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RESUMO
Na vivência de disciplinas de início de curso, surge a necessidade de articular mais o ensino formal com
diferentes espaços não formais. Nessa pesquisa, analisamos juntos aos licenciandos em Ciências da
Natureza, as diversas percepções relacionadas a uma atividade de ensino não formal realizada na
disciplina Introdução às Ciências da Vida, pois, os “espaços de ciência” são importantes fontes de
aprendizagem e têm um papel importante da educação científica. Como procedimentos metodológicos,
utilizamos questionários semiestruturados e os dados foram tabulados e dispostos em gráficos,
retroalimentando as pesquisas na área de ensino de Biologia. Os principais dados obtidos indicam a
ampliação de diversos saberes relacionados à disciplina, porém de forma dinâmica e interativa,
proporcionando assim a articulação teoria-prática no ensino, pesquisa e extensão universitária.
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ABSTRACT
In living subjects beginning of graduation, there is the need to articulate more formal education with
different non-formal settings. In this research, we analyze together to undergraduates in Natural Sciences,
the various perceptions related to an activity conducted non-formal education in the discipline
“Introduction to Life Sciences”, because the "space science" are important sources of learning and play an
important role in science education. As methodological procedures used semi-structured questionnaires
and data were tabulated and arranged in charts, feeding back the researches in Biology teaching. The
main data obtained indicate the expansion of diverse knowledge related to the discipline, but in a dynamic
and interactive, so thus providing the articulation between theory and practice in teaching, research and
extension education.
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INTRODUÇÃO

Diante das crescentes demandas relacionadas à epistemologia e à contextualização com o social e a
construção do conhecimento biológico, analisar e refletir sobre as abordagens relacionadas aos trabalhos
práticos no ensino de Ciências é de fundamental importância, diante da intenção da educação científica de
formar cidadãos críticos e reflexivos, capazes de analisar, compreender e interagir com o meio em que
vivem.
A partir das discussões do poder da ciência na vida das pessoas (MOURA, 2011) e das finalidades da
educação básica contidas nos artigos 2, 22, 26 e 35 da LDBEN, surge um campo de discussão na educação
científica para além das questões essencialmente formativas: a ambiguidade entre formar cientistas e o
conhecimento científico para as pessoas em geral (BRASIL, 1998). Assim, a articulação entre espaços
formais e não formais de ensino em relação sobre como se pode aprender Biologia (KRASILCHIK, 2008)
emerge de um consenso na comunidade educacional (MARANDINO, 2004).
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Autores como Chassot (2004) entendem que o grande marco no ensino de ciências (principalmente para
trabalhos práticos) é o fim da Segunda Guerra Mundial e o lançamento do Sputinik em 1957. Seguindo o
modelo brasileiro de industrialização por importação de tecnologia, importou-se também o know-how de
produção de materiais didáticos, kits de experimentos e treinamento de professores em massa.
Destacou-se a importação de materiais americanos, como o BSSC ou BSCS (o que quer dizer),
inaugurando um período de implantação e avanços do ensino por redescoberta, cujo principal objetivo era
a familiarização com o método científico e as etapas do método.
Porém, a discussão do “como ensinar ciências na prática” no ensino por redescoberta estende-se para
além das receitas (CACHAPUZ et al., 2005; FROTA-PESSOA, 1970), nas quais os alunos seguiam as
prescrições de manuais e roteiros definidos rigidamente pelos professores e seus materiais didáticos.
Numa perspectiva histórica, por exemplo, desde as décadas de 1960 e 1970, houve grande investimento
internacional do desenvolvimento do ensino de ciências motivado pelo desenvolvimento tecnológico.
Contudo, Chassot (2004) aponta que muito dinheiro foi gasto com feiras de ciências cheias de isopor e
pouco se produziu de concreto. Percebe-se, então, que o investimento maciço ainda não era o suficiente,
pois a ênfase ainda não estava na produção de conhecimento pela pesquisa (DEMO, 2011).
