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RESUMO 

 

 

Os Espaços não formais  constituem importante ferramenta pedagógica 

para o aprimoramento do processo educativo. Com o advento da tecnologia da 

informação em todos os âmbitos sociais, a escola formalmente constituída tem 

um abismo gigantesco par transpor em relação à informação que chega aos 

alunos todos os dias através das mídias digitais e do contato com o mundo 

através da educação informal. Tornar os conteúdos mais conectados com a 

realidade do aluno tornou-se uma exigência das modernas tendências 

educacionais, até mesmo preconizadas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s). Utilizar os Espaços não formais  dota o processo de ensino 

e aprendizagem de contextualização e interdisciplinaridade, diminuindo o 

academicismo reinante na simples memorização de dados, fatos e equações 

que o formalismo escolar exige, o que garante uma educação que o aluno 

levará por longo tempo e que com certeza, utilizará para melhorar o ambiente 

social a sua volta.  Os espaços discutidos são o Planetário da UFG e o 

Memorial  do Cerrado da PUC, importantes ambientes de aprendizagem à 

disposição dos educadores de todo o estado de Goiás. A proposta pedagógica 

de visitação vislumbra o confronto entre o passado remoto e a utilização do 

Cerrado como importante patrimônio  brasileiro. Com o recorte “Do Big Bang 

ao cerrado atual: Interdisciplinaridade no ensino de ciências integrando 

Espaços não formais”, conteúdos como Astronomia, Evolução e Meio 

ambiente podem ser explorados de forma satisfatória para professores e 

alunos,  priorizando a aquisição de competências e habilidades  e visando uma 

educação científica que possibilite ao estudante opinar nas decisões da 

comunidade que dizem respeito à vivência coletiva no ambiente e que o torne 

cidadão de fato.  

 

 

Palavras chave: Espaços não formais  –  Educação Não Formal –  

Contextualização –  Interdisciplinaridade –  Ciências da Natureza –  Planetário  

da UFG –  Memorial do Cerrado  da PUC 



 

ABSTRACT 

 

 

Non-formal spaces are an important educational tool for the of the 

educational improvement process. Through the beginning technology 

information in all social scopes, the school has formally established a huge 

abyss pair which transposes to the relation for information reaching students 

every day over digital media and contact with the world thr ough informal 

education. Making the most online content with the student 's reality has 

become a requirement of modern educational trends, even advocated by 

PCN’s. Using the non-formal spaces endows the teaching and learning process 

of contextualization and interdisciplinary, reducing the reigning academicism 

the mere data recording, facts and formulas that the school requires content,  

which guarantees an education which the student will take a long time and 

certainly use to improve the social environment ar ound them. The discussed 

spaces are UFG Planetarium and the PUC “Memorial do Cerrado” ,  important  

learning environments available to educators around the state of Goiás. The 

pedagogical proposal for visi tat ion realizes the conflict  among the remote 

past and the use of the Cerrado, important Brazilian heritage. With the theme 

“From the Big Bang to the present Cerrado: Interdisciplinari ty in science 

teaching integrating non-formal spaces" content such as Astronomy, 

Evolution and Environment can be exploited for the teachers’ satisfaction and 

students in order to produce a scientific education which enables the student 

to give their opinions in community decisions concerning about the collective 

experience into the environment and making them in fact citizen.    

 

 

Keywords: Non-formal spaces - Non-Formal Education - Context -  

Interdisciplinary –  UFG Planetarium –  PUC “Memorial do Cerrado”.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“O começo de todas as c iênc ias é  o  

espanto de  as  co isas serem o que são”   

Aris tóteles  

 

 

A formação de um bom professor exige um tempo mínimo de maturação, 

para o domínio pleno do conteúdo e entendimento da responsabilidade 

política do ato pedagógico. A minha trajetória docente começou 

abruptamente. Logo que terminei o Ensino Médio em uma escola pública  no 

interior do estado de Goiás  e ingressei  no ensino superior e mesmo não 

cursando licenciatura, fui  convidado a suprir a falta de professores na rede 

pública na escola em que havia estudado. Comecei, então, a ministrar aulas de 

Física, disciplina que tivera apenas um vislumbre, visto que na modalidade 

profissionalizante que cursei  no Ensino Médio, a disciplina era trabalhada em 

apenas um ano.  

O desafio não era apenas ensinar aos alunos o conteúdo trazido pelo 

livro didático, era muito maior,  precisava antes aprender com o próprio livro,  

decifrar códigos que nunca antes foram discutidos e assimilados e traduzir 

para os alunos da melhor maneira possível. A dura tarefa de aprender sozinho 

e ensinar coletivamente trouxeram -me duas certezas imediatas, primeiro, a de 

que é possível dialogar com o conhec imento e se apropriar dele  através das 

 
Figura 1 .  Experimento intera t ivo no  

Explora tor ium Museu m –  São 

Francisco –  USA –  Vis i ta  em Janeiro 

de 2009  
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mais diversas fontes,  a busca pelo conhecimento ocorre na educação formal  e 

também fora da escola. Em segundo lugar, a certeza  de que é possível para 

qualquer um aprender Física , independente de quantas dificuldades de 

assimilação apresentou em relação ao sistema formal de ensino.  A 

necessidade nos obriga a algo que antes julgávamos impossível.  

Cerca de quatro anos após o início de minha carreira docente me mudei 

para Goiânia,  por ser convidado para lecionar em algumas escolas da c apital.  

No entanto,  a exigência das escolas foi  unânime:  eu deveria ingressar 

urgentemente em um curso de Física, o que aceitei prontamente. Não houve 

grandes dificuldades no decorrer do curso, por já estar habituado com os 

percalços da sala de aula, embora muito do que é trabalhado no Ensino 

Superior não seja efetivamente utilizado no cotidiano do Ensino Médio.  

