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RESUMO

O trabalho analisa a visão de professores de Ciências da Natureza e Matemática quanto à viabilidade
da realização de atividades no espaço não formal Parque Mata do Cazuzinha, resquício de Mata
Atlântica. O percurso metodológico foi construído a partir da revisão de literatura, observações na
área, entrevista semiestruturada com funcionários da unidade e com professores da área em estudo.
Como resultado foi constatado que as aulas de campo, quando bem estruturadas, facilitam a
aprendizagem e promovem a sensibilização ambiental dos alunos e que apesar da grande
importância natural, cultural e biológica da Mata do Cazuzinha, seu potencial educativo é limitado por
deficiências em fatores como segurança, infraestrutura e mão de obra, necessitando de ações
efetivas para conservação e para permitir o uso sustentável da mesma.

Palavras chave: Educação ambiental. Mata Atlântica. Mata do Cazuzinha. Ensino-Aprendizagem.

ABSTRACT The paper analyzes the view of teachers of Natural Sciences and Mathematics as to the
feasibility of carrying out activities in the non - formal space Forest Park of Cazuzinha, a remnant of
Atlantic Forest. The methodological course was constructed from literature review, observations in the
area,, semistructured interview with unit employees and with teachers from the area under study. As a
result, it was verified that the field lessons, when well structured, facilitate learning and promote the
environmental awareness of the students and that despite the great natural, cultural and biological
importance of the Forest of Cazuzinha Forest, its educational potential is limited by deficiencies in
factors such as security, infrastructure and labor, necessitating effective actions for conservation and
to allow its sustainable use. Key words: Environmental education. Atlantic forest. Forest of
Cazuzinha. Teaching-Learning. RESUMEN El trabajo analiza la visión de profesores de Ciencias de la
Naturaleza y Matemáticas en cuanto a la viabilidad de la realización de actividades en el espacio no
formal Parque Bosque do Cazuzinha, resquicio del Bosque Atlántico. El recorrido metodológico fue
construido a partir de la revisión de literatura, observaciones en el área, entrevista semiestructurada
con funcionarios de la unidad y con profesores del área en estudio. Como resultado se constató que
las clases de campo, cuando bien estructuradas, facilitan el aprendizaje y promueven la
sensibilización ambiental de los alumnos y que a pesar de la gran importancia natural, cultural y
biológica del Bosque do Cazuzinha, su potencial educativo está limitado por deficiencias en factores
como seguridad, infraestructura y mano de obra necesitando acciones efectivas para la conservación
y para permitir el uso sostenible de la misma.

Palabras clave: Educación ambiental. Bosque Atlántico. El Bosque do Cazuzinha. La enseñanza y el
aprendizaje.

1 – Introdução

Há décadas se discute a forma como o nosso sistema de educação e os modelos formativos vigentes
de professores estão ultrapassados e que estes precisam ser repensados e reformulados. Acredita-se
que através de seus regimentos, normas e planejamentos, mais do que ensinar conteúdos
curriculares, a escola deve provocar curiosidade, despertar admiração, possibilitar novas formas de
enxergar o mundo e o outro, semear sonhos, transformar, cultivar valores, ou seja, educar de maneira
integral, participando de todas as dimensões do desenvolvimento do sujeito, sejam elas físico,
emocional, social, simbólico ou intelectual.

Para alcançar os objetivos mencionados, a escola não pode caminhar sozinha. Em torno dela
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observam-se realidades cheias de significados e sentidos que interferem no seu cotidiano. Aquela
escola tradicional, cercada por muros, não dá conta de formar um sujeito multidimensional tão
necessário à sociedade contemporânea. A família, a comunidade, a cidade inteira precisam ser
co-responsáveis pelo processo educativo, rompendo os muros e construindo pontes. Além dos muros
da escola, pulsa uma pluralidade de conhecimentos e novas formas e maneiras de se ensinar e de se
aprender, contribuindo com a formação integral do aluno-cidadão.

Os componentes curriculares da área de Ciências da Natureza e Matemática apresentam grande
potencial, tanto no ensino Fundamental como no Médio, para oportunizar aprendizagens em um
ambiente interativo que vai além do saber teórico adquirido em sala de aula, podendo encontrar nos
espaços fora da escola possibilidades de contextualização. Soma-se a isso, a necessidade de novas
metodologias para o processo de ensino e aprendizagem dessa área, tendo em vista o alto índice de
notas baixas e de retenção escolar relacionados às mesmas.