No bojo do processo de redemocratização em meados da década de 1980, em um contexto incrementado
pela degradação ambiental severa e a devastação social crônica, ampliou a demanda por um
conhecimento científico como forma de produção social, de natureza humana e histórica (CANIATO, 1997).
Assim, a valorização do social como elemento da ciência e da técnica, novos elementos metodológicos
foram inseridos como componentes do trabalho prático, entre eles: resolução de problemas,
contextualização, maior ênfase em tecnologia (MILLAR, 2003). A partir de pensamento bachelardiano de
que “todo conhecimento nasce da resposta a uma questão” (BACHELARD, 1996), surgem novas
habilidades a serem desenvolvidas para trabalhos práticos: observação, planejamento, organização de
dados, interpretação, análise e conclusões. Todas elas envolvendo a articulação entre teoria e prática na
compreensão de conceitos (KRASILCHIK, 2008).
A partir de tal redimensionamento, os trabalhos práticos se tornam agradáveis (HODSON, 1992) como
também envolvem conceitos, procedimentos e atitudes em relação à natureza da prática científica.
Admite-se em um amplo leque de atividades o que o autor se refere como trabalhos práticos, porém,
diante da natureza da atividade, as visitas a museus e espaços de ciência encaixam-se de forma adequada
à sua categorização.
Contudo, o ensino continua propedêutico e fragmentado, com excesso de fórmulas e conceitos. O apelo
instrumental ainda é forte quando se infere no ensino por meios práticos e na organização de manuais de
ensino. Ambos os problemas nascem de dilemas maiores ainda não resolvidos na formação de professores
de Ciências, como a desarticulação teoria-prática e a necessidade (geralmente não atendida) de se voltar
o conhecimento científico à tomada de decisões (SANTOS E MORTIMER, 2001).
Marandino et al. (2009) afirma que os museus são locais essenciais de produção de conhecimento em
várias áreas das Ciências Biológicas. Dessa forma, em uma disciplina que objetiva iniciar os graduandos
em Ciências da Natureza no mundo da Biologia, a articulação teoria-prática em diversas atividades é
essencial.
Percebe-se também que a fragmentação do ensino que a racionalidade técnica que ainda envolve as
licenciaturas em Ciências poderia ser superada (ao menos pontualmente) nos espaços não-formais,
criando-se assim uma visão diferenciada dos conteúdos trabalhados em sala podendo ser debatidos e
reconstituídos, pois o discurso expositivo comporta-se de forma semelhante ao pedagógico, deslocando
outros discursos a partir de seus princípios e objetivos, assumindo as características de discursos
recontextualizados (CHEVALLARD, 1991).
De acordo com o autor, as transformações que os saberes sofrem no âmbito do ensino são fundamentais;
dessa forma, a valorização da pura produção do conhecimento, em detrimento das manipulações
necessárias ao processo de socialização, sugere a impossibilidade de o conhecimento atingir sua finalidade
social.
Por fim, vivenciar a cultura museal e compreendê-la é de fundamental importância nas licenciaturas em
ciências, visto que “existe uma série de vantagens que as atividades de campo podem trazer para o
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processo de ensino-aprendizagem, as quais perpassam por suas dimensões cognitivas e afetivas”
(MARANDINO et al., 2009, p. 141).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O curso de licenciatura em Ciências da Natureza do campus VIII da Universidade Estadual da Paraíba,
desde seu projeto político pedagógico às experiências em sala de aula, visa ao resgate de perspectivas
fundamentais vivenciadas de forma inovadora. A interdisciplinaridade e a exploração de espaços não
formais configuram diversos projetos que envolvem ensino pesquisa e extensão.
Entre essas atividades, este trabalho discute uma das propostas inovadoras da disciplina Introdução às
Ciências da Vida. Essa disciplina nasceu com a perspectiva de iniciar o aluno recém-ingresso na
universidade no mundo das Ciências Biológicas em uma perspectiva de práxis, que é "desenvolver o aluno
em todas as suas habilidades para torna-lo um sujeito mais capaz socialmente."(GALIAZZI et al, 2001).