No entanto, um antigo questionamento voltou à tona no início da minha 

formação superior em Física , algumas perguntas  que estou até o momento 

tentando responder:  Porque a Física tem índices tão altos de rejeição nas 

escolas sendo uma das ciências  responsáveis pela descrição do mundo natural;  

porque alunos e professores se “martirizam”  durante todo o ano letivo e não 

constroem um conhecimento durável, que tenha efetiva ação no universo real; 

porque os conhecimentos trabalhados em Física no Ensino Mé dio guardam tão 

pouca relação com o cotidiano, com os acessórios eletrônicos e equipamentos  

do aluno; porque assuntos relacionados ao meio ambiente, principalmente o 

cerrado, ambiente natural em que vivemos, não são abordados em sala?  

As respostas, em geral, por parte de alguns professores do curso, era que 

a Física é uma ciência para poucos “iluminados” ,  conhecimento não acessível  

para a maioria da população e que, de certa forma , era privilégio de apenas 

alguns estudantes entenderem completamente os assuntos abordados.  

Desde aquela época me opus fortemente a essa “teoria elitista” ,  primeiro 

porque a minha própria experiência dizia o contrário e segundo porque o 

Ensino Médio brasileiro é generalista e universal, ou seja, todos devem ter 

acesso irrestrito aos conteúdos trabalhados. Se assim não fosse, a Física 

deveria ser renegada apenas aos cursos superiores para as pessoas que 

tivessem tal vocação.  

Com essa imensa interrogação  concluí a graduação e continuei em busca 

de respostas no curso de Pedagogia e  mais recentemente no Mestrado em 
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Educação em Ciências e Matemática. O questionamento continuará ainda por 

longos anos, continuará sendo a motivação para a pesquisa e a mudança de 

paradigma e com certeza,  não haverá uma resposta única e definitiva e dará 

mais resultados na busca que na obtenção da resposta.  

Até o momento, assimilei  que o conhecimento não tem fronteiras físicas 

ou temporais concretas,  aprende -se em qualquer lugar e a qualque r tempo, na 

escola e fora dela. Compreendi que para ter significado, a aprendizagem de 

um recorte acadêmico deve estar impregnada de contextualização e  

aplicabilidade O conhecimento deve ser antes de tudo, útil para quem 

aprende, deve ser o esteio no qual o cidadão baseia a tomada de decisão 

acerca dos problemas que a sua comunidade enfrenta, o que é, inclusive,  

exigência legal em relação aos objetivos da educação básica no Brasil 

(BRASIL, 1999).  

Durante a minha prática em sala de aula e na coordenação do Ensino 

Médio de algumas escolas percebi que a  educação formal, em discordância 

com esses preceitos,  na maioria das vezes, trabalha os conteúdos de forma 

fragmentada, academicista e totalmente descontextualizada do cotidiano e dos 

interesses do alunado, promovendo uma educação baseada em memorização e 

esquecimento para que novas fórmulas,  datas e tabelas possam ser absorvidas.  

O próprio ambiente da sala de aula, com suas cadeiras dispostas em filas, 

tablado ou mesa para o professor à frente dos alunos e um silêncio imposto 

pela autoridade contribui para que a discussão seja mínima e os assuntos 

sejam abordados de forma estanque e inerte, como se o conhecimento já 

estivesse pronto e não houvesse nenhuma contribuição que se ainda vai se 

somar ao conjunto de teorias existentes.  

Para completar o cenário desfavorável do atual Ensi no Médio Brasileiro,  

consideremos que o aluno que ingressa hoje no Ensino Médio nasceu por volta 

do ano 2000, exposto às mais diversas manifestações das Tecnologias de 

Comunicação e Informação, recebendo toda essa “enxurrada” de dados 

coloridos, vibrantes e atrativos de forma quase instantânea. Para esse aluno, o 

ambiente escolar passa a representar o oposto d o seu ambiente social e das 

informações de que dispõe através de outros meios quando não está na escola.  

O conhecimento científico,  então, é visto como penalidade, obrigação e único 
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meio de acesso ao Ensino Superior, tido como o verdadeiro formador das 

habilidades que o aluno precisará para, no futuro, garantir sua sobrevivência.  

A área de Ciências da Natureza, englobando as disciplinas de Química, 

Física e Biologia,  para esse aluno, nada mais é que amontoados de 

informações desconexas, cálculos intermináveis, e nomes científicos de 

elementos químicos,  moléculas e animais para serem decora dos, que na 

maioria das vezes não aborda como o “vídeo game” ou o  celular funcionam.  

O rigor no cumprimento dos currículos ignora  que o objeto de estudo 

dessa área está a nossa volta, no céu, na água, no ar, no próprio aluno e nas 

relações entre a sociedade e o meio ambiente.  O Brasil  tem uma das maiores 

biodiversidades do Planeta e preferimos o tratamento técnico e asséptico de 

uma sala de aula,  mesmo que isso custe a alguns professores e alunos o 

fracasso escolar.  

Tentando minimizar esse choque de gerações e de intimidade com a 

tecnologia da informação reinante  na escola, sugerimos a utilização dos 

Espaços não formais  de Educação, em especial do Planetário da UFG e do 

Memorial do Cerrado da PUC. A intenção é de complementar de forma intensa 

e atrativa para os alunos a discussão científica em torno das Ciências da 

Natureza na educação formal , tratando especificadamente da abordagem dos 

assuntos relacionados ao ambiente onde esses alunos nasceram e 

possivelmente construirão sua cidadania e seus vínculos sociais: O bioma 

Cerrado.  

  Devido ao enorme potencial de ambos os espaços em promover 

aprendizagem com significado para o aluno, podemos trabalhar de forma 

prática e instigante o conhecimento acerca do lugar no mundo que ocupamos, 

do ponto de vista geográfico, histórico, físico, biológico, temporal,  espacial, 

etc.,  de modo a tornar o conhecimento científico algo duradouro e 

compromissado com a capacidade de intervenção no ambiente.  

Nesses Espaços não formais , é possível  elaborar um trabalho conjunto 

entre professores e monitores para uma ação pedagógica que se comunique 

com o tempo e o espaço ocupados pelo aluno e que resulte  em mudanças 

comportamentais em relação à preservação, cidadania, participação nas 

decisões e apropriação de conhecimentos úteis para qualquer atividade que 

venha a ser desenvolvida pelo aluno futuramente .  
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Outro fator de grande impacto do uso desses espaços é a possibilidade de 

promover a contextualização e interdisciplinaridade das disciplinas de Física, 

Química e Biologia,  agrupadas sob a mesma égide de Ciências da Natureza,  

tanto nos Parâmetros Curricul ares Nacionais –  PCN’s (BRASIL, 1999)  como 

na matriz de referência para  o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

(BRASIL, 2009).   

