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RESUMO

O uso de espaços extraescolares a fim de desenvolver aprendizados é uma prática pouco utilizada

como estratégias de ensinagens na educação formal. Para o alcance de resultados significativos,

em termos de aprendizagem, é preciso um bom entendimento das funções, do funcionamento, e

das potencialidades, dos diferentes espaços não-formais para a educação formal. Nesse sentido, o

âmbito da articulação entre espaços formais e não-formais tem sido elencado em um alargamento

de discussões sobre o letramento científico. Desta forma, propondo desafios em busca da

construção de ações que favoreçam a cultura científica, o presente estudo destaca o papel dos

espaços não-formais na promoção do letramento cultural e científico.

Palavras–chaves: Ambientes educativos. Espaços não-formais. Estratégias de ensinagem.

Educação formal.

ABSTRACT The use of extracurricular spaces in order to develop learning is a practice rarely used

as ensinagens strategies in formal education. In order to achieve significant results in terms of

learning, we need a good understanding of the functions, operation, and the potential of the

various non-formal spaces for formal education. In this sense, the scope of the relationship

between formal and non-formal spaces has been part listed in a discussion of enlargement on

scientific literacy. Thus, proposing challenges in search of building actions to encourage scientific

culture, the present study that highlights the role of non-formal spaces in promoting cultural and

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/espacos_naoformais_promocao_de_letramento_cultural_e_cientifico_n.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.1-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



scientific literacy.

Keywords: Educational Environments. Non-formal spaces. Teaching and learning strategies. Formal

education.

INTRODUÇÃO O espaço tradicional de ensino (oficial), notadamente reconhecido como a escola,

lugar onde comumente se desenvolve a educação formal, vem sendo analisado quanto ao seu

papel na promoção da educação e do letramento científico, o que colabora para o surgimento de

diversos questionamentos voltados para a efetividade dos resultados que esse modelo de educação

formal vem promovendo e possibilita a abertura para o diálogo com os campos de pesquisa

relacionados a educação em ciências e aumentando as oportunidades de reconhecer outros

espaços educativos como aberturas para a aquisição de conhecimentos científicos e vivências

culturais. Nesses espaços não-formais é possível desenvolver práticas pedagógicas que permitam o

envolvimento e a interatividade no processo de aprender e ensinar ciência.

O surgimento da educação realizada fora do espaço da escola, está relacionada às demandas

apontadas pela sociedade contemporânea, produzidas pelos avanços científicos e tecnológicos.

Conforme afirmam Freitas e Martins (2005), O conceito de educação não formal surge como

resultado de novas exigências da transformação social, produzida pelos avanços científicos e

tecnológicos, que trouxeram consequências e implicações econômicas, sócio-culturais, políticas,

demográficas e consequentemente educacionais marcantes. A partir de meados do séc. XX, houve

uma crescente preocupação para que o público em geral ascendesse aos conhecimentos científicos

e tecnológicos e que esse conhecimento se alargasse para além do ensino escolar. (FREITAS;

MARTINS, 2005, p. 2). Em tempos atuais, Gruzman e Siqueira (2007, p. 403) destacam que a

própria concepção de educação está aumentada no reconhecimento dos espaços não-formais na

promoção do letramento cultural e científico da sociedade, evidenciando como um desses espaços

os museus que vêm sendo entendidos como “[...] campo fértil para práticas educativas [...]”,

tendo em vistas as possibilidades que esses locais oferecem na manifestação da diversidade de

expressões culturais existentes no interior de cada comunidade. Além dos museus, outros espaços

não-formais surgem como lugares privilegiados de educação, onde se intensificam as formas de

interagir e comunicar-se com a público escolar, para a ampliação e divulgação do conhecimento

científico. Colaborando com esse pensamento, Honeyman (1998) afirma que: [...] é fundamental

reconhecer a importância, no ensino de ciências, dos meios de comunicação social, centros e

museus de ciência, programas corporativos de educação, programas educativos realizados fora do

ambiente escolar, programas educativos comunitários entre outros programas de educação não

formal, como espaços valiosos da infra-estrutura científica de uma nação. (HONEYMAN, 1998. p.

01) O ensino realizado por meio de programas educativos que considerem as possibilidades de

aprender e ensinar ciência fora do ambiente escolar se constitui espaço privilegiado de educação
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científica e colabora para potencializar as alternativas de letramento científico e tecnológicos dos

cidadãos, melhorando a compreensão e visibilidade da ciência, favorecendo o aumento do

patrimônio sociocultural de todos os indivíduos envolvidos no processo educativo.