Os sujeitos da pesquisa são os alunos matriculados na referida disciplina, ofertada no 1º período do curso
de Ciências da Natureza da Universidade Estadual da Paraíba. Na ementa da disciplina, enfoca-se a
valorização de trabalhos práticos nos procedimentos metodológicos pertinentes aos conteúdos da mesma.
Assim, a disciplina propõe-se a fazer diversos trabalhos práticos dentro e fora da universidade. Este artigo
trata da proposta que foi a construção de um projeto para vivenciar o conhecimento biológico em dois
espaços: o museu de ciência “Espaço Ciência” (Olinda-PE) e uma aula de campo no zoológico Dois Irmãos
(Recife-PE).
Participaram do projeto 38 alunos regularmente matriculados na disciplina, entre uma turma com um total
de 51 alunos matriculados. Os motivos da não participação no evento foram geralmente relacionados a
trabalho em outro expediente ou problemas familiares.
A visita foi realizada nos seguintes passos:
- Visita à Exposição sobre Evolução e Origem da Vida no espaço de exposições temporárias, cujas
temáticas estavam sendo vivenciadas nas últimas aulas, como foi o caso dos eventos das eras e períodos
geológicos;
- Visita ao Mangue Chico Science, no qual foi amplamente discutido o conceito de biodiversidade dentro
desse importante e degradado ecossistema;
- Visita e lazer no Zoológico, com visita aos animais, almoço e formação de pequenos grupos de debates
de características da fauna em exposição e suas relações filogenéticas.
Após a visitação, os alunos responderam a um questionário semi-estruturado com seis questões. Nelas
foram discutido o papel das aulas de campo e trabalhos práticos em espaços não formais, bem como os
pontos positivos e negativos de tal metodologia de ensino e vinculação aos conteúdos da disciplina. Os
resultados e discussão estão apresentados abaixo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais resultados obtidos estarão esquematizados nos gráficos abaixo. A primeira questão
apresenta-se no primeiro gráfico, relacionado à principal contribuição da disciplina:
Aspecto 1 - Objetivos da viagem relacionados à disciplina Introdução às Ciências da Vida.
Percebe-se a íntima relação entre as três opções citadas, pois deixam clara a contribuição e a importância
de cada espaço visto de forma separada, com o intuito de incentivar a curiosidade e a aprendizagem da
turma. Destaca-se que 50% dos alunos tiveram como opção revisar os conteúdos elaborados em sala.
Esse resultado demonstra o quanto é importante trabalhar nesses espaços não-formais, pois ajudam os
estudantes não sóa revisar seus conhecimentos, mas também aprimorá-los com o intuito de torná-los
melhores e mais eficientes. Os alunos conseguiram compreender a importância dessa visita não só como
um momento de lazer, mas como uma atividade de elaboração e concretização dos conhecimentos
adquiridos durante o período do trabalho.
A segunda questão envolve o prazer de aprender saberes científicos de formas práticas e não formais.
Aspecto 2 – O prazer de aprender Biologia em espaços não formais
A questão indica que a interface entre conhecimento biológico e questões culturais, como o movimento
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“Mangue Beach”, liderados por Chico Science, são conteúdos que instigam a observação e a produção de
conhecimentos transdisciplinares.
Pedimos que a aprendizagem relacionada nas duas questões anteriores fosse enquadrada em categorias,
conforme indica o gráfico abaixo: Figura 3 – Categorização da aprendizagem em destaque na visita aos
espaços.

Por mais que seja validada a revisão de conhecimentos desenvolvidos na disciplina, o aspecto 3 apresenta
uma contradição parcial, pois demonstra destaque em novos conhecimentos, abordados de forma
multimetodológica, para além dos saberes e conhecimentos de sala de aula. Isso se deve também à
exclusão de muitos conteúdos basilares na educação básica, bem como em certas disciplinas da
licenciatura, que priorizam os saberes específicos em detrimento da prática pedagógica (MOURA,2011).