A busca por um fio condutor que propicie trabalhar o conhecimento 

científico sobre o bioma Cerrado, na área de Ciências da Natur eza, com 

abordagem principal em Física e Biologia e suporte  nas competências e 

habilidades exigidas pelos PCN’s, está diretamente ligado ao acervo 

pedagógico oferecido pelos dois locais conjuntamente.  A tentativa de 

integração dos dois ambientes  visando um mesmo objetivo resultou em uma 

pesquisa exploratória bibliográfica e documental, de natureza qualitativa,  

pautada na elaboração de proposta pedagógica  de visitação monitorada, 

seguidamente nos dois locais .  A motivação para a pesquisa veio das inúmeras 

participações em projetos pedagógicos  nesses Espaços não formais  durante 

toda a minha prática docente em diversos colégios de Goiânia, nas quais foi 

possível  a observação dos alunos, monitores e outros professores interagindo 

com os ambientes.  

A proposta de integrar os dois espaços foi pautada sob o tema “Do Bing 

Bang ao Cerrado atual: Interdisciplinaridade no Ensino de Ciência integrando 

Espaços não formais”. O eixo transversal é o conhecimento interdisciplinar 

para a abordagem de conteúdos científicos presentes desde a compreensão da 

formação do cerrado, passando por sua ocupação antes e depois da vinda dos 

europeus para o Brasil e chegando a nosso atual momento de 

comprometimento com a preservação do b ioma e de suas belezas e riquezas 

naturais, objetos de es tudo não apenas da área de Ciências da Natureza, 

incluindo aí a Física, e a Biologia, mas de uma série de disciplinas escolares.  

para alunos do nono ano do Ensino fundamental até a segunda série do Ensino 

Médio.  

Após o recorte do tema, foram realizadas as visitas específicas ao 

Planetário e ao Memorial do Cerrado  para autorização da pesquisa e discussão 

da metodologia de observação e pesquisa. Nessas visitas foram observadas as 

potencialidades que já sabia serem exploradas e outras que geralmente os 
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monitores não aproveitavam. Em ambos os locais foram feitas fotografias de 

locais e objetos pertinentes ao tema e coletados dados históricos sobre os 

locais.  

 Logo em seguida,  a revisão bibliográfica permitiu o arcabouço para a 

discussão das vantagens do uso desses Espaços não formais  e do papel do 

professor, dos monitores e do próprio espaço em si. A elaboração de uma 

proposta pedagógica de utilização é a parte final  e objetivo do estudo, haja 

visto que várias escolas de Goiânia ou do interior  do Estado de Goiás  já 

executam como projetos pedagógicos internos o estudo abrangente do bioma 

Cerrado a partir  da visita a esses dois espaços sucessivamente.  
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CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO                                                

E OS ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na c iênc ia permanecerá sempre a  

sa t i s fação do desejo mais a l to  da nossa  

na tureza,  a  cur ios idade;  fo rnecerá  

sempre ao homem o único meio  que e le  

possui  de melhorar  a  própria  sor te . ”  

Ernest  Renan  

 

 

A educação está ligada ao processo de sedimentação da humanidade, está 

presente em todos os lugares e liga o homem a todos os saberes.  Dessa forma, 

a escola é apenas um dos lugares onde o processo educacional se desenvolve, 

o professor não é seu único agente.  Existem inúmeros modos de promover 

educação e cada um representa uma forma de transmissão de cultura que 

compõe os saberes da sociedade. A educação tem identidade própria e atende 

as necessidades sociais, portanto, a forma tradicional de transmissão do 

conhecimento, o ensino escolar, tem suma importância, porém representa 

apenas uma dessas formas. A educação existe antes, durante e depois da 

escola e pode se manifestar das mais diversas formas.  

 

 

 

 

 

 
Figura 2 .  Meteori to  em exposição no  

Museo Argent ino de Ciencias 

Naturales  "Bernardino Rivadavia" .   

 Visi ta  em Janeiro de 2010  

 

http://pensador.uol.com.br/autor/ernest_renan/
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1.1. Educação Formal, Informal e Não For mal 

 

Partindo do pressuposto de que a Educação é um processo contínuo, de 

longo prazo e que anseia o aprimoramento  das condições de vida dos 

cidadãos, obedecendo à premissa da intencionalidade, podemos classificá -la 

como: Educação formal,  Educação informal  e Educação não formal.  

Podemos descrever a  Educação formal como aquela que se processa  no 

ensino escolar insti tucionalizado, cronologicamente  desenvolvida, gradual e 

hierarquicamente estruturada , que se estende desde os anos iniciais  da escola 

fundamental  até os últimos períodos  da universidade. Tem como pressuposto a 

utilização de ambientes  normatizados, com regras e padrões de 

comportamento, assim como parâmetros curriculares previamente definidos  e 

adotados em todo o sistema educacional do país .  (SILVA, 2005).  

Neste contexto, entendemos os locais formais de educação como sendo as 

instituições regulamentadas pela Lei n° 9394/96 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional  (BRASIL, 1996).  Configuram no documento oficial  as 

escolas de Educação Básica e de Ens ino Superior, com suas respectivas salas 

de aula, laboratórios, bibliotecas, brinquedotecas, quadras de esporte , pátio, 

salas de estudo, etc.   

Logo, nos inclinamos a admitir que a Educação Formal seja a praticada 

nesses lugares,  incluindo a fundamentação t eórica e metodológica 

formalizada, garantida pela legislação , hierarquizada e organizada de acordo 

com a padronização nacional,  formando um sistema de ensino complexo e 

interligado. Porém, salientamos que o cenário onde ocorre a Educação Formal 

assume um peso menor em relação aos procedimentos realiza dos nesses 

espaços. O alicerce da Educação Formal está nos procedimentos curriculares 

com a chancela da organização social através da legislação, o que garante a 

hegemonia dos procedimentos e a promoção dos ind ivíduos nos diversos 

níveis de educação formal.  

