%

7%

-

100%

-

-

-

Circulação no
instrucional

93%

3,5%

3,5%

-

78,5% 21,5%

-

-

75%

25%

-

-

-

-

85,7% 14,3%

-

-

75%

25%

-

-

-

-

100%

-

-

-

meio

educacional

como

material

Atende aos objetivos que se propõe

85,5% 14,5%

Estrutura e apresentação
Apropriado para utilização pelo professor

86%

10,5%

3,5%

-

93%

7%

Apropriado para o perfil sociocultural do público alvo

57%

-

-

78,5% 21,5%

-

-

100%

-

-

-

Questionamentos claros
Apresenta termos de difícil compreensão

82%
75%

18%
18%

43%
-

-

100%

-

-

-

3,5%

7%
-

-

3,5%

64,5% 28,5%
57%
36%

7%

100%

-

-

-

Quantidade de perguntas

68%

25%

3,5%

3,5%

28,5%

50%

21,5%

-

100%

-

-

-

Generalização da estrutura física dos ENFE

100%

-

-

-

93%

7%

-

-

50%

50%

-

-

Generalização da monitoria

82%

15%

-

3,5%

78,5% 21,5%

-

-

75%

25%

-

-

Auxilia no planejamento mediante informações do
potencial didático
78,5%

18%

-

3,5%

78,5% 21,5%

-

-

100%

-

-

-

Adequado uso em diferentes áreas

25%

3,5%

3,5%

78,5% 21,5%

-

-

50%

50%

-

-

Relevância

68%

Abreviações: AD (Adequado); PA (Parcialmente Adequado); IN (Inadequado); e S/R (Sem Resposta).
Fonte: Autoria própria.
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6.2 GUIA DIDÁTICO – VIVÊNCIAS FORA DA SALA DE AULA: INTEGRAÇÃO
ESCOLA-ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
O Guia Didático – Vivências fora da sala de aula: Integração escola-espaços não formais
no Ensino de Ciências (APÊNDICE N), produto da formação aqui descrita, busca divulgar entre
os docentes do Ensino Fundamental, Médio e Superior do Ensino de Ciências, estudantes e
profissionais do campo da educação não formal e docentes em geral, aspectos relacionados ao
uso de espaços não formais.
Este guia encontra-se organizado de forma a incentivar e apoiar o público alvo a realizar
atividades em ENFE visando a reconstrução do conhecimento para o planejamentos, execução
e avaliação de atividades didáticas nesses espaços, incluindo novas abordagens de ensino em
ciências a partir de práticas vivenciadas. O Guia Didático busca divulgar aspectos relacionados
ao uso de espaços não formais, e fornecer sugestões para que os diferentes grupos de docentes,
preocupados com o ensino e a divulgação científica, possam utilizar esses espaços de potencial
adequadas.
O Guia didático é composto por três partes que se interagem entre si, a primeira parte
apresenta-se o guia identificando seus objetivos e sua importância, em seguida ressalta-se o
conceito de espaço não formal, a importância desses espaços, sua interação com a escola. A
segunda parte do guia norteia como as atividades em ENFE devem ser desenvolvidas,
apresenta-se o RAPDENFE, identificando a sua utilidade e seus eixos estruturantes, em seguida
explana-se sobre a elaboração de atividades que estabeleçam o pré-visita, a visita e o pós-visita.
Na terceira parte, caracteriza-se dois espaços não formais, o Museu de Ciências Morfológicas
– MCM, e o Parque da Ciência, ambos espaços vivenciados nesta pesquisa. Cada caracterização
consta de um breve histórico do espaço e de suas exposições, e como ação educativa é
apresentado as atividades que foram realizadas nestes espaços durante a formação.
Em relação ao MCM, foram apresentadas duas atividades “Da notocorda as glândulas
mamárias”, uma atividade que caracteriza elementos do ensino por investigação a partir de uma
problematização; e a atividade “Observando se aprende a preservar”, uma atividade de
sensibilização quanto ao processo de extinção com ênfase na fauna, a partir da caracterização
do meio em que os animais vivem.
Quanto ao Parque da Ciência são apresentadas três atividades, a primeira “Onde as
disciplinas se encontram? ”, é uma atividade interdisciplinar caracterizada pelos diferentes
conceitos de energia visualizados na física, química e biologia. Nesta mesma atividade
proporciona-se a utilização de ludicidade e a estratégia do organizador prévio. Já a atividade
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“Estímulo às lembranças”, trabalha com a questão da interdisciplinaridade na consolidação dos
conhecimentos, e com a avaliação voltada para a lembrança estimulada. E a atividade
“Experienciando os saberes”, oportuniza aos alunos conhecerem o que eles ainda irão estudar,
oportunizando o contato com temáticas ainda não compreendida, visto como uma forma de
divulgação científica.
Todas a atividades apresentam uma caracterização em preparação da visita, realizando
a visita e retornando da visita, além de identificar possíveis adequações de acordo com a
necessidade de cada educando. Vale ressaltar que todo processo contido no Guia Didático foi
vivenciado durante a formação.
Acredita-se que a leitura do Guia, e sua consulta sempre que necessário poderá
contribuir para que os objetivos didáticos-pedagógicos sejam alcançados no planejamento das
atividades em ENFE.
Como forma de divulgação desse Guia pretende-se deixá-lo hospedado no site ou redes
sociais do PPGECNM, e dos espaços apresentados, bem como oferecer disponibilidade para
ser lançado virtualmente em outros ambientes. É de fundamental importância a divulgação de
um material que possa oportunizar educadores a realizarem atividades de forma adequada em
ENFE.
O RAPDENFE vem sendo divulgado, desde sua elaboração, a futuros docentes em
Ciências biológicas da UFRN, nas aulas da disciplina de Instrumentação II para o Ensino de
Biologia, como forma de auxiliar na elaboração de atividades em ENFE por esses licenciandos.
Sendo assim, acredita-se que as informações contidas nesse Guia, e as informações dos
espaços colhidas com o RAPDENFE possam ser bem utilizadas pelos educadores, em
atividades que proporcione frutos fecundos na prática docente e no processo de ensinoaprendizagem em Ciências.
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APÊNDICE B – Roteiro de Validação do RAPDENFE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM

VALIDAÇÃO DO ROTEIRO DE ANÁLISE DO POTENCIAL DIDÁTICO DE
ESPAÇO NÃO FORMAL DE ENSINO
Caros participantes,
Este Questionário de Validação do Roteiro de Análise d Potencial Didático de Espaço
Não Formal de Ensino é um instrumento de avalição elaborado como parte da pesquisa de
mestrado do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática,
intitulada “Formação Continuada de Professores: Integração Escola - Espaços Não
Formais no Ensino de Ciências Naturais e Biologia”.
Venho, respeitosamente, solicitar a sua participação nesta pesquisa após a aplicação do
roteiro em um ENFE, a responder o questionário de validação. As informações coletadas serão
utilizadas somente para fins acadêmicos. Sua identificação é necessária apenas para o termo de
consentimento abaixo, seu nome não será citado em momento algum durante o
desenvolvimento da dissertação.
Grata pela sua participação,
Adriana de Souza Santos (dhi-santos@uol.com.br)
Responsável pela pesquisa.
Profa. Ivaneide Alves Soares da Costa (iasoares@cb.ufrn.br)
Orientadora
Eu, ___________________________________________________________________ dou
consentimento à utilização dos dados aqui informado estritamente para fins de pesquisa
acadêmica.
Natal ______/_________/____________.

Identificação


Participante:

( ) Graduação de Ciências Biológicas – Período: ______________________

( ) Monitor do Parque da Ciências – Área:_______________________
( ) Professor do Município – Área: ____________________________


Idade: _______anos

Sexo

( ) Fem. ( ) Mas.
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Objetividade: referir propósitos, metas ou fins a serem atingidos com a aplicação do
roteiro.
 O roteiro é coerente com as necessidades dos professores em analisar a estrutura e abordagens
do espaço?
( ) Adequado
( ) Parcialmente Adequado
( ) Inadequado
 O roteiro é capaz de promover mudanças nos hábitos de planejamento e uso dos espaços não
formais de ensino pelos professores?

( ) Adequado

( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

 Este roteiro pode circular no meio educativo como material instrucional na área de ensino em
espaço não formal?

( ) Adequado

( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

 O roteiro atende aos objetivos que e propõe: identificar o potencial didático dos espaços não
formais de ensino?

( ) Adequado

( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

Estrutura e apresentação: referir à forma de apresentação do roteiro (organização geral,
estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação).


Você conseguiu acompanhar o roteiro? ( ) Sim ( ) Não



O roteiro esta apropriado para utilização por professores?

( ) Adequado


( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

As perguntas do roteiro são claras?

( ) Adequado


( ) Inadequado

O roteiro está apropriado para o perfil sociocultural do público alvo?

( ) Adequado


( ) Parcialmente Adequado

( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

Algum termo das perguntas foi difícil de ser compreendido?

( ) Adequado
( ) Parcialmente Adequado
( ) Inadequado
Quais?
___________________________________________________________________________


Você substituiria alguma palavra?

( ) Sim

( ) Não

Em que numero da pergunta? Qual seria? _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


O que você acha da quantidade de perguntas do roteiro?

( ) Adequado


( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

Você excluiria ou acrescentaria alguma pergunta? ( ) Sim

( ) Não
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Alguma sugestão para aperfeiçoar o roteiro? _______________________________________
___________________________________________________________________________
Relevância: referir à característica que avalia o grau de significação do material educativo
apresentado
 O roteiro permite caracterizar de forma generalizada a estrutura física de diferentes espaços não
formais de ensino?

( ) Adequado

( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

 O roteiro permite caracterizar de forma generalizada as características das apresentações dos
monitores?

( ) Adequado

( ) Parcialmente Adequado

( ) Inadequado

 O roteiro auxilia no planejamento de atividades em espaços não formais de ensino mediante sua
aplicação e estruturação das informações contidas no eixo de potencial de uso?

( ) Adequado


( ) Inadequado

O roteiro se encontra adequado para ser utilizado por qualquer profissional da educação em
diferentes áreas?

( ) Adequado


( ) Parcialmente Adequado

( ) Parcialmente Adequado

Para você, o tema do roteiro foi importante? ( ) Sim

( ) Inadequado
( ) Não

Explique por quê? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Cronograma da oficina
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM
OFICINA
“VIVÊNCIAS FORA DA SALA DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO
FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS”
Adriana de Souza Santos (dhi-santos@uol.com.br)
Prof.ª Ivaneide Alves Soares da Costa (iasoaresc@gmail.com)
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ENCONTRO
1º - 29/05
Local:
Auditório do CCET
(14:00 as 17:00)
2 º - 24/07
Local:
Museu de Ciências
Morfológicas
(14:00 as 17:00)
3º - 07/08
Local:
Parque da Ciência

1.
2.
3.
4.