Destarte, reconhecemos o papel fundamental e indispensável da escola como principal instituição

responsável pela educação do cidadão, mas não é somente dela a responsabilidade pelo

letramento científico de uma não nação. A escola não é o único local de aprender e ensinar ciência.

Assim, compreendemos que a educação pode ser favorecida, por meio de ações que sejam

executadas no âmbito da articulação entre os espaços formais a exemplo da escola e dos espaços

não-formais como as outras diversas instituições e espaços que compõem a sociedade.

Nesse sentido, Candau (2010, p. 13) reconhece a pluralidade de cultura e a diversidade de

linguagens existentes na sociedade e considera que a educação não deve estar limitada a um único

lugar, assim: [...] um dos desafios do momento é ampliar, reconhecer e favorecer distintos locus,

ecossistemas educacionais, diferentes espaços de produção da informação e do conhecimento, de

criação e reconhecimento de identidades, práticas culturais e sociais. De caráter presencial e/ou

virtual. De educação sistemática e assistemática. Onde diversas linguagens são trabalhadas e

pluralidades de sujeitos interagem, seja de modo planejado ou com caráter mais livre e

espontâneo.

O reconhecimento de novos espaços educativos que extrapolam os muros da escola pressupõe

práticas sociais que reconheçam a pluralidade de sujeitos. Para Gohn (2006, p. 30), a educação

nos espaços não-formais pode “[...] colaborar para o desenvolvimento da auto – estima e do

empowerment do grupo, criando o que alguns estudiosos denominam o capital social do grupo

[...]”. Assim, esse tipo de educação permite que se estabeleça uma relação mais direta com o

objeto da investigação, no qual é possível estabelecer uma certa relação de pertencimento, tendo

em vista se relacionar com os interesses e necessidades dos envolvidos.

Este artigo tem como objetivo administrar uma reflexão acerca da validade da promoção de

letramento cultural e científico na sociedade. Para tanto, organizamos a nossa reflexão em dois

momentos distintos dentro do desenvolvimento deste texto: a) Espaços não-formais de educação e

os novos desafios pedagógicos; b) Contribuições dos espaços não-formais para a formação da

cultura científica. Esperamos contribuir para asseverar sobre a relevância da inclusão no

Planejamento Pedagógico das atividades de promoção de letramento cultural e científico na

sociedade. Recomende-se a pesquisa prévia sobre locais como museus, institutos de preservação

do patrimônio cultural do Estado de Sergipe, parques temáticos, praças, locais de tradição

histórica, municípios próximos, a exemplo de São Cristóvão e Laranjeiras, e tantos outros.

ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DE EDUCAÇÃO E OS NOVOS DESAFIOS PEDAGÓGICOS Uma questão

primordial no âmbito dessa reflexão está relacionada ao papel atribuído aos indivíduos que atuam
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como educadores nesse novo espaço que se articula entre espaços formais e não-formais. Neste

sentido, os educadores estão diante de novos desafios, o que torna necessário um olhar mais

ampliado sobre a questão, pois observa-se que o avanço científico e tecnológico tem se instaurado

na sociedade contemporânea, estabelecendo uma nova relação com as formas de ser e conviver

dos sujeitos. Portanto, torna-se necessário compreender as implicações e perspectivas desses

avanços para o nosso cotidiano e possibilitar aos indivíduos meios para transitar no universo

discursivo próprio da ciência.

Dentre os desafios apontados para o professor, nesse contexto, se encontra a tarefa de planejar

práticas de ensino que considerem os espaços formais e não-formais como locus de ensino e de

aprendizagem como novos cenários educativos contemporâneos, onde o educador e torna-se um

“agente cultural” “[...] em uma época que emergem novos paradigmas, tanto do ponto de vista

político-social, como científico, cultural e ético [...]” CANDAU (2006, p.36).

Nesse contexto, onde se estabelece uma relação de aproximação entre educação e cultura, o

educador atuando como agente cultural terá que extrapolar o âmbito da formação inicial limitado a

atuação no espaço escolar e reconhecer-se em um contexto mais amplo e multicultural, onde a sua

prática cria o desenvolvimento de experiências de produção e ampliação cultural junto aos alunos,

aproveitando os recursos disponíveis na comunidade e na sociedade. (CANDAU, 2006).

Estudos realizados por Queiroz, Gouvêa e Franco (2003), constataram que grande parte dos

professores em exercício, que realizavam atividades escolares no Museu de Astronomia e Ciências

Afins (MAST), reconheciam a importância da realização de atividades pedagógicas envolvendo

espaços não-formais e a escola. Contudo, os docentes ao mesmo tempo, repetiam “[...] atitudes

típicas da pedagogia escolar tradicional durante a condução da visita de seus alunos ao Museu”.