A segunda modalidade, chamada de  Educação informal , tem lugar quando 

o indivíduo adquire e acumula saberes , por meio da experiência cotidiana  com 

os amigos, em casa, no trabalho e no lazer. Desenvolve-se em ambientes 

espontâneos, onde as  relações sociais ocorrem de acordo com gostos, opções,  

preferências, ou pertencimentos adquiridos  e se estende por toda a vida. Não 
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compartilha necessariamente a estrutu ra dos currículos tradicionais, não 

oferece títulos e cert ificados, não tem caráter obrigatório de qualquer 

natureza e não se destina exclusivamente aos alunos ,  mas a qualquer 

indivíduo em contato social. É  a educação que permeia a existência social,  

porquanto, não delimitada por convenções ou premissas pré -estabelecidas 

(GOHN, 2010).  

A terceira modalidade elencada, a Educação não formal completa a 

tripartição, porém, ainda é fonte de controvérsias por parte de estudiosos que 

se atêm ao tema. No decorrer das últimas décadas  vários deles lançaram luz 

sobre a possibilidade de utilizarmos espaços diferentes da escola para 

promover o processo de ensino e aprendizagem, porém a sua conceituação 

ainda não é consenso entre todos.  

Para efeito comparativo, portanto , entende-se a Educação não formal 

como qualquer processo educacional organizado e sistemático  que, 

normalmente, se realiza fora do ambiente institucionalizado  do sistema formal 

de ensino (JACOBUCCI, 2008).  Tem lugar em ambientes e oportunidades  

interativas, constituídos coletivamente,  corroborando com diretrizes de 

determinados grupos sociais.  Geralmente  a participação dos visitantes é 

optativa,  mas ela também poderá ocorrer de acordo com algumas 

circunstâncias da experiência histórica individual .  

 Sendo assim, as atividades educativas desenvolvidas  fora dos Espaços 

formais de educação, seja em Museus de Ciências, parques,  planetários ou 

praças públicas, são classificadas como per tencentes à Educação não formal.   

A atividade nesses espaços é caracterizada pela intencionalidade do ensino, 

pelos procedimentos específicos do espaço e pela metodologia própria para 

cada objetivo traçado. Na sua maioria, não apresentam grau hierárquico ou 

agrupamento etário,  apresentam metodologia e currículos mais flexíveis e 

geralmente não possuem a chancela do Estado ou a possibilidade de promoção 

em níveis interl igados.  

É relevante na Educação não formal essa intencionalidade na criação e 

execução do ato pedagógico, na vontade de tomar parte , de aprender e de 

transmitir ou intercambiar saberes (GOHN, 2006). Portanto, tem como 

característ ica as ações educativas centradas no aluno, via de regra, pautadas 

no ensino individualizado, auto instrutivo, como por exemplo,  ocorrem, na 
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educação à distância , no ensino por correspondência, na universidade aberta, 

etc. A Educação não formal é conscientemente organizada, opera fora da 

estrutura formal e se destina a servir a grupos particulares da sociedade, 

complementando o Ensino Formal e oferecendo a prática e o vislumbre da 

experimentação, frente ao academicismo reinante no ensino formal.  

Muitos pesquisadores admitem que exista uma linha tênue entre a 

metodologia adotada na Educação formal e na não formal,  haja vista que 

vários professores adotam metodologias alternativas e mais flexíveis para a 

abordagem de alguns assuntos na Educação Form al e que alguns educadores 

utilizam uma prática extremamente rígida e formal pa ra a exploração de temas 

em um espaço não formal de educação.  

Segundo Jacobucci (2008), a título de organização, podemos nominar 

duas categorias para os Espaços não formais  de Educação: locais que são 

instituições e locais que não são instituições. Na categoria i nstituições estão 

incluídos os espaços que são regulamentados e que possuem equipe técnica 

responsável pelas atividades executadas, cronograma de atividades e interação 

regular com a comunidade, como Museus, centros de Ciências, Parques 

Zoológicos, Jardins Botânicos, Planetários, Aquários, Parques Ecológicos, 

entre outros.   

Por outro lado, os ambientes naturais ou urbanos que não dispõe de 

estruturação institucional, mas onde seja possível desenvolver práticas 

educativas compõem a categoria dos Espaços não formais  denominados “não 

instituições” ,  podendo ser aí incluídos o teatro, o parque, a praça, o cinema, a 

praia, o rio,  a caverna, o lago, o campo de futebol e outros inúmeros espaços.  

Para Guimarães e Vasconcelos (2006), a Educação não formal, por ter 

uma organização espaço-tempo mais flexível e pela atração que exerce no 

alunado, pode desempenhar um papel importante na ampliação e divulgação 

da cultura científica e humanística. E para isso deve estreitar os laços com as 

instituições formais de educação já que as escolas possuem maior capacidade 

de promover a sistematização e a continuidade do conhecimento científico e a 

capilarização do trabalho de formação científica com intervenção na 

sociedade.  

No entanto, para Gaspar (1992), o papel da educação formal na formação 

científica da população é insuficiente,  devendo s er complementado pela 
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Educação não formal e informal. A complementaridade
1
 não é o fato de uma 

modalidade suprir as deficiências da outra e sim uma relação que amplie, pela 

interação, as possibilidades educativas numa perspectiva geradora de 

verdadeira contextualização, valorizando o s conhecimentos adquiridos nos 

museus ou parques durante as aulas nas escolas e v ice-versa.   

Para que essa complementaridade surta efeitos benéficos para a 

sociedade, o planejamento deve ser feito em conjunto, respeitando a 

formalidade de uma e a espontaneidade da outra modalidade. Os professores 

que pretendem levar seus alunos a um Espaço não formal devem saber 

claramente o motivo, os objetivos e os conteúdos q ue serão trabalhados na 

visita. A equipe de professores da escola deve , preferencialmente,  estar em 

fina sintonia com a equipe de educadores do espaço a ponto de também 

participarem das explicações ou experiências realizadas, concretizando a 

complementaridade e dando mostras de que o conhecimento é único e 

indivisível.  Não basta levar os alunos até o espaço e entregá -los para outro 

educador,  com outra metodologia e abordar assunto s que não pertencem ao 

conjunto de conhecimentos exigidos pelo currículo educacional formal.   