ATIVIDADES
Apresentação de divulgação da oficina;
Inscrições e aplicação de questionário;
Apresentação sobre Espaços Não Formais de Ensino;
Distribuição
de
material
impresso/encerramento
(cronograma/textos);



Avaliação do potencial didático do Museu de Ciências
morfológicas;
Vivência 1: Da notocorda as glândulas mamárias...



Avaliação do potencial didático do Parque da Ciência;



Vivencia 2: Organizando as ideias;

(14:00 as 17:00)
4º - 21/08
 Oficina: “Ciências além do livro” – Prof.ª Rute e Midore;
Local:
Parque da Ciência
(14:00 as 17:00)
5o - 11/09
 Momento expressão da aprendizagem;
Local:
Auditório do CCET/CB
(14:00 as 17:00)
*Parque da Ciência: Av. Hermes da Fonseca, 1398 – Tirol, Natal, RN. Por trás do Museu Câmara
Cascudo.
*Museu de Ciências Morfológicas: Campus UFRN, Av. Senador Salgado Filho, 3000 – Lagoa Nova,
Natal, RN. Centro de Biociências – CB.
* Contatos: Adriana – 8835-2939; Ivaneide – 9193-6003.
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APÊNDICE D – Ficha de inscrição da oficina
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM
FICHA DE INSCRIÇÃO

OFICINA: “VIVÊNCIAS FORA DA SALA DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLAESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS”
DADOS PESSOAIS
NOME:
SEXO:

ESTADO CIVIL:

MÃE:
PAI:
DATA DE NASCIMENTO ______/______/___________
NATURALIDADE:

NACIONALIDADE:

ENDEREÇO:
Nº:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

TELEFONE:

CELULAR:

EMAIL:
RG:

CPF:

DADOS PROFISSIONAIS
INSTITUIÇÃO:
CIDADE:

ESTADO:

CARGO:
TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu dou consentimento à utilização dos dados obtidos durante a realização desta oficina,
permitindo que as informações coletadas através de questionários, registros em áudios e vídeos
sejam estritamente para fins de pesquisa acadêmica, na qual minha identificação será
preservada durante todo o desenvolvimento da dissertação.

DATA _____/_____/_________

ASSINATURA: ______________________________
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa: “VIVENCIAS FORA DA SALA
DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE
CIÊNCIAS”, que tem como pesquisador responsável Adriana de Souza Santos.
Esta pesquisa pretende promover e analisar a formação de professores quanto ao uso de
espaços não formais de ensino, considerando a cultura cientifica aliado à aprendizagem de
conceitos científicos curriculares a luz da aprendizagem significativa, e contribuir para melhoria
do Ensino de Ciências Naturais e Biologia.
O motivo que nos leva a fazer este estudo baseia-se em um recente estudo com
professores de biologia do ensino médio da rede publica de Natal, no qual constata que o uso
de espaços não formais assemelha-se ao ensino tradicional, existindo sempre uma dicotomia
teoria-pratica, neste sentido projetos de formação continuada são excelentes oportunidades de
crescimento profissional e agregação de valores, possibilitando desta forma que espaços não
formais de ensino possam ser melhor aproveitados.
Caso você decida participar, você deverá colaborar respondendo a dois questionários,
um de caracterização de seu perfil profissional e de levantamento de conhecimentos prévios
sobre uso e tipos de abordagens didáticas em espaços não formais; participar do processo
formativo, elaborar e aplicar atividades em espaços não formais; permitir autorização de
gravações em áudio e vídeo quando necessário; e responder a entrevista sobre o processo de
planejamento e execução de atividades desenvolvidas em espaço não formal de ensino.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Adriana
Santos nos números (84) 8835-2939 ou (84) 3206-6851.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em
eventos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe
identificar.
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local
seguro e por um período de 5 anos.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o
pesquisador responsável Adriana de Souza Santos.
Consentimento Livre e Esclarecido
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão
coletados nessa pesquisa, além de conhecer benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente
de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “VIVENCIAS FORA DA SALA
DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE
CIÊNCIAS”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em
congressos/eventos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal,

de

de 2014.

Assinatura do participante da pesquisa

Declaração do pesquisador responsável
Como pesquisador responsável pelo estudo “VIVENCIAS FORA DA SALA DE
AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE
CIÊNCIAS”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao
participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do
mesmo.

Natal,

de

Assinatura do pesquisador responsável

de 2014.
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APÊNDICE F – Questionário de caracterização do perfil sócio profissional e
levantamento dos conhecimentos prévios sobre ENFE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM
QUESTIONÁRIO
Eixo 1. Caracterização do perfil sócio profissional
Nome: ____________________________________________________________________________
Sexo: ( ) Feminino

( ) Masculino

Idade: ________________________________

Graduação: ________________________________________________________________________
Ano de conclusão: ____________

Instituição: ________________________________________

Pós-graduação: _____________________________________________________________________
Ano de conclusão: ____________

Instituição: ________________________________________

Tempo de experiência: ____________________

Carga horária: _________________________

Disciplina que leciona: _______________________________________________________________
Instituição: _________________________________________________________________________

Eixo 2. Processo de planejamento e uso de espaços não formais de ensino
 Em sua opinião, o que é um espaço não formal de ensino?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Você acha que as dependências da escola como pátio, quadra, refeitório, são espaços não formais?
( ) não

( ) sim

 Você já levou seus alunos para espaços não formais de ensino?
( ) não

( ) sim

Quais? __________________________________________________

____________________________________________________________________________ ______
 Com que frequência você costuma levar seus alunos a espaços não formais de ensino?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Quando você programa uma visita a um espaço não formal de ensino é por quê:
(
(
(
(
(