Pesquisas consideram os biomas de Mata Atlântica um dos mais ricos e mais ameaçados do planeta.
Nesse contexto, a Reserva Florestal Mata do Cazuzinha, importante fragmento de Mata Atlântica
localizada no município de Cruz das Almas, Bahia, pode ser incluída como um local de pesquisa
desse bioma, constituindo-se em um espaço excelente para realização de atividades pedagógicas
diferenciadas relacionadas às Ciências da Natureza e Matemática, unindo os saberes acadêmicos
com o conhecimento experimental e contribuindo para ampliar a participação das escolas na
aplicação de conceitos de meio ambiente sob a perspectiva de uma sociedade sustentável.

Assim, o estudo aqui realizado tem como objetivo geral analisar a possibilidade de utilização da Mata
do Cazuzinha como espaço não formal de Educação na área de Ciências da Natureza e Matemática.
Os objetivos específicos, em consonância com o objetivo geral, são os seguintes: identificar quais
características das atividades em ambientes não formais podem favorecer a aprendizagem de
conteúdos na área de Ciências da Natureza e Matemática, se o espaço Mata do Cazuzinha vem
sendo visitado por docentes dessa área e relacionar atividades pedagógicas que podem ser
desenvolvidas na Mata por esses profissionais.

2 – Percurso metodológico da pesquisa

O presente estudo realizou uma pesquisa de cunho exploratório com abordagem de natureza
qualitativa e quantitativa. De acordo com Alyrio (2008), “a pesquisa exploratória é aquela que se
caracteriza pela existência de poucos dados disponíveis, em que se procura aprofundar e apurar
idéias e a construção de hipóteses”. Vieira e Zouain (2005), afirmam que “a pesquisa qualitativa
atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos
significados transmitidos por eles, logo preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos
elementos que o envolvem”. Segundo Dalfovo et al (2008), o método quantitativo “[...] caracteriza-se
pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no
tratamento dessas através de técnicas estatísticas”.

Os procedimentos de pesquisa aqui desenvolvida foram estruturados em quatro etapas, sendo: Etapa
1 - Revisão de literatura, onde foram analisados artigos científicos, periódicos, como também teses e
dissertações que tratavam da temática; Etapa 2 - Observações na área, buscando aspectos
relevantes integrados ao objeto de estudo dessa investigação; Etapa 3 - Entrevistas semiestruturadas
com três funcionários da unidade que proporcionaram a obtenção de um conjunto de informações
relacionadas à Mata; Etapa 4 - Entrevistas semiestruturadas com quarenta professores de Ciências
da Natureza e Matemática.

Para garantir o anonimato dos sujeitos, utilizamos códigos compostos por uma letra, sendo P
(Professor) - F (Funcionário da reserva) e um número (1 a 40), de acordo com a ordem de realização
das entrevistas. Dessa forma, P1 foi o primeiro professor entrevistado.
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O espaço foi escolhido por encontrar-se localizado no centro da cidade, pela importância para a
comunidade, por ser uma provável fonte de ferramentas para exploração de vários conteúdos da área
possibilitando, até mesmo, o uso de forma interdisciplinar e por ser utilizado por escolas e faculdades
de Cruz das Almas, Bahia, bem como de outros municípios da região.

3 – Estado da Arte

3.1 – Muito além dos muros da escola

A educação contemporânea, como processo de aquisição e/ou construção de conhecimentos, deve
criar espaços múltiplos de aprendizagem, sejam eles formais, informais ou não formais. Vieira et al
(2005) definem educação formal como aquela que ocorre nos espaços formais de educação, a não
formal como a que ocorre em ambientes não formais, mas em situações onde há intenção de ensinar
e desenvolver aprendizagens e a informal como a que ocorre em situações informais como conversa
entre amigos, entre outros.

Podemos considerar como espaços não formais todos aqueles situados fora dos limites geográficos
da escola, tais como praça, avenida, quadra comercial e/ou residencial, centros comerciais, indústria,
centros de pesquisa, reservas naturais, museus, centros de ciências, feiras, parques, entre outros
ambientes urbanos e rurais. Segundo Moreira e Masini (2001),

“O uso de ambientes não formais possibilita a contextualização, além da
aplicação e associação de conceitos e conhecimentos novos com os
conhecimentos prévios que possui, reduzindo as exigências de abstração do
aprendiz e permitindo uma compreensão mais eficiente dos conhecimentos.
Esse processo de associação de informações novas com outras já
incorporadas, de forma interrelacionada, denomina-se aprendizagem
significativa,”

A educação não formal é uma área bastante diversa, e esse aspecto é muito interessante, pois
permite, além de contribuições de várias áreas, a composição de diferentes contextos culturais, tendo
a diversidade como uma de suas características (OLIVEIRA e GASTAL, 2009).