Em última análise, a comparação destas três modalidades de ensino, de 

acordo com Cascais e Fachín-Terán (2011), nos leva a constatar  uma teia de 

relações, de semelhanças e diferenças se confrontadas de acordo com os  

cri térios de duração, universalidade, insti tuição e e struturação.  

 

Duração 

 

De acordo com o cri tério da  duração, a Educação informal está presente  

em toda a duração da vida , consequentemente il imitada, enquanto a Educação 

formal tem limites rígidos delimitando-se do primeiro ano do Ensino 

Fundamental ao último estágio  da universidade. A Educação não formal, 

entretanto, tem uma extensão limitada, cujos limites não têm uma delimitação  

tão bem estabelecida como na Educação formal.  Pode estar limitada à 

visitação guiada a um museu, a um centro de ciências  ou a um planetário, ou 

                                                 
1
 Complementar idade é a  carac ter í st ica,  par t icular idade ou condição do que é  

complementar ;  estado  daquilo  que pode ser  usado como complemento.  Circunstânc ia em 

que  há interdependência  entre  coisas ou fenômenos.  
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mesmo à extensão de um curso de alfabetização de adultos, de treinamento de 

vendas ou ainda a um curso de aprimoramento em uma fábrica.  

 

Universalidade 

 

Segundo Gohn (2006), a Educação informal é universal , afet a a todos os 

indivíduos, pois cada um tem a capacidade de aprender ao  longo da vida,  

dentro de determinados l imites.  Nesse aspecto, lembrando  que ainda é grande 

o número de pessoas  que sequer foram alfabetizadas, a Educação informal se 

distancia da Educação formal, que não atinge a totalidade dos indivíduos em 

todos os lugares , apresentando um alcance mais significativo no Ensino 

Fundamental e Médio.  Em relação à universalidade, a Educação não formal 

com suas diversas manifestações pode atingir um expressivo número de 

indivíduos, entretanto cada uma das atividades  específicas da Educação não 

formal destina-se inúmeras vezes a um grupo específico de indivíduos com 

característ icas comuns: professores de Ciências da Natureza do Ensino Médio, 

equipe de vendedores de uma empresa,  operadores da bolsa de valores, etc.  

 

Instituição 

 

Ainda comparando as três modalidades,  pode-se inferir que a Educação 

formal é fortemente  institucionalizada e a única que se processa em uma 

instituição específica, a escola. Em todos os seus níveis ou formas de 

organização, desde o Ensino Fundamental até o universitário, a Educação 

formal se desenvolve a partir da estrutura escolar. A  Educação não formal 

pode ser desenvolvida tanto dentro de organizações como fora delas; a 

Educação informal é a que apresenta o menor grau  institucional e excluindo-

se a Educação familiar, podemos determinar  que é não institucional.  

 

Estruturação 

 

Excluindo a Educação informal, as outras duas modalidades educativas 

apresentam um nível alto de estruturação , observando que a Educação formal,  
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escolar, a melhor estruturada, distribuindo-se em etapas  ou ciclos previamente 

determinados de Fundamental , Médio e Superior ou universitário.  

 Esta especificidade da estruturação é extremamente marcante na 

Educação formal e não formal que se pode assegurar  que ambas têm 

característ icas comuns que não compartilham com a Educação informal: a 

organização e a sistematização. Estes quatro critérios (duração ,  

universalidade, instituição e estruturação) podem  ser suficientes para 

distinguir as três modalidades educativas.  

O quadro abaixo mostra tais relações:  

 

 
EDUCAÇÃO 

FORMAL 

EDUCAÇÃO 

NÃO FORMAL 

EDUCAÇÃO 

INFORMAL 

DURAÇÃO 
Limites bem 

definidos 

Limites não 

definidos  
Il imitada 

UNIVERSALIDADE Não Universal  Não Universal  Universal  

INSTITUIÇÃO Insti tucionalizada 
Parcialmente 

Insti tucionalizada  

Não 

Insti tucional  

ESTRUTURAÇÃO Bem estruturada Bem estruturada 
Não 

estruturada 

Quadro 1.  Co mpara tivo entre  a  Educa ção  Formal ,  Não Formal e  Informal .   

               (MARTINS, 2009)  

 

 

1.2. A Educação não formal no Brasil  

 

O termo “Educação não formal”  emergiu para atender à necessidade de 

validar soluções extraescolares a anseios novos e diversos dos pretendidos 

pela estrutura formal educacional .  A Educação não formal não possui  o 

intento de substituir a Educação formal, mas aliar-se a ela com a intenção de 

suprir carências do processo de ensino-aprendizagem que não são totalmente 

contemplados pela Educação formal, particularmente como são os exemplos 

da profissionalização para o comércio, da alfabetização de adultos, do 
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treinamento para a indústria ou atividades agropastoris , capacitação para a 

educação ambiental bem como a educação complementar para o letramento 

científico de crianças, jovens e adultos.  

Mesmo que haja um antagonismo linguístico na apropriação posit iva e 

negativa entre os termos Educação formal e E ducação não formal, o que tem 

se notado na atividade prática é a complementaridade entre ambas. Podemos 

afirmar que a educação não formal mantém uma inter-relação com a educação 

formal e a informal compondo um a intricada estrutura educativa  que se 

processa ao longo de toda a convivência das pessoas e da sociedade.  

Apesar da Educação não formal apresentar uma metodologia  que lhe é 

peculiar e que a  diferencia do sistema educativo formal, deve ser 

desenvolvida tendo em vista a Educação como um todo , vista de maneira 

holística e integradora , trabalhando em cooperação com a Educação formal e 

buscando vincular o conhecimento com o crescimento individual .  