) Já conhece o local e suas atividades.
) Tem vontade de conhecer o local e acha uma boa oportunidade de levar os alunos.
) A pedido dos alunos.
) A pedido da escola (direção, coordenação pedagógica).
) Outro. Qual? ____________________________________________________________________

 Você costuma conhecer o espaço antes de levar seus alunos? ( ) sim

( ) não ( ) as vezes
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 Quando você visita um espaço não formal de ensino costuma:
1. Planejar as atividades desenvolvidas no espaço: ( ) sim
( ) não ( ) as vezes
2. Estabelecer objetivos: ( ) sim
( ) não ( ) as vezes
3. Fornecer um roteiro da visita para os alunos: ( ) sim
( ) não ( ) as vezes

Qual a sua postura, enquanto professora, mediante seus alunos durante a sua atuação em espaço
não formal?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


O que você espera dos seus alunos durante e após a visita a um espaço não formal?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Quais as principais dificuldades que você enfrenta ao levar seus alunos a um espaço não formal de
ensino?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 De que maneira os espaços não formais de ensino podem contribuir para aumentar aprendizagem
e o interesse pelo ensino da biologia?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Você alguma vez desenvolveu atividades didáticas em espaços não formais de ensino
considerando a educação ambiental como eixo integrador? ( ) Sim
( ) Não
Como?____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Você acha que é possível abordar um conteúdo disciplinar ou interdisciplinar durante uma visita a
um espaço não formal de forma que possibilite a utilização de:
o Atividade lúdica: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
o Situação problemas (problematização): ( ) sim
( ) não ( ) talvez
o Jogos didáticos: ( ) sim ( ) não ( ) talvez
o Atividades experimentais: ( ) sim
( ) não ( ) talvez
Eixo 3. Conhecimentos prévios sobre ferramentas e abordagens didáticas
a) O que você compreende sobre conhecimentos prévios e qual a sua importância na prática docente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Para você o que é uma atividade pratica e onde ela pode ser desenvolvida?
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Quais os tipos de atividades lúdicas que você conhece e qual a sua importância como ferramenta
didática?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) O que você compreende quando se fala em organizador prévio?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Você já vivenciou algumas das ferramentas didáticas mencionadas nas questões anteriores?
Quais? ___________________________________________________________________________
Comente.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1. O que você compreende sobre abordagem interdisciplinar? Você já desenvolveu alguma atividade
interdisciplinar? Comente.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. O que você sabe sobre abordagem investigativa? Você já se utilizou desse tipo de abordagem?
Comente.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. O que você compreende quando se fala em Alfabetização ou Divulgação Científica?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Obrigada pela participação!
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APÊNDICE G – Roteiro de análise de proposta de atividades em ENFE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM
ANALISE DE PROPOSTA DE ATIVIDADE EM ENFE

Agora que já fomos instruídos sobre como usar os espaços não formais de ensino de ciências é
hora de aplicar parte desse conhecimento analisando uma proposta de sequência de atividades didáticas
realizada nesses espaços. Para isso, leia atenciosamente a proposta e em seguida faça sua análise
seguindo as orientações descritas abaixo, justificando o parecer de sua análise.
Responsáveis:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Título do projeto:
__________________________________________________________________________________
 Quanto aos objetivos: (1) são adequados à escolha do espaço; (2) claros e coesos; (3) são
adequados ao nível da turma.

 Quanto à abordagem: (1) qual o tipo usado; (2) atende aos princípios teóricos dela; (3) é
adequado ao espaço; (4) os procedimentos de aplicação da abordagem são adequados.

 Quanto às atividades: (1) são adequadas ao nível dos alunos; (2) apresenta duração adequada;
(3) as atividades previstas antes, durante e depois da visita são coerentes com os objetivos e (4) com o
tipo de abordagem proposta.
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 Quanto à avaliação: (1) apresenta critérios bem definidos; (2) condiz com os objetivos da
proposta.

 Quanto ao roteiro do aluno: (1) é claro e simples; (2) contêm orientações adequadas às atividades
que serão realizadas no espaço; (3) as atividades previstas no espaço são coerentes com os objetivos da
proposta.

 A proposta: (1) oportuniza levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos; (2) respeito às
características do espaço, adequando aos objetivos do espaço em relação de interação espaço-escola; (3)
valoriza o espaço em termos culturais e de alfabetização cientifica; (4) contribui para aumentar a
aprendizagem e interesse pelo ensino; (5) promove ludicidade nas atividades; (6) promove a
interdisciplinaridade; (7) estimula a curiosidade e (8) atitude investigativa para a resolução de
problemas.



Parecer final com base nos critérios analisados.
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APÊNDICE H – Roteiro de Elaboração de Atividades em ENFE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM

OFICINA:
“VIVÊNCIAS FORA DA SALA DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO
FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS”
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE AULA EM ESPAÇO NÃO FORMAL DE
ENSINO
A proposta desta aula pode ser realizada no Museu de Morfologia ou no Parque da
Ciência, e deve vir acompanhada da análise do espaço de acordo com o roteiro de análise de
ENFE. Isso porque um bom planejamento de aula em espaço não formal requer que o professor
o conheça previamente, explorando o seu potencial didático, para guiar a definição dos
objetivos da aula a serem alcançados, socializando também com o monitor do espaço.
A proposta deve ter os seguintes itens:
6. TÍTULO: Deve ser criativo e relacionado ao objetivo ou conteúdos abordados no espaço
não formal escolhido.
7. APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Identifique o espaço não formal de ensino
escolhido e faça uma breve apresentação do local. Justifique o motivo da escolha por esse
espaço, informe se esta aula faz parte de uma sequência didática, procure explicitar o
contexto da utilização deste espaço (organizador prévio, consolidação de conhecimento,
fundamentação teórica, pesquisa, trabalho experimental, etc) e a abordagem (ensino por
investigação, atividade lúdica ou interdisciplinar).
8. NÍVEL DA TURMA: nível e série.
9. DURAÇÃO: tempo ou quantidade de aulas necessárias para concretização das atividades.
10. OBJETIVO: Formule o(s) objetivo(s) pretendido (s) relacionado à aula do espaço não
formal de ensino.