As atividades desenvolvidas em ambientes não formais, quando trabalhadas em conjunto com o
conteúdo aplicado em sala de aula, podem desenvolver habilidades de observação, seleção,
comparação e análise de dados, além de trabalhar com diferentes formas de registro e interpretação
que envolvem a oralidade, leitura e a escrita. As atividades permitem ainda que o aluno coloque em
prática suas emoções e mantenha as relações sociais, desenvolvendo a responsabilidade, autonomia,
respeito, cooperação, solidariedade e tolerância.

3.2 – O ambiente não formal como espaço educador e formador do sujeito ecológico

Partindo do conceito de que educação não formal é aquela obtida através das experiências
compartilhadas com o grupo nos espaços não escolares e que este frequentemente carrega consigo
as suas próprias concepções de valores, normas e atitudes em relação ao espaço em que vive, bem
como, em relação ao meio ambiente, temos que o ensino não formal é marcado por ações que levam
o educando a reconhecer-se enquanto agente histórico do cenário social e ambiental, podendo ainda
gerar conscientização da sua responsabilidade no bem estar da população, na sustentabilidade do
planeta e na manutenção da vida, apresentando-se como forte aliado da Educação Ambiental.
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Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente (BRASIL, 1999). Desta forma, a natureza precisa estar presente no
cotidiano das escolas e são múltiplos os espaços a serem explorados: ruas, praças, florestas,
quintais, praias, dentre outros, todos oferecendo várias possibilidades para o trabalho pedagógico e
para o desenvolvimento pleno do ser. Segundo Cocito (2016),

“O espaço natural favorece a estimulação dos sentidos (olfato, tato, paladar,
visão e audição), o contato com os quatro elementos da natureza - terra, fogo,
água e ar, a aproximação com a fauna e a flora local, a exploração das
capacidades e habilidades motoras (subir em árvores, cavando, escalando,
correndo, etc), exercícios para a autonomia e socialização”.

Segundo Oliveira (2012), quando se pensa em uma Educação Ambiental mais crítica deve ser
considerado que o desenvolvimento sustentável é crucial para o debate ambiental e pessoas e
relações são a dimensão instrumental mais poderosa para alcançar a sustentabilidade ambiental, (...)
e que não basta que o processo de desenvolvimento seja sustentável, mas que “são as próprias
comunidades humanas (da sua casa ao nosso município) e as sociedades humanas (da nossa cidade
a toda a humanidade) aquelas que se devem tornar sustentáveis.

É preciso que tenhamos em mente que as modificações ocorridas na natureza são realizadas a partir
do trabalho humano e que os recursos naturais são esgotáveis, sendo necessário equilibrar o
crescimento econômico e o meio ambiente. Para isso, o desenvolvimento de programas de educação
ambiental deve fazer parte da rotina escolar inspirando os jovens desde cedo a agir com
responsabilidade socioambiental.

3.3 – Olhares sobre o ensino de Ciências da Natureza e Matemática utilizando espaços
não-formais

Considerando os dados negativos apontados por vários indicadores da educação, dentre os quais,
Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa), fica comprovado que a escola fracassa ao tentar manter as metodologias arcaicas
do passado. Vários autores discutem estratégias que despertem o interesse dos alunos para essas
Ciências facilitando a construção de conhecimentos científicos mais sólidos, variados e significativos.
Nessa perspectiva, observa-se o número crescente de eventos e trabalhos que discutem sobre o
papel das atividades em espaços não formais como estratégia positiva no ensino das Ciências.

De uma forma geral, os trabalhos sobre essa temática destacam que a substituição da sala de aula
por outros espaços favorecem a observação de fenômenos no local onde eles ocorrem explorando
aspectos naturais, sociais, históricos, culturais, entre outros. Como destacam Silva et al (2009),
“essas atividades permitem a experiência de vivenciar o contexto, fazer associações, levantar
hipóteses, estimular a criatividade e a motivação”. Pozo e Crespo (2009), sugerem que o desinteresse
dos alunos pode ser resultado de currículos e de práticas que devem ser repensadas e que a falta de
motivação pode estar associada ao fato de que os alunos não compreendem o que lhes é
apresentado, por conseguinte não aprendem e se sentem desmotivados.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)
consideram a necessidade de
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“uma estruturação de conhecimentos de forma interdisciplinar e
contextualizada, que valorize o raciocínio e a construção do conhecimento
pelos agentes envolvidos, priorizando menos a memória, o receber e o aceitar
tudo pronto numa posição submissa e tradicional de nossos alunos” (BRASIL,
1998).