Assim, eles foram abordados sobre de que forma consideravam que as visitas a museus de Ciências e
atividades de campo podem contribuir para o “ser professor (a)”de Ciências? O próximo aspecto descreve
as percepções dos sujeitos pesquisados:Contribuição dos espaços não formais na formação de professores
de Ciências

Isso demonstra que esses espaços não formais servem não só como instrumento de revisão de aulas com
o método tradicional, mas também como um meio de adquirir novos conhecimentos que poderiam não ser
adquiridos em sala de aula, podendo auxiliar no seu papel de professor de Ciências, bem preparado de
forma teórica e prática, gerando conhecimento de forma rápida e integrando teoria-prática, o que
determina qualquer metodologia praxista.
Por fim, inquiridos acerca dos pontos positivos e negativos da atividade, positivamente se destacou a
interação entre turma, professor e o campo, bem como a importância de adquirir e aprimorar
conhecimentos. O principal ponto negativo indicado foi à distância e a duração da viagem realizada, como
também o excesso de alunos que participaram da atividade e as condições climáticas dos horários em que
as visitações foram realizadas.
Apesar das contradições, os dados apontam que os espaços não-formais contribuem muito nos processos
de ensino e aprendizagem, bem como na transposição de conhecimentos; dessa forma, planejamentos
multimetodológicos podem gerar experiências e descobertas diversas natureza deixando sua contribuição
para a melhor compreensão de conteúdos e construção de conhecimentos, além de propiciar momentos de
prazer, ludicidade e contemplação.

CONCLUSÕES

O trabalho aqui desenvolvido demonstrou que as atividades não formais assumem um papel importante
em se tratando da transformação do conhecimento cientifico com fins educacionais, pois nelas há algum
nível de tradução ou transposição de saberes, bem como a valorização da relação teoria-prática que,
sendo tecedores de conhecimentos, podem ocorrer em diversos espaços.
Os principais dados obtidos indicam que surgiram diversos entendimentos complementares em relação aos
saberes abordados na referida disciplina, tais como o entendimento da origem da vida e do processo de
evolução e apreciar a biodiversidade do mangue e do zoológico. Os licenciandos, mesmo que no primeiro
período do curso, relataram que a articulação teoria-prática em aulas de campo e outras modalidades de
ensino não formal contribuem para aprimorar e revisar conhecimentos obtidos nas aulas de forma
dinâmica, bem como obter e reconstruir conhecimentos prévios, sendo que a categoria “obter novos
conhecimentos” destacou-se com a maioria das citações dos participantes do projeto. Os dados
apresentados elucidam um campo para novas propostas de ensino não formal, nessa articulação entre os
conteúdos das disciplinas específicas e diversos espaços além da sala de aula. A pesquisa, mesmo se
tratando de um estudo de caso, mostrou um campo rico em potencialidades teóricas e metodológicas
sobre a articulação entre ensino formal e não formal em diversos aspectos da introdução às Ciências da
Vida na licenciatura de Ciências da Natureza. Nessa articulação, encontramos percepções, contribuições,
contradições, interesses e vivências para o momento inicial do curso de formação de professores de
Ciências da Natureza.
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Devemos ressaltar que os ambientes não formais são geradores de questionamento, nos quais o aluno
interage tanto com o ambiente como com a aula que foi ministrada em sala, tornando o conhecimento
adquirido na aula mais concreto e proveitoso. É preciso utilizar-se desses ambientes como um referencial
para o desenvolvimento das habilidades e competências desses indivíduos, o que é importante para a
formação de um professor que valorize o aspecto sociocultural do conhecimento biológico.
Contudo, percebemos que é necessário intensificar a produção de conhecimentos que focalizem em como
utilizar dos espaços não formais, trazendo subsídios para a definição de princípios teórico-metodológicos,
reoriententando as atividades de ensino e aprendizagem na disciplina desejada, contribuindo para as
propostas de abordagem de conteúdos em sala de aula, como também a articulação entre ensino,
pesquisa e extensão universitária.
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