11. DESENVOLVIMENTO: sequência de etapas da aula antes, durante e depois da visita ao
espaço não formal.
1.
Planejar toda a rotina das atividades, procure detalhar como será realizada cada
etapa. Dependendo de sua abordagem haverá necessidade de criar instrumentos, se esse for seu
caso anexe-os a este planejamento, além disso, você deve criar um roteiro de visita para os
alunos com orientações referentes à visita. Vale lembrar que a sequência de atividades devem
está organizada de forma a atender aos objetivos desta aula. Em caso de espaço de ensino não
institucionalizado lembre-se da questão da segurança e integralidade dos alunos.
2.
É importante definir e organizar as atividades antes, durante e depois da visita.
Antes da visita seus alunos devem ter consciência para onde está indo, o que irão ver ou fazer,
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e a importância desta visita. Além disso, durante a visita devem ser esclarecidos de como se
comportarem no espaço selecionado. E após a visita é importante dar continuidade em sala de
aula aos resultados obtidos na visita.
12. RECURSOS: identifique todos os materiais necessários para realização desta aula,
inclusive os materiais que os alunos poderão levar de uso pessoal para acompanhamento da
visita, como máquinas fotográficas, filmadoras, etc., e alimentação. Identifique também se
há necessidade de aluguel de transporte ou pagamento para realizar a visita ao espaço
escolhido.
13. AVALIAÇÃO: elabore uma avaliação de acordo com a abordagem utilizada nesta aula, de
forma construtivista, lembre-se de seus objetivos.
14. REFERÊNCIAS
OBSERVAÇÃO:
3. Assim, esta atividade deve conter:
a. Análise do espaço realizado por meio do roteiro.
b. Proposta para o uso (sequência de atividades antes, durante e depois de acordo
com roteiro).
c. Instrumentos usados na proposta (se houver) e o roteiro do aluno a ser usado
durante a aula no espaço.
4. Em caso de dúvidas você pode entrar em contato e solicitar maiores esclarecimentos.
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APÊNDICE I – Roteiro de observação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTROD E CIENCIAS E EXATAS DA TERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS E
MATEMÁTICA – PPEGCNEM
CRITÉRIO DE OBSERVAÇÃO DE AULA EM ENFE

EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS:
INDICADORES
Segue as orientações do roteiro de elaboração
Realizou analise didática do espaço
Relações ENFE-escola
Os objetivos são condizentes com a escolha do espaço
Promove relações entre os conteúdos formais com o espaço
Considera a cultura cientifica
Preserva a identidade do espaço
Abordagem
Explora o espaço de forma a potencializar a abordagem utilizada
As atividades são coerentes com os objetivos propostos
A avaliação esta adequada a abordagem
Roteiro
Define e deixa claros os objetivos
Define e deixa claras as atividades
Estabelece momento livre no espaço
E condizente com a abordagem utilizada

AD

INDICADORES
AD
Relação espaço-escola
Efetividade da interação espaço-escola
Proporcionou melhor aproveitamento dos alunos
Proporcionou complementaridade dos conteúdos
Demonstrou coerência entre o planejamento e a execução das
atividades
Relação aluno-espaço
Os objetivos foram claros para os alunos
As atividades foram compreendidas, bem aproveitadas.
O tempo foi organizado de forma condizente para alcançar os
objetivos
Houve período suficiente para anotações, expor dúvida e debater
questões.
As informações foram suficientes para promover o andamento das
atividades
A forma de registro foi adequada ao processo de ensinoaprendizagem
As atividades despertaram interesse e curiosidade
Houve dispersão dos alunos
Exploração do espaço com autonomia e liberdade
Relação professor-espaço
Participou ativamente durante a visita

PA

PA

IN

IN
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AVALIAÇÃO

Atendia quando solicitado
Orientava, incentivava e organizava os alunos para melhor
aproveitamento do espaço.
INDICADORES
AD
O professor estimulou a interação entre alunos
Oportunizou aos alunos explicitarem o que aprendeu
Os alunos foram envolvidos na sua própria avaliação
(apresentação escrita ou oral)
O professor houve, analisa e comenta sobre a avaliação.
Há evidencias de que o aluno tenha aprendido
Erros são levados em consideração para elaboração de novas
atividades ou explanações
Dúvidas são socializadas ou explicadas pelo professor
A avaliação foi condizente com os objetivos propostos
Avaliação promove a continuidade da aprendizagem dos conceitos
vistos no espaço
Observou-se impacto das atividades nas concepções iniciais dos
alunos

COMENTÁRIOS

PA

IN
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APÊNDICE J – Guia de Entrevista Semiestruturada
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM

GUIA PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
 Quais as suas impressões sobre a oficina?
1. Quais suas considerações sobre:
a. O tempo;
b. A forma como foi conduzida/metodologia/abordagem;
i. Na parte teórica
ii. Na prática (vivência nos espaços)
 O que você modificaria na oficina caso fosse ministra-la para outros professores?
 O que achou do tema abordado?
2. O que pensa sobre o tema espaço não formal; se foi significativo para sua pratica a
formação nesse tema; foi de seu interesse; promoveu mudanças no seu interesse e empenho ao
ter contato como o tema;
 Você conseguiu visualizar diferenças ou semelhanças com relação à forma de planejar
e executar atividades em espaços não formais com o apresentado e praticado na oficina?
3. O que era exatamente semelhante com a sua prática
4. O que era exatamente diferente com a sua prática
 A oficina promoveu algum impacto na sua prática? Qual?
 Quais as mudanças na sua pratica; elas são potencialmente significativas para você;
como você as visualiza; você sentiu necessidade de mudar; havia uma expectativa quanto a
isso;
 Ao planejar suas atividades em espaço não formal você apresentou alguma dificuldade?
Quais?
 Acredita que podem ser superadas em outra oportunidade;
 Com relação à realização da aula em espaço não formal, você apresentou alguma
dificuldade? Quais?
 Acredita que podem ser superadas em outra oportunidade;
 Após a aula em espaço não formal, quais as suas percepções sobre o efeito da sua aula
nos alunos?
 Houve mudanças no processo de aprendizagem dos alunos, na participação,
comportamento, atitudes; qual sua avaliação com relação aos alunos;
 Como você avalia a sua aula em espaço não formal?
 Mudaria algo; o que mudaria; de que forma mudaria; por que mudaria; identifique as
fragilidades de sua aula e as potencialidades;
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APÊNDICE K – Roteiro de como estruturar uma visita em ENFE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM
OFICINA
“VIVÊNCIAS FORA DA SALA DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO
FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS”
ROTEIRO PARA UMA VISITA EM ENFE
Pré–visita:
a. Visitar com antecedência o espaço a ser utilizado, realizar analise didática do espaço, conversar
com monitor sobre possível abordagem diferenciada em sua visita.
b. Providenciar logística: informar a escola, agendar visita, agendar ônibus (se for o caso), informar
alunos, providenciar autorização dos pais, coletar verba (se for o caso), preparar material de apoio
(dependendo da abordagem escolhida), etc.
c. Levantar conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema e/ou fazer a fundamentação, de acordo
com seu planejamento didático.
d. Orientar os alunos quanto à disciplina (comportamento) durante a visita e explanação dos
monitores. Explanar sobre o que é e não é permitido no espaço, como alimentos (inclusive balas ou
chicletes), tocar em objetos, etc. Informa-los que a visita deverá cumprir o horário agendado: atrasos na
chegada implicarão em prejuízo para o grupo. O horário de saída deverá ser respeitado;
e. Planejar o roteiro da visita
Visita:
1. Informar objetivos da aula em espaço não formal.
2. Orientar quanto ao roteiro do aluno, o qual deve conter as informações necessárias para visitação
(objetivos, informes sobre o espaço, orientações de atividades).
OBS: Lembre-se de manter o equilíbrio entre uma atividade formal e não formal, a espontaneidade
do aprendizado é importante nestes ambientes, deixe seus alunos livres para observar o espaço e interagir
com monitores e com o ambiente. Outro ponto importante é de integrar seus objetivos aos objetivos do
espaço em uma relação respeitosa, uma vez que o objetivo principal de espaços não formais é de
divulgação cientifica.
Pós-visita:
É importante a continuidade das atividades em sala de aula, independente da abordagem
utilizada, deve haver o feedback da visita. Dependendo do conteúdo e da abordagem a aula em
espaço não formal pode ser aproveitada por várias aulas e atividades. Existem várias formas de
analisar a eficácia de sua aula não formal, por meio de atividades que remetam aos conteúdos
abordados na visita, debates, discussões, elaboração de relatórios com base em pesquisa,
questionamentos, estimulação de lembranças, apresentação de seminários, seja criativo.
Além disso, como você fez levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, você
pode realizar uma comparação do processo de aprendizagem.
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APÊNDICE L – Roteiro do aluno vivência 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS E EXATAS DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS E MATEMÁTICA – PPGECNM
OFICINA
“VIVÊNCIAS FORA DA SALA DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO
FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS”
ROTEIRO DO ALUNO
Nossa aula hoje será realizada no Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, um espaço destinado
a promover e difundir a popularização da ciência, tornando o aprendizado acessível a todos, contribuindo
desta forma para o ensino de ciências naturais nas escolas. Os objetivos de nossa visita a este espaço
são:
1. Compreender a diversidade de animais de acordo com a história evolutiva;
2. Desenvolver as habilidades de observar, registrar, sistematizar, analisar dados, elaborar ideias e
identificar características geradoras de diversidade dos seres vivos;
Orientações para a visitação:


Respeite as regras do espaço quanto à alimentação, silêncio, cuidado com objetos e acervos do
local. Interagir de forma educada com servidores e monitores do espaço.
 Observe com atenção a exposição guiada pelos monitores.
 Observe os materiais expostos nas salas do museu, explorando-os com atenção cada detalhe
apresentado pelos monitores.
 Observe os processos evolutivos que ocorreram com as espécies de peixes, anfíbios,
répteis, aves e mamíferos. Preste atenção nas semelhanças e diferenças entre estes grupos
de animais e nas características que surgiram durante o processo de diversidade das
espécies.
Etapas da nossa visita:
1 º momento – Registro de entrada no museu: cada aluno será solicitado a assinar o livro de presença
do museu. Em seguida terão10 min. para explorarem o ambiente e fazer registros, caso sintam vontades.
OBS: Não tocar nas peças.
2º momento – Apresentação do monitor. Seguir orientações anteriores deste roteiro. Em caso de
dúvidas sobre o conteúdo da apresentação, interrompa educadamente a apresentação do monitor e o
questione, não sinta vergonha de perguntar, seu questionamento pode ser de fundamental importância
para a atividade desenvolvida neste espaço.
3º momento – Atividade extraclasse: nosso amigo monitor tem um problema vamos ajudá-lo a
solucionar. Mediante texto em anexo, conheceremos seu problema e iremos tentar solucionar após a sua
apresentação.
4º momento – Em sala de aula iremos socializar e discutir os resultados obtidos considerando os
aspectos evolutivos de acordo com as explicações do monitor e observações realizadas.
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DA NOTOCORDA ÀS GLÂNDULAS MAMARIAS...


Situação problema:

O Museu de Ciências Morfológicas está passando por uma reformulação nas suas exposições,
especialmente a sala dos cordados (vertebrados), a ideia dos organizadores é de elaborarem uma
exposição com base na historia evolutiva dos animais.
O responsável em organizar a exposição teve que viajar e deixou um monitor responsável em
montar o cladograma de acordo com as características evolutivas dos animais. Porém, o monitor perdeu
o roteiro contendo as informações sobre a ordem do cladograma, e apenas recordou a posição de seis
animais no cladograma e duas das características evolutivas. Deparou-se, então, com algumas dúvidas
e, por isso, convidou um grupo de amigos biólogos (vocês) para ajudarem na construção do cladograma
para a nova exposição.
Os animais que o monitor lembrou a posição foram dos anfioxos, lampreias, salamandras,
cobras-cegas, cobras e dos macacos, não lembrando onde se encaixariam os outros 6 animais (sardinha,
crocodilo, tubarão, a tartaruga o pavão e o sapo) de acordo com o cladograma representado na figura 1.
Para ajudar seu amigo a construir a nova exposição você deve identificar as possíveis
características evolutivas utilizadas para a elaboração deste cladograma, com base nas informações
contida no texto e na representação da figura. Em seguida você deve identificar as posições dos animais
que faltam no cladograma e apresentar ao seu amigo o resultado obtido na sua pesquisa. Lembrem-se
outros amigos estão tentando também resolver essa situação, convença seu amigo que o seu cladograma
é o correto.

2. Possíveis características evolutivas para completar o cladograma (hipóteses)

3. Estudo qualitativo: registro e análise dos dados. Considere os aspectos evolutivos dos animais
para resolver o problema a partir das explicações do monitor e observações da exposição.

c
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Presença de glândulas

mamarias

Presença de notocorda
Figura 1 – Cladograma dos cordados.