Nesse sentido, além de ser importante para o professor conhecer previamente as características dos
espaços não formais que se deseja visitar, tanto no que diz respeito à estrutura física, organização,
qualificação dos monitores e contribuições que podem trazer para o processo ensino-aprendizagem,
torna-se de extrema relevância que o docente articule as visitas a esses locais com os conteúdos e a
metodologia de sala de aula e que elabore um roteiro valorizando o diálogo entre as disciplinas, a
contextualização, os conhecimentos prévios, as discussões, o olhar curioso e o desenvolvimento do
senso crítico dos discentes, para que assim possa ser construída uma educação científica
significativa.

3.4 – Mata do Cazuzinha: cenário de diversidade, beleza, cultura, identidade e destruição

A Reserva Mata da Cazuzinha é um remanescente florestal de Mata Atlântica localizado no município
de Cruz das Almas, no Recôncavo Sul da Bahia, a qual ocupa uma área de cerca de 11,7 ha. A
responsabilidade pela administração e conservação da mesma é do próprio município, através da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e do Estado da Bahia, por meio da Unidade do
Serviço Territorial de Apoio a Agricultura Familiar (Setaf).

A Mata Atlântica é um dos mais ricos conjuntos de ecossistemas do planeta abrigando segundo
dados da Fundação SOS Mata Atlântica (2015), cerca de 20 mil espécies de plantas (6,7% de todas
as espécies do mundo). Originalmente, o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de km² em 17 estados
do território brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país. Porém, devido à ocupação e
atividades humanas na região, hoje resta cerca de 29% de sua cobertura original, sendo que
somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3 hectares, temos atualmente 12,4% de
remanescentes.

Muitos institutos monitoram e criam propostas de projetos para conservação da Mata Atlântica,
entretanto de acordo com Ayres et al (2005),

“essas ações devem primeiro identificar as ameaças que os parques e
reservas existentes enfrentam e estas dependem da região e muitas vezes
incluem dificuldades como titulação de terras, caça, incêndios florestais,
turismo sem controle, invasão de grileiros e extração de produtos de valor
comercial”.

Segundo Pinto et al (2006), a conservação e restauração da Mata constituem um desafio, visto que
estratégias, ações e intervenções necessárias esbarram nas dificuldades de conhecimento, pressão
antrópica e nas relações sociais e econômicas.

Destaca-se aqui que essas dificuldades são observadas na Mata do Cazuzinha. O olhar para
conservação da mata é garantido na Lei Orgânica do Município de Cruz das Almas de 1990, que no
artigo 213 do capítulo VIII que trata da política do meio ambiente indica serem áreas de preservação
permanente qualquer formação representativa de ecossistemas regionais, a exemplo da área
remanescente da Mata Atlântica no Município, denominada "Mata do Cazuzinha". Foi criado um
parque na reserva com objetivo de favorecer estudos, pesquisas e uso como espaço de lazer.
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Entretanto, observa-se que essa ação não vem garantindo a preservação da remanescente, sendo
necessário um trabalho permanente de conscientização e sensibilização de toda a comunidade.

Observa-se também que apesar da sua reconhecida importância pela comunidade, são poucos os
trabalhos de conservação realizados, e mesmo com a presença na cidade de faculdades e de órgãos
de pesquisa como a Embrapa, também, existem poucos trabalhos na literatura sobre este espaço,
principalmente no que tange a conscientização e sensibilização do uso dessas locais.

Desta forma, o estudo aqui realizado torna-se importante na medida em que buscamos novos
caminhos para a educação e que este caminho envolve a atuação responsável dos jovens nos
diferentes espaços sociais, respeitando direitos e deveres individuais e coletivos, incluindo-se ai o
cuidado com o meio ambiente.

4 - A pesquisa

Como foi dito na metodologia, optou-se por realizar a entrevista apenas com professores da área de
Ciências da Natureza e Matemática. A análise dos questionários aplicados é considerada uma
ferramenta eficaz para entendimento dos perfis dos professores, das práticas educativas adotadas, da
possibilidade de uso da reserva e do modo como os serviços da instituição vêm sendo oferecidos à
comunidade.