(QUEIROZ; GOUVÊA; FRANCO, 2003 p.211).

Nos debates sobre as contribuições que os espaços não-formais (museus, centros de ciências e

tecnologia e demais espaços de divulgação e popularização da Ciência) têm dado para letramento

científico dos cidadãos, percebe-se uma certa concordância ente os pesquisadores da área no que

se refere à compreensão da relevância desses espaços para a educação científica.

Nos atuais espaços de debates percebe-se que ainda são incipientes as experiências que

contextualizam a presença de diálogos entre os ambientes formais e não-formais de educação,

lugares onde é possível acontecer os processos que envolvem o ensino a aprendizagem de

conhecimentos científicos. Principalmente quando se referem a incluir essa prática nos currículos

escolares.

No desenvolvimento das atividades pedagógicas, os espaços não-formais não devem ser utilizados

como extensão da educação formal, mas potencialmente podem ser utilizados como “cenário” para

propostas provenientes da Educação Básica, funcionando como extensões para atividades

escolares, contribuindo para a ampliação do capital cultural dos alunos, favorecendo possibilidades
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interdisciplinares e possibilitando maior articulação entre os conhecimentos e o meio.

No entanto, ao planejar a utilização desses espaços para o desenvolvimento de práticas

pedagógicas e para que seja possível alcançar os objetivos propostos, os professores precisam

dedicar atenção a fatores que interferem diretamente na aprendizagem. Nesse sentido é

necessário definir os conteúdos que serão trabalhados, os métodos e técnicas a serem

desenvolvidas, os recursos, as informações sobre o local e especialmente a linguagem empregada,

que deve ser compreendida pelos educandos, conforme ensina Rangel (2005), [...] é importante

que o ensino aprendizagem (sejam quais forem seus métodos e técnicas) inicie pelo conhecimento

que seja mais próximo possível da vida do aluno, partindo de fatos imediatos para os mais

remotos, do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido” (RANGEL, 2005, p.29). A

partir das atividades desenvolvidas nos espaços não formais será uma atividade viável a

contextualização dos conhecimentos aprendidos com as informações anteriores incorporadas pelos

educandos, a associação de conceitos e a aplicação dos conhecimentos em outras situações, o que

vai demonstrar o nível de aprendizagem desenvolvida, reduzindo a abstração sobre o que é

aprendido e alargando uma compreensão mais eficiente dos conhecimentos, construídos, o que

pode remeter a uma aprendizagem significativa.

Nesse sentido, novas ideias e informações podem ser aprendidas e retiradas na medida em que

conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura

cognitiva do educando. (MOREIRA; MASINI, 2001).

As práticas desenvolvidas fora da sala de aula devem estar atreladas com objetivos curriculares,

viabilizando um sentido maior ao que é estudado, pelos educandos. Colabora com essa ideia

Lowman (2004) quando assevera: As tarefas de observação e as experiências práticas podem

enriquecer a interação dos estudantes com o conteúdo do curso regular e ajudá-los a ver a

relevância do curso para as questões da vida real e das experiências humanas. Mas se os

estudantes forem encorajados a tentar uma integração intelectual de suas experiências de fora da

classe com o conteúdo do curso, tais tarefas também podem ajudá-los a analisar, sintetizar e a

avaliar os conceitos aos quais foram apresentados. [...] As atividades de observação e de

experiência prática terão mais valor educacional se forem planejadas para serem integradas com

os objetivos globais do curso e ativamente relacionadas ao que está ocorrendo em classe. [...]

Quando estas atividades representam apenas uma pequena parte de um curso, elas podem, como

temperos na comida, enriquecer grandemente o todo, se forem perfeitamente combinados

(LOWMAN, 2004, p. 233-234).

Nestas circunstâncias, as aulas desenvolvidas em espaços informais se constituem situações de

aprendizagem permeadas por uma metodologia eficaz que envolvem e motivam crianças jovens e

adultos nas atividades educativas, superando fragmentos do conhecimento, conforme e atestado
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por Haydt (2006, p. 199). O estudo do meio cria condições para que o aluno entre em contato com

a realidade circundante, promovendo o estudo de seus vários aspectos de forma direta, objetiva e

ordenada. Propicia a aquisição de conhecimentos geográficos, históricos, econômicos, sociais,

políticos, científicos, artísticos etc., de forma direta por meio da experiência vivida. Desenvolve as

habilidades de observar, pesquisar, descobrir, entrevistar, coletar dados, organizar e sistematizar

os dados coletados, analisar, sintetizar, tirar conclusões e utilizar diferentes formas de expressão

para descrever o que observou. Neste sentido, o presente estudo apoia-se numa perspectiva

sociocultural para auxiliar na compreensão dos mecanismos de interação social, por meio dos

processos de construção de conhecimento que acontecem nas práticas sociais, especialmente

aquelas realizadas em espaços não formais. CONTRIBUIÇÕES DOS ESPAÇOS NÃO-FORMAIS PARA

A FORMAÇÃO DA CULTURA CIENTÍFICA.