4. Conclusão e comunicação: discutir e apresentar os resultados. (Sala de aula)
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OFICINA
“VIVÊNCIAS FORA DA SALA DE AULA: INTEGRAÇÃO ESCOLA-ESPAÇOS NÃO
FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS”
ROTEIRO DO ALUNO
Onde as disciplinas se encontram?
Nossa aula hoje será realizada no Parque da Ciência, um espaço não formal de ensino na área de
Ciências da Natureza, vinculado à UFRN. O local tem por objetivo divulgar conhecimentos científicos
para alunos do ensino básico e possibilitar a consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala de
aula. No espaço do Parque existe uma grande área verde, com três salas dispostas nas extremidades, a
saber: Química em Cena, Física Interativa e Espaço da Vida, onde são trabalhados conteúdos de
Química, Física e Biologia, respectivamente. O objetivo de nossa visita a este espaço é:
3. Conhecer o espaço e interagir com os diversos conteúdos apresentados nas três áreas do ensino
de Ciências.
Etapas da nossa visita:
1 º momento – Visita a sala Espaço da Vida
Participe com o monitor da dinâmica: Se você fosse o monitor desta sala, como você apresentaria
esse conteúdo?
Em grupo escolha um número de 1 a 5 e demonstre seus conhecimentos sobre o conteúdo no qual
o número escolhido se encontra.
2º momento – Visita a sala Química em cena
Observe com bastante atenção as explicações do monitor. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo da
apresentação, interrompa educadamente a apresentação do monitor e o questione, não sinta vergonha
de perguntar, seu questionamento pode ser de fundamental importância para a atividade desenvolvida
neste espaço.
3º momento – Visita a sala Física interativa
Observe com bastante atenção e siga as orientações contidas no 2º momento.
4º momento – Após a visita as três salas do Parque da Ciência, responda a seguinte questão:
“O que apresenta em comum entre a fotossíntese vista na sala de biologia, a água fervendo visualizada
na sala da química e a demonstração do experimento da bicicleta na sala da física? ”
5º momento – Em sala de aula iremos socializar e discutir as respostas da questão com base nas
explicações dos monitores e nas observações realizadas por vocês.
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ANEXO A – Proposta de ENFE analisada pelos professores
ROTEIRO DE AULA EM ESPAÇO NÃO FORMAL
1. TÍTULO: “Como viemos ao mundo?”
2. APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA: O espaço escolhido para aula foi o Parque da Ciência,
mantido pela UFRN no Museu Câmara Cascudo, em Tirol, Natal/RN. Por ser um espaço dinâmico e
interativo, pode ser trabalhado o conteúdo visto em sala de aula, desmistificando concepções alternativas
que venham a surgir a partir da busca pelos conhecimentos prévios, relacionando com a fundamentação
teórica e prática do tema proposto. A aula faz parte da sequência didática CORPO HUMANO E SAÚDE
e como já foi trabalhada uma contextualização teórica em sala sobre SISTEMA REPRODUTOR, através
de aula expositiva dialógica, a utilização deste espaço é necessária para que os alunos tenham contato
com modelos biológicos condizentes ao tema (modelos de aparelho reprodutor feminino e masculino)
para que haja relação teórico-prática.
3. NÍVEL DA TURMA: 6º ano
4. DURAÇÃO: 45 minutos (aula expositiva dialógica antes da visita); 45 minutos (visita ao
parque), 45 minutos (após a visita).
5. OBJETIVOS: Abordar o tema sistema reprodutor contextualizado com fecundação, a partir da
busca por conhecimentos prévios e retomada de perguntas da aula anterior. Além disso, fazer com que
os alunos relacionem a prática com a teoria já vista em sala de aula, utilizando os modelos biológicos
que se apresentam no Parque da Ciência, promovendo uma aula mais interativa e menos condicionada,
uma vez que os monitores de Biologia do parque já trabalham de acordo com a curiosidade e
questionamento de cada aluno e não com exposição dialógica ou palestra propriamente dita (como se
esperaria em um museu).
6. DESENVOLVIMENTO:
-Primeira etapa (antes da visita): Explicaremos o motivo da visita ao Parque da ciência e
quais materiais deverão levar (água, lanches, caneta e o roteiro), entrega dos roteiros digitalizados,
informá-los que irão realizar atividades avaliativas após a visita.
- Segunda etapa (durante a visita): Organizador prévio conectado a uma rápida retomada da
teoria vista na aula anterior. Sendo assim, os alunos poderão observar os modelos biológicos sobre o
tema, fazendo perguntas que serão respondidas pelo monitor do Parque. As perguntas vão de acordo
com interesse e curiosidade de cada aluno. Nesse momento também será possível à intervenção do
professor para consolidar e integralizar a teoria a pratica, incluindo a abordagem CTS que terá como
foco métodos contraceptivos, tendo base à educação sexual.
-Terceira etapa (após a visita): Após a visita, pediremos que os alunos explanem suas opiniões
à respeito da aula no Parque. Em seguida, desenvolveremos a atividade proposta já comentada na aula
antecedente a visita. Para a realização dessa atividade, iremos fazer uma breve leitura das perguntas
contidas no questionário e diremos que eles tem 30 minutos para finaliza-lo.
7.
RECURSOS: Os alunos deverão levar caneta e/ou lápis para fazer as anotações necessárias no
próprio roteiro; máquinas fotográficas só poderão ser utilizadas no final da aula, assim como a
exploração de outros modelos biológicos presentes no espaço. Cada aluno deverá levar seu lanche, para
que após a exposição tenha o horário de sua alimentação.
8.

AVALIAÇÃO:
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Será promovido uma discussão em sala de aula e para maior integralização do conteúdo e dos
entendimentos deste, a partir da qual, os alunos receberão um questionário acerca do tema, sendo feita
ao final uma retomada pelo professor, do que foi dito pelos alunos com mais ênfase e complementação
conceitual e aplicações. O questionário será do modelo abaixo:
1. Quais partes do sistema reprodutor masculino e feminino você identifica nos modelos
biológicos?
2. Cite a função de pelo menos dois componentes de cada sistema reprodutor (masculino e
feminino)
3. Quais os eventos que antecedem e sucedem a fecundação?
9.
REFERÊNCIAS:
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/roteiro-didatico-corpo-humano-saude-6-7-8-9anos-642782.shtml?page=4
(Acesso em 22/04/2014 – às 05:12h).

ROTEIRO DO ALUNO
ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE
ENSINO
APRESENTAÇÃO
Queridos alunos, como já estudado em sala de aula sabemos que no sistema reprodutor existem
diferenças peculiares entre os dois sexos. Para melhor compreensão do tema abordado, a visita ao parque
da ciência será essencial no que diz respeito à melhor absorção dos conteúdos, pois além da retomada
das explicações anteriores somadas a novas informações e associadas aos modelos expositivos lúdicos
que se assemelham ao real, vocês poderão interagir com os monitores e professores a qualquer instante
para tirarem suas dúvidas. A morfologia associada à fisiologia do sistema será o foco dessa aula. Vocês
deverão fazer uma observação cautelosa, aproveitando o máximo que puderem do espaço para utilizar
seus conhecimentos adquiridos em suas respostas no questionário que será realizado por eles ao fim da
visita.
OBJETIVOS
A. Conhecer o Parque da ciência da UFRN, no Museu Câmara Cascudo.
B. Caracterizar as diferenças morfológicas do sistema reprodutor e associar à fisiologia de cada
estrutura através das exposições lúdicas por meio de modelos didáticos;
C. Explorar o potencial didático do museu para sua aprendizagem significativa.
LEIAM ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR
1º momento
- Conhecer o parque e os monitores por intermédio dos mesmos.
- Observar a exposição com atenção explorando os modelos didáticos existentes associando com
os objetivos desta atividade.
- Em caso de dúvidas interaja com o monitor ou com o professor.
2º momento
- Momento aberto para intervenção dos professores: realização de perguntas sobre o que já foi
visto e conversa com os alunos para saber se todos os pontos foram bem esclarecidos.
3º momento – Orientação para o preenchimento do questionário.
4º momento – Debate sobre as respostas do questionário.
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