4.1 – A utilização de espaços naturais nas aulas de campo de Ciências da Natureza e
Matemática

Após a coleta de dados através dos 40 questionários semiestruturados preenchidos pelos professores
para a pergunta, intitulada "Você já levou os seus alunos a um espaço não formal de ensino” foi
verificado que 48% dos pesquisados já desenvolveram atividades nesse espaço e 52% não. Segundo
os professores, para a área de Ciências da Natureza e Matemática poucos espaços oferecem a
contextualização dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

Tendo em vista o conceito de espaços não formais como todo lugar fora da escola onde pode ocorrer
uma prática educativa, vê-se uma contradição nessa visão já que se percebe uma articulação das
ciências naturais com vários setores da comunidade desde aqueles relacionados ao meio ambiente,
quanto àqueles ligados ao ser humano, saúde, recursos tecnológicos, Terra e universo, o que abre
um arcabouço de possibilidades para aplicação de atividades no espaço escolar formal.

Cruz das Almas é uma cidade que apresenta comércio bem desenvolvido, fábricas responsáveis por
produtos diversos (alimentação, saúde, calçados, roupas, etc), centros de pesquisa, faculdades,
biblioteca, locais arborizados, fontes naturais, Casa da Cultura, parque da Ciência, etc. sendo muito
favorável a esse tipo de atividades. É possível que dificuldades concernentes à formação do docente,
carga horária extensiva, comportamento dos alunos, salas superlotadas, burocracia, segurança,
dentre outros sejam entraves para o desenvolvimento de atividades fora da escola.

Quando perguntados sobre a importância de aulas em reservas florestais todos os entrevistados
consideraram a visita favorável ao processo pedagógico. A iniciativa de desenvolver atividades que se
expandam para outros espaços da cidade fora da escola foram consolidadas e avaliadas pelos
docentes a partir de suas experiências no espaço e/ou das possibilidades de atividades que
perceberam como possíveis de serem realizadas nesses ambientes.

Os professores comentaram que há necessidade de aulas práticas para um melhor entendimento de
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alguns conteúdos que são vistos de forma teórica em sala de aula. Assim, a aula em reservas
florestais constitui uma importante ferramenta para a mediação entre o aluno e o meio ambiente,
favorecendo a abordagem de conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais, assim como a
discussão de questões ambientais.

Relacionando o ensino de Ciências como objeto de estudo geral e, em particular, o ensino de
Ciências Exatas, Pietrocola (1998), entende que, “no processo da construção do conhecimento
científico, o ensino deve ir além de seus conteúdos disciplinares, evidenciando aspectos teóricos e
práticos relacionados ao uso que os alunos farão desse conhecimento científico”.

De acordo com Arruda et al (2013), em situações não formais as pessoas aprendem Ciências por livre
escolha, de modo que a aprendizagem se dá no dia a dia do indivíduo e isso ocorre dentro do
ambiente no qual está inserido.

Essas considerações são confirmadas nas análises dos questionários que justificam a potencialidade
de atividades em reservas florestais para o ensino por aproximarem, de uma forma geral, os alunos
da natureza, por facilitarem a contextualização dos assuntos trabalhados em classe e a expressão de
conhecimentos pré construídos. Segundo P32, “esse tipo de atividade é interessante tanto para os
alunos quanto para o professor, porque a mudança de espaço faz com que este último trabalhe
diferente metodologia, saindo da mesmice e sentindo-se mais motivado”.

É suficientemente plausível que um espaço tão rico em diversidade comunique e divulgue as ciências
como um todo, estabelecendo correlação entre o desenvolvimento humano, os recursos naturais e as
ciências exatas e da terra, criando condições adequadas à identificação, catalogação e classificação
da diversidade deste território.

Neste sentido, a Mata pode ser caracterizada como um centro de pesquisas a céu aberto que permite
atividades inter, multi e transdisciplinaridade contribuindo com o processo de educação formal tanto
pela possibilidade de uso por formadores educacionais quanto pela possibilidade de práticas do
profissional da educação de diferentes níveis. Ademais ainda se observa um grande potencial da
mata para atividades turísticas.

4.2 – Mata do Cazuzinha: possibilidades de ações na área de Ciências da Natureza e
Matemática

Através da análise dos questionários foi possível observar que todos os entrevistados consideram que
os espaços não formais contribuem para o processo de ensino / aprendizagem dos estudantes. Para
Rangel (2005), “o ensino-aprendizagem (sejam quais forem seus métodos e técnicas) deve iniciar
pelo conhecimento que seja mais próximo vida do aluno, partindo de fatos imediatos para os mais
remotos, do concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido”.

Sobre a Floresta Mata do Cazuzinha todos os entrevistados demonstraram valorização e
preocupação com o espaço. A mata possui um vasto banco genético o que favorece a realização de
atividades voltadas à pesquisa, ensino, extensão, proporcionando um ambiente didático muito
significativo.