No que tange a essa cooperação no âmbito do aprimoramento do 

conhecimento científico,  existe farta l iteratura  sobre a relevância e as 

significativas contribuições dos locais destinados  ao ensino não formal 

complementar com enfoque em Ciências da Natureza, como Museus e Centros 

de Ciência, Jardins Zoológicos,  Aquários,  Jardins Botânicos, Planetários,  etc.,  

Esses locais de Educação científica são voltados para o atendimento da 

população em geral  e especialmente para os estudantes de todas as instâncias 

da Educação Formal  e para a formação de professores . Consequentemente com 

essa vasta clientela em formação  intelectual , muitas são as contribuições 

sociais no aprimoramento um senso científico na sociedade . Muitos 

pesquisadores destacam a atração exercida por esses espaços como a centelha 

necessária para o despertar dos estudantes ao se colocarem frente aos mais 

diversos objetos de estudo.  

Diversos autores têm se debruçado sobre o tema e diversos estudos têm 

sido conduzidos com o objetivo de analisar esses benefícios do na utilização 

dos Espaços não formais  complementando o que se aprende no Ensino Formal,  

procurando estabelecer as diferentes formas de como pode ser enriquecida a 

Educação oferecida no âmbito das escolas  formais . Dentre eles, podemos 

citar: Holanda (1958), Lozoya (1978), Lewis (1980), Santos (1990), Bruno 

(1996), Sarramona (1998),  Marandino (2000), Valente (2001), Queiroz 
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(2002), Cazelli et al.(2003), Gohn (2006), Guimarães (2006), Gruzman 

(2007).  

Estas pesquisas constituem valioso instrumento de mudança de 

paradigma porque descortinam a metodologia de funcionamentos dos Espaços 

não formais , podendo incentivar os professores e formadores de professores a 

utilizá-los para enriquecer de maneira contundente a sua prática docente e até 

mesmo aguçar a curiosidade do aluno, produzindo conhecimento científico 

duradouro e motivação necessária para formação de novos pesquisadores.  

Essa massiva util ização dos Espaços não formais  de Educação como 

pauta de pesquisa e consequente publicação de artigos, teses, dissertações e 

livros, tem alavancado o debate acerca das mudanças exigidas  pela grave 

indefinição pela qual passa a Educação em todo o mundo e,  principalmente,  

no Brasil . Almejam-se relações mais profundas e produtivas entre professo res 

e alunos, dando uma nova visão sobre  o processo de ensinar e aprender ,  

ultrapassando os limites da sala de aula e ampliando a capacidade desses 

profissionais de contribuir para a construção de uma sociedade 

cientificamente melhor, mais crít ica e politizada. Através de uma Educação 

mais ampla e holíst ica , aberta e consciente do seu lugar e do seu papel, os 

professores podem proporcionar ao alunado oportunidades de vislumbrar  que 

aprender pode ser uma atividade atrativa e prazerosa.  

 

1.3.  Museus e Centros de Ciências  

 

Uma das principais atividades  dos Museus, Centros de Ciência e 

Planetários é complementar, ao  menos parcialmente, de maneira eficiente e 

descontraída algumas falhas no ensino d os conteúdos científicos  das escolas 

formais. Com o advento da tecnologia,  acessível ao aluno des de os primeiros 

meses de vida, nota-se que as escolas têm se revelado incapazes de realizar  de 

maneira cabal o processo educativo  e a inserção social a que se propõem , 

ficando distantes do objetivo de proporcionar aos estudantes uma 

aprendizagem com significado dos conteúdos, sem dar continuidade à 

curiosidade genuinamente humana da qual a criança é  dotada e acaba por ser 

tolhida na educação formal, contribuindo para a manutenção de uma prática 

teórica por vezes desestimulant e para todos os envolvidos.   
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Esse tipo de espaço não formal contribui de forma intensa para a 

formação dos professores e aprimoramento dos alunos, substituindo o senso 

comum pelo conhecimento científico.  De acordo com essa perspectiva , os 

Museus e Centros de Ciências (e aqui se incluem os Planetários,  Aquários,  

Parques ecológicos,  etc. ), como Espaços não formais  de Educação, têm 

importante papel na educação pela aplicação dos recursos tecnológicos em 

prol do conhecimento científico.  Em um centro de ciências  ou planetário,  por 

exemplo, um aluno se sentirá, via de regra, mais próximo e familiarizado 

pelas mídias a que tem acesso em casa através da televisão ou da internet do 

que se sente na escola com o quadro negro apenas.  

Esses recursos presentes em alguns Espaços não formais ,  principalmente 

os institucionalizados, como museus expositivos e centros  de ciências 

interativos podem despertar nos alunos o interesse pelo estudo das Ciências  

da Natureza para além de sala de aula . Nestes espaços, atividades planejadas 

como visitas e cursos de curta duração oferecidos ao público geral e 

principalmente aos alunos e professores,  podem promover a oportunidade de 

presenciar mais diretamente determinados fenômenos naturais e conhecer  com 

riqueza de detalhes alguns fatos relevantes da História da Ciência .  

Isto permite aos estudantes um contato mais direto com o pensamento 

científico, sua l inguagem, símbolos e conceitos, além de produzir um avanço 

significativo sobre a historicidade das ciências, fundamental para que o aluno 

entenda a formulação de vários conceitos científicos através dos tempos, a 

evolução das ideias e a refutação do mito de que a ciência sobrevive de fatos 

e conquistas do passado remoto (CAZELI, S. MARANDINO, M & STUDART, 

D, 2003).  

Atualmente existem as mais diversas modalidades de museus, alguns 

mais tecnológicos, outros mais interativos e ainda outros exclusivos para a 

contemplação de artefatos, entretanto a origem comum está na Grécia Antiga. 

A origem do termo Museu nos conduz à civil ização grega clássica e  deriva da 

palavra “musa”. Segundo a mitologia grega as nove Musas eram filhas de 

Zeus com a semideusa Mnemósina (a Memória), seus nomes são Calíope, 

Clio, Érato, Euterpe, Melpômene, Polímnia, Tália, Terpsícore e Urânia, e 

comandavam as Artes (a musicalidade, a expressão corporal , a arte poética, a 

oratória e as artes dramáticas ),  a História e a Ciência.  
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A ideia de promover um espaço consagrado ao pensamento científico e 

art ístico é atribuída a Pitágoras que criou uma espécie de confraria onde a 

veneração às musas simbolizava o estudo e a investigação científica.  As casas 

pitagóricas  ficaram conhecidas na Grécia como museus  e caracterizam-se por 

ocupar uma estrutura física, apresentar uma coleção que poderia ser exposta 

ao público, podendo ser uma instituiç ão pública ou de alguma confraria 

particular  (CAZELI, S. MARANDINO, M & STUDART, D, 2003).  