A expressão cultura científica traz no seu bojo a ideia que o desenvolvimento científico é um

processo cultural que ocorre na sociedade envolvendo a produção científica a sua difusão e

popularização; o que implica um contexto temporal e histórico permeado por situações que

influenciam os modos de ser e viver das pessoas. A cultura aqui se apresenta como um conjunto

de qualidades mentais e aspectos de comportamento enraizados nos costumes, voltados para o

conhecimento, crenças, hábitos, arte, moral, direito etc. e interiorizados pelo indivíduo como

resultado da educação formal e do ambiente (SANTOS; BAIARDI, 2007, p. 1) Nesse contexto, os

espaços onde a educação é desenvolvida sejam eles formais – instituições oficiais de ensino – ou

não-formais, ganham relevante destaque, tendo em vista que esses espaços se constituem em

lugares onde se constroem conhecimentos sobre ciência e tecnologia, favorecem as experiências

educativas que contribuem para a compreensão dos leis e princípios científicos e contribuem para

o letramento científico do cidadão.

Quanto aos espaços não-formais, no entender de Sabatini (2003), nos debates sobre a criação de

uma cultura científica popularizada para toda a sociedade, têm destaque especial os museus e os

centros interativos de ciências, pois estas instituições podem despertar no cidadão comum o

interesse pela ciência e tecnologia, contribuindo para a consciência crítica quanto ao papel e a

importância da ciência e da tecnologia para a sociedade.

Para atuar nesses espaços é fundamental investir na formação das pessoas que estão diretamente

ligadas as atividades de gestão, coordenação e divulgação das informações. Se faz necessária a

capacitação para qualificar o trabalho aí desenvolvido. CONSIDERAÇÕES FINAIS Os conhecimentos

nas redondezas das escolas ainda precisam ser aprofundados de forma a viabilizar as execuções de

atividades formais de educação e garantir o desenvolvimento de atividades mais prazerosas e

mobilizadoras para os educandos, buscando o aperfeiçoamento das aprendizagens e

consequentemente atividades pedagógicas construindo-as e qualificando-as. Desta forma,
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esperamos contribuir a fim de viabilizar a possibilidade de futuras discussões e ações que tragam

novas abordagens formais ou não-formais para o ensino.

Estamos convictos de que a produção de conhecimento de qualidade, tanto pode ser promovida

dentro quanto fora da escola, isto é, de maneira formal ou de maneira não-formal. Entretanto,

fique a segunda certeza firmada, que se refere à questão didático-pedagógico-metodológica, ou

seja, as atividades da não-formalidade precisam igualmente de planejamento, acompanhamento e

avaliação. Não se trata apenas de levar os alunos a passeio, mas sim, que haja esse momento

para o lúdico, mas que, antes, os locais a serem visitados sejam pesquisados, avisados. No caso

dos museus, por exemplo, o professor fará os contatos necessários, oferecerá à direção do museu

uma planilha contendo a intenção, o período, a relação das atividades a serem realizadas no local,

a quantidade de alunos e outros detalhes. São importantes, neste momento, tomar conhecimento

da agenda do museu, colecionar e ler os folders explicativos, o que servirá para uma aula teórica

que antecede à visita.

São poucas as dúvidas e rejeições por parte dos docentes no que concerne à validade pedagógica

das atividades não-formais. Ainda existem, mesmo que em pequeno número, professores cuja

crença é a de que o ensino-aprendizagem só deve acontecer no quadrado da sala de aula. Quanto

aos discentes, esses sempre demonstraram e continuam demonstrando muita alegria em sair um

pouco da escola para a realização de atividades. Entretanto, torne-se a dizer que, em virtude de

serem jovens, surge logo a perspectiva da liberdade, a alegria de ver a rua ou algum lugar

interessante, somando-se a isto um envolvimento voltado apenas para o aspecto lúdico. Cabe ao

docente e à sua capacidade de conduzir o processo educacional, equacionar as atividades

não-formais, dosando-as meio a meio, isto é, combinando a alegria do novo com mecanismos e

estratégias didático-pedagógicas que se encaminhem para a produção do conhecimento.
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