Quando perguntado sobre a contribuição da Mata para o processo de ensino/aprendizagem na área
de Ciências da Natureza e Matemática, todos os entrevistados também avaliaram como positiva,
surgindo justificativas, como: o trabalho em ambientes naturais como a reserva do Cazuzinha reforça
os modos alternativos de aprendizagem favorecendo a utilização de metodologias diversificadas e
atrativas, permitem a contextualização de conteúdos acadêmicos, a familiarização com aspectos
físicos e naturais do meio e a responsabilidade com o outro e com o meio ambiente.
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O entrevistado P3 afirmou que “esse tipo de atividade amplia o número de informações e
conhecimentos que vão muito além daqueles previstos em livros e concursos”. Para P28, “essas
atividades propiciam o desencadeamento de socialização, pois os alunos aprendem a ouvir e
respeitar diferentes opiniões”.

O entrevistado P12 destaca que “visitar o parque pode ser uma alternativa ao ensino tradicional de
ensino, baseado no uso do quadro e do livro didático, onde os alunos se veem entediados e não dão
sentido aos assuntos estudados”. P1 comentou que “no parque podem ser desenvolvidas diversas
atividades, com diferentes estratégias e metodologias que extrapolam o objetivo da visita para além
de passeio e visitação”.

O espaço Mata do Cazuzinha além de oferecer à comunidade uma rica biodiversidade, amplia o
potencial educativo e turístico ao desenvolver atividades, como: produção de hortas em canteiros
fixos, em canteiro móvel feito de pneus ou pallet e horta vertical feita com garrafas pet, incentivando
as práticas de reaproveitamento e de reciclagem e a arborização de pequenos espaços. Além disso,
também é discutida a importância de se desenvolver bons hábitos alimentares.

Outras atividades que são desenvolvidas na Mata é o trabalho sobre compostagem e
reaproveitamento de lixo. Durante a visita os alunos entram, na prática, em contato com esses temas
observando as etapas desses processos desde a produção até a aplicação do produto final. A
comunidade também é encarregada de levar materiais reaproveitáveis (resto de alimentos, papel,
jornal, garrafas pet, pneus, etc) para serem utilizados na compostagem e reciclagem. Realiza-se
também palestras, minicursos, oficinas, exposições e a realização de atividades de experimentação.

Assim, de acordo com os relatos dos participantes da pesquisa e a análise da área, foi possível
observar que existem muitas possibilidades de utilização da Mata por todos os componentes
curriculares da área das Ciências da Natureza e Matemática, podendo-se trabalhar de forma
fragmentada, cada qual na sua respectiva disciplina, ou de forma conjunta, em prol da perspectiva
interdisciplinar proposta nas diretrizes educacionais.

No planejamento de uma aula de campo o docente deve associar as atividades e conteúdos de suas
disciplinas aos conceitos e importância dos espaços educativos. A seguir, apresentam-se alguns
tópicos específicos de cada componente curricular citados pelos professores como possíveis de
serem observados e/ou desenvolvidos através de experimentos na Mata:

Os professores de Biologia, como já esperado, foram os que mais indicaram conteúdos e atividades
possíveis de serem desenvolvidas na Mata, pois as temáticas de sua área fazem conexão clara e
objetiva com a própria aula em espaços naturais. Dentre os conteúdos e atividades relacionados,
citam-se: classificação, morfologia e fisiologia dos vegetais; identificação de invertebrados, bem como
tipos de moradias, importância para o ecossistema e relações com o ser humano; características da
Mata Atlântica; formação, características e importância do solo para a agricultura; formação de
matéria orgânica; processos de fossilização; processo de respiração e fotossíntese; energia luminosa
e problemas causados pela radiação.

Entretanto, os conteúdos e atividades mais citados por esses professores foram aqueles que se
enquadravam nos estudos do meio ambiente, destacando-se os conceitos de indivíduo, comunidade,
população, habitat, nicho ecológico, ciclos do oxigênio e do carbono, cadeia e teia alimentar, relações
entre os seres vivos e problemas ambientais como efeito estufa, destruição da camada de ozônio,
desmatamento, desertificação, erosão e poluição do solo.

Os professores de Química relacionaram os conteúdos: matéria e energia; propriedades
físico-químicas, como temperatura, umidade, pH, cor e oxigenação; classificação de substância e
mistura; reações exotérmicas e endotérmicas; reações químicas, como processo de oxidação e
redução, fermentação, fotossíntese, decomposição; identificação de compostos orgânicos e

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/contribuicoes_do_espaco_nao_formal_para_o_ensino_e_aprendizagem_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



inorgânicos; desequilíbrio no meio ambiente gerados pela intervenção humana com e propostas de
soluções.