De acordo com Valente (2003), nos primórdios, a  iniciativa de 

estruturação de um museu de fato é atribuída ao Mouseion de Alexandria,  

fundado por Ptolomeu Filodelfo,  em meados do século III a.C., com a 

principal finalidade de preservação e reconhecimento do passado, pelo estudo 

de sua incalculável coleção  e dos artefatos guardados para a posteridade. 

Embora tivesse várias  características que se assemelham às dos museus 

atuais , como a guarda de objetos (instrumentos científicos, animais, estátuas,  

documentos etc.), era prioritariamente  uma instituição de ensino e pesquisa.  

Sua estrutura era composta por um centro científico com jardim botânico, 

zoológico, salas de anatomia e observatório astronômico. Possuía caráter 

religioso e sacramental  e tornou-se famoso, juntamente com a Bibl ioteca de 

Alexandria, pelo importante público que fazia uso de suas instalações . Entre 

as grandes personalidades e filósofos  que passaram pelo Museu de Alexandria 

destacam-se Euclides, que fundou ali  sua grande escola de matemática e 

escreveu o famoso "Elementos de Geometria", além de Arquimedes,  

Apolonius de Perga e Eratóstenes.  

Após o período clássico, o termo Museu apenas voltou a ser emprega do 

com frequência a partir do século XV, depois de ter sofrido modificações que 

o afastaram de sua concepção original e que o foram vinculando à formação 

de coleções  para posterior guarda e tutela, suplantando até mesmo o desejo 

inicial  de mostra e estudo.  

O interesse de algumas  pessoas por coletar e guardar art igos  passou por 

muitas mudanças. O uso de artefatos para veneração precedeu a prática de 

acumulá-los e transformá-los em elementos representativos  do poder e 

prestígio daqueles que o possuíam. Dessa maneira, formaram-se as coleções, 

como se fossem troféus de conquista, que, preservadas ao longo do  tempo, se 

constituíram nos vários  testemunhos que podem ser vistos nos Museus. As 
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ricas coleções transformaram-se, por conseguinte ,  na “alma” do Museu, que,  

enquanto guardião e promotor  de saber, recebeu do século XV ao século 

XVIII o impulso necessário à sua efetiva consolidação no século XIX. 

(VALENTE, 2003) 

 
Na Idade Média,  o  pod erio  da Igreja  fo i  dec is ivo para coroar  os 

Museus co mo princ ipais recep tores d e doações das co leções  

ecles iást icas,  que,  ao lado das co leções  dos  pr íncipes  e  demais  

membros da nobreza da época,  formavam verdadeiros tesouros.  

 

Neste processo de evolução destes espaços,  Vieira e Bianconi (2005) 

afirmam que:  

 

O per f i l  dos  Museus foi  s e  modificando ao longo da His tór ia ,  

prevalecendo a té  o  século XVII I  a  sua na tureza  enc ic lopedis ta .  Foi  

nes ta  época que começaram a ser  aber tos  espaços para uma 

f inal idade educat iva dando  ênfase  ao uso do objeto  na  

aprendizagem.  Até o  século XIX os Museus  m antiveram o seu 

cará ter  e l i t i s ta ,  um espaço onde se guardam objetos de determinado  

va lor ,  ou um labora tór io  para o  Ensino Super io r .  A par t ir  da í  então  

passaram a desenvolver  ações vo ltadas para  o  Ensino Básico ,  

emprestando peças para os pequenos Museus esc o lares,  e  

proporcionando  oportunidades para visi tas guiadas e  conferências.  

Atua lmente os Museus real izam seus trabalhos em espaços  

permanentes com o  objet ivo de co lecionar ,  expor ,  d i fundir ,  

pesquisar  e ,  pr incipa lmente,  educar .   

 

O ser humano, por sua natureza é saudosista e guardião das memórias de 

seus antepassados.  Colecionar artigos que se acreditam sagrados ou 

representativos de lugares,  fatos e pessoas é um comportamento universal, 

cuja origem se perde no passado. Ao longo da história,  percebe-se que os 

indivíduos sempre mostraram tendência para colecionar objetos, visando à 

perpetuação da sua imagem, a afirmação da posse de bens,  a aquisição  do 

reconhecimento do seu meio e a classificação do mundo ao seu redor. Nas 

coletâneas, inicialmente motivadas pelo culto ao sagrado, os objetos foram 

expostos e guardados nos templos e túmulos. A essa atribuição sagrada 

adicionava-se o fato do artefato admirado  permitir entrar em contato com a 

historicidade e os aspectos mais detalhistas de quem o possuía.  Desde as 

primeiras coleções, selos, fotografias, estátuas, documentos,  obras de arte, 

instrumentos, animais, plantas e até meteoritos foram objeto de desejos de 

milhares de colecionadores ao redor do mundo.   
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Em toda a América Latina, inclusive no Brasil , o aspecto mais 

característ ico da instituição dos Museus  foi sua vinculação às universidades, 

possivelmente pela tradição universitária espanhola, que transferiu essa 

tradição ao seu império  americano. No caso brasileiro,  o Museu Nacional do 

Rio de Janeiro teve a sua trajetória ligada aos cursos superiores existentes no 

império (LOPES, 2003), e ainda atualmente,  cerca de 60% dos Museus e 

Centros de Ciências do Brasil pertencem a universidades.  De acordo com 

Jacobucci (2008), é possível verificar que o surgimento dos  centros de 

ciências no Brasil está relacionado diretamente com a Educação formal, ainda 

mais especificadamente aos programas oficiais do Governo federal criados 

para propiciar a melhoria do ensino escolar de ciências no país.  