Os professores de Física citaram a possibilidade de explorar os conteúdos: calorimetria e
termoquímica, com as seguintes abordagens: calor, temperatura, energia - suas formas,
transformações, propagação, transporte e conservação -, evaporação e equilíbrio térmico; Em relação
ao conteúdo dinâmico, segundo os professores seria possível analisar a relação entre força,
movimento e energia partindo de princípios básicos elaborados por Isaac Newton e os princípios da
Hidrostática, como ciência que estuda os fluidos em repouso.

Os professores de Matemática destacaram a estatística para levantar dados e construir tabelas e
gráficos sobre desmatamento, extinção dos animais, temperaturas ambientais e suas consequências;
medidas – múltiplos, submúltiplos, comprimento, perímetro e área; coordenadas; teorema de
Pitágoras, aplicando esses conteúdos no cotidiano e assimilando novos conceitos.

Verifica-se que a unidade além de proporcionar o contato com o ambiente natural, também promove
outras interações com conteúdos acadêmicos de várias disciplinas, permitindo a contextualização,
bem como, o trabalho de outras exigências necessárias à formação de um sujeito crítico, consciente e
ativo na sociedade. Para Vieira et al. (2005)

esses espaços suprem, ao menos em parte, algumas das carências da escola
como a falta de laboratórios, recursos audiovisuais, entre outros, conhecidos
por estimular o aprendizado. Porém, ressaltam ser importante uma análise
mais profunda desses locais e dos conteúdos neles presentes para um melhor
aproveitamento escolar durante as visitas.

Sabbatini (2003), afirma que estes espaços promovem a aproximação à compreensão pública da
Ciência e da tecnologia mediante atividades de popularização e de experiências educativas apoiadas
em enfoques interativos, experimentais e lúdicos.

4.3 - Caminhos para entendermos as dificuldades: possibilidades e limitações

Como se pode observará nos depoimentos a seguir, embora os professores tenham afirmado ser
possível desenvolver atividades na Mata, as respostas dadas não se configurariam na prática. Com
relação à utilização do espaço Mata do Cazuzinha, foi possível observar que apenas 42% dos
entrevistados já visitaram esses espaços. Dos professores que afirmaram já ter utilizado a mata,
apenas 33% desenvolveram trabalhos com os alunos abordando conteúdos específicos da sua
disciplina, que não a Educação Ambiental.

Os dados nos colocam diante de uma contradição. Se os professores concordam que atividades não
formais favorecem a aprendizagem e se reconhecem a Mata do Cazuzinha como espaço favorável a
realização desse tipo de atividade porque esse espaço é tão pouco utilizado pelos educadores

Acredita-se que a perspectiva positiva de mudança não basta para que se chegue a utilizar novas
ferramentas e vivenciar outras metodologias. Essa conclusão vem de encontro com dados
encontrados em muitos trabalhos que buscam alternativas de superação da dicotomia entre o real e o
desejável, entre o efetivado e o propagado, ou seja, entre o compreender a necessidade de
mudanças na prática pedagógica e o fazer essas mudanças na atuação docente.

Dentre os obstáculos relacionados pelo professor para que essa mudança aconteça, citam-se:
problemas na infra-estrutura dos espaços formais de educação; precariedade de recursos,
principalmente, tecnológico; falta de apoio de dirigentes e colegas; pequena participação efetiva dos
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pais nas atividades da instituição escolar; desvalorização profissional; excesso de atividades; carga
horária extensa; baixos salários obrigando-os a completar a carga horária em outras escolas; falta de
tempo e de recurso para investir em formação continuada; precariedade da formação docente; crença
de que a estruturação conteudista dos planejamentos favorecerá a construção de conhecimentos
exigidos em cursos posteriores, como o caso do ENEM, vicissitudes do cotidiano, dentre outros.

No caso da Mata do Cazuzinha, ainda pesa outro fator, as políticas públicas existentes não vêm
garantindo a sua proteção, ora pela fiscalização ambiental ineficiente, ora pela inexistência de
recursos financeiros, ora pela carência de recursos humanos, prejudicando a conservação desse
ambiente e a qualidade de vida.

Quando perguntado se o espaço apresenta estrutura adequada para desenvolvimento de atividades
pedagógicas, apenas 38% disseram que sim e 62% disseram não recomendar. Os professores foram
unânimes em dizer que apesar de reconhecer a potencialidade do espaço para ações educativas, a
estrutura hoje oferecida aos visitantes é inadequada e o local é perigoso.