Assim sendo, no Brasil, os Museus tradicionais , em sua grande maioria,  

foram fundados durante o  Século XX, as exceções são o  Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, criado, após a vinda da família real para o Brasil,  por D. João 

VI em 06 de junho de 1818, o Museu do Instituto Arqueológico H istórico e 

Geográfico Pernambucano, de 1862 e do Museu de Mineralogia e Geologia da 

Escola Nacional de Metalurgia de Ouro Preto, em Minas Gerais,  de 1876.  

O Museu Nacional do Rio de Janeiro locali za-se atualmente no Paço de 

São Cristóvão ou, popularmente conhecido como Quinta da Boa Vista. Desde 

a sua criação em 1818 tem sido  uma das principais instituições  brasileiras 

dedicadas à História Natural , ao aprimoramento do patrimônio cultural e ao 

desenvolvimento da historicidade das  Ciências naturais e antropológicas no 

Brasil e um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro.  

Desde essa época, estes espaços têm sido aprimorados  em quantidade e 

qualidade, ao menos nos grandes centros urbanos do país.  Exemplos 

significativos são o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), o Museu 

Oceanográfico do IOUSP, o Museu da Vida da FIOCRUZ, o Museu de  

Ciências Morfológicas da UFMG, a Estação Ciência da USP, o Museu de 

Geociências e Meteoritos, também da USP , o Espaço Museu do Universo da 

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro e os diversos Planetários 

hoje em pleno funcionamento  no país. Nestes espaços é possível aos 

visitantes,  professores e alunos interagirem com os diverso s espécimes 

animais e vegetais da água, da terra e do ar e vivenciarem efeitos associados a 

fenômenos ondulatórios, magnéticos,  mecânicos, elétricos, ópticos e 
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acústicos, além do conhecimento de constelações, no mes das estrelas mais 

próximas, o movimento dos planetas, satéli tes, cometas, meteoros, a 

constituição das nebulosas, as mais longínquas galáxias, as dimensões do 

Universo e diversos outros fenômenos astronômicos.  

Com o crescimento  do número destes espaços, em maio de 2003, o 

Ministério da Educação e Cultura determinou as diretrizes  da Polít ica 

Nacional de Museus por meio  do Decreto 5.264 de 05 de novembro de 2004. 

Com esse decreto o governo federal  criou o Sistema Brasileiro de  Museus e 

definiu algumas finalidades, entre elas a de promover a interação entre os 

Museus, escolas, instituições afins e profissionais ligados ao seto r, 

permitindo um enorme incentivo à complementação da Educação não formal.  

Em virtude dos museus terem, durante longo tempo, se dedicado à 

preservação do patrimônio cultural da sociedade, geralmente relacionado à 

busca ao passado, este termo tem sido muitas vezes associado de maneira 

preconceituosa a coisas antiquadas  ou velhas. Evidentemente  para destacar a 

vocação participativa e atrativa dos modernos Espaços não formais , em 

detrimento à sua vocação expositiva, vários têm se dedicado à proliferação do 

conhecimento científico  usando a expressão Centro de Ciências ao invés de 

Museu de Ciências. Estes espaços se originaram no início  do século XX na 

Europa, dando origem aos Museus interativos  modernos que, usando modelos 

tecnológicos permitiam ao público interagir com a exposição e em alguns 

casos modifica-la na visita, dando sua contribuição ao  tema da exposição.  

Mesmo tendo uma origem tão remota, apenas em 1946 foi instituído o 

Conselho Internacional de Museus –  ICOM (International Council of 

Museums) –  sediado na França,  em Paris e associado à UNESCO, tendo como 

finalidade a promoção e o desenvolvimento dos museus em todo o mundo.  

No seu surgimento , o ICOM define o Museu como:  

 

[ . . . ]  é  um estabelecimento de  caráter  permanente,  adminis trado  para  

interesse da  colet ividade ,  com a f ina lidade de conservar ,  estudar ,  

va lor izar  de diversas maneiras o  conjunto de  elementos de va lor  

cultural :  co leções  de objetos ar t ís t icos,  his tór icos,  c ientí f icos e  

técnicos,  jardins bo tânicos,  zoo lógicos e  aquários.   

 

A 20ª Assembleia Geral do ICOM, realizada em Barcelona, na Espanha, 

em 06 de julho de 2001, aprimorou a definição de museu . De acordo com 
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Valente (2003), o Museu é uma insti tuição permanente, sem fins lucrativos, a 

serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao pú blico e que 

adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do 

homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade.  

Pode-se ainda designar como museus os sítios e monumentos naturais,  

históricos, arqueológicos e etnográficos  e ainda as instituições que mantém 

coleções e expõem exemplares vivos de vegetais e animais, como os Jardins 

Zoológicos, Jardins Botânicos ou Aquários.  

Em relação à interatividade com o público, u m dos últimos estágios dos 

Museus de Ciência são os centros  interativos.  Com Frank Oppenheimer entre 

seus idealizadores  e defensores, implementaram-se de forma significativa 

novas possibil idades no campo da Educação com a  possibilidade de 

divulgação das Ciências , formação de professores e atração coletiva para o 

“fazer ciência com as próprias mãos” .   

Em 1969, Oppenheimer inaugurou  o “Exploratorium” na cidade 

americana de São Francisco e no mesmo ano também se constru iu o “Ontário 

Science Center” na cidade de  Toronto, no Canadá, considerados os primeiros 

museus com a especificidade da interatividade. Hoje atraem milhares de 

visitantes todos os meses e contribuem massivamente para a divulgação 

científica 

Mesmo com diferenças significativas entre eles, estes Museus 

forneceram o alicerce para todos os demais deste esti lo,  têm fundamentações 

comuns que se refletem em seus objetivos, conteúdos e atividades, que se 

podem resumir em (GRINELL, 1988, apud BARRIO, 2002):  

 

1)  A promoção  do conhecimento  cient í fico e  técnico de forma 

interd iscip linar .  

2)  A final idade didát ica da comunic ação  diante  da exib ição  

f ís ica  de equipamentos ,  possib il i tando ao visi tante,  em mui tos 

casos,  manipular  e  par t icipar  de forma intera t iva na exploração dos  

fenô menos ana li sados .  

 

Grande parte dos