O parque foi planejado com uma sede para realizar trabalhos administrativos e receber os visitantes,
entretanto, as instalações internas e externas não se mostram adequada à visitação. Nela não há
espaço apropriado para se ministrar palestras ou cursos, não apresenta banheiros para os visitantes e
nem espaço para descanso, logo as atividades a serem desenvolvidas não podem ser demoradas.

Segundo S3, “o poder público precisa dar mais atenção e responsabilizar-se de forma mais efetiva em
relação às questões ambientais do município. Com relação à mata, a atual gestão tem procurado
amenizar o problema fazendo mutirões de limpeza, mas não existe nenhum controle para visitação,
qualquer pessoa adentra a reserva, podendo atear fogo e trazer sérios prejuízos ao meio ambiente
em se tratando de incêndio, porque outros danos como levar lixo lá para o seu interior é frequente”.

O entrevistado ainda afirmou que só em um mutirão realizado esse ano, na semana do meio
ambiente, onde contou-se com a participação da comunidade, foram coletadas aproximadamente 3,5
toneladas de lixo, sendo grande parte deste lixo urbano.

O administrador S1 diz ser necessário “ampliar o quadro de funcionários do local. Atualmente o
número de vigilantes é muito reduzido e não são colocados à noite. Os portões de acesso ficam
escancarados para quem quiser entrar e sair durante o dia, e não impede a entrada de pessoas
à noite. Corremos o risco de sermos surpreendidos por visitantes diários que possuem outros
interesses de estar no interior da mata utilizando as trilhas existentes, como, por exemplo, para usar
drogas, esconder-se da polícia ou cometer crimes. Infelizmente é um local muito arriscado”.

Ao observar a Mata para realizar o presente trabalho, observou-se que, por questão de
segurança, só é permitida a caminhada por duas trilhas muito curtas, sem nenhum tipo de
sinalização para facilitar as visitações e sem placas de identificação das espécies e da caracterização
dos espaços observados. O espaço tem apenas um guia, este na verdade é um dos técnicos que é
deslocado da sua função quando solicitado para acompanhar na visitação. Além desse, alguns
funcionários do departamento do Meio Ambiente e do Setaf também fazem acompanhamento, quando
solicitados.

Os professores dizem que a estrutura da Mata do Cazuzinha precisa de muitas intervenções para que
se torne um espaço de visitação adequado à realização de programas educacionais. Dentre as
possíveis intervenções foram citadas: reestruturação do espaço físico para visitação sustentável e um
serviço de vigilância que façam rondas permanentes, introduzindo um complexo policial e guardas
florestais. Deve também aumentar o número de trilhas e de guias com preparação interdisciplinar para
que possam auxiliar nas mais diversas atividades. Foi também citado a criação de um acervo que
traga informações sobre a Mata, exposição de fotos e vídeos de atividades realizadas na unidade. A
limpeza do local deverá ser constante, como também os trabalhos de conscientização da comunidade
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e dos visitantes sobre a importância de usar o local de forma positiva.

Apesar dos diversos problemas, os educadores acreditam que os gestores e a comunidade,
motivados pela grande relevância científica e educacional da Mata do Cazuzinha, busquem medidas
viáveis para conservação do espaço e que estas medidas favoreçam o uso da mata como extensão
dos espaços formais de educação.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, foi constatado que atividades em espaços não formais, quando bem estruturadas,
podem dinamizar o ensino dos componentes curriculares da área de Ciências da Natureza e
Matemática permitindo que o mesmo seja desenvolvido de forma contextualizada, interdisciplinar,
dinâmica e ativa. Na visão dos professores, esses espaços não reduzem a função da escola, eles
completam e/ou ilustram os conteúdos abordados em sala de aula e favorecem a expressão de
conceitos pré existentes e a observação de fenômenos ou de seus efeitos no local de ocorrência,
despertando a curiosidade e a capacidade de perceber um problema e indicar soluções.

O estudo revelou que apesar da grande importância natural, cultural e biológica da Mata do
Cazuzinha, seu potencial educativo é limitado e, dentre os problemas citados como limitantes da
prática educativa na unidade relacionam-se aspectos burocráticos e financeiros; inadequação da
infraestrutura, mão de obra e segurança; carga horária extensiva e carência de tempo dos docentes
para desenvolverem esse tipo de atividade; fatores ligados ao comportamento dos educandos, entre
outros. Assim, é necessário que o poder público, especificamente os setores responsáveis pelas
políticas públicas ambientais do município, em conjunto com a população local, invistam ações
efetivas e duradouras para valorização, uso sustentável e conservação da mata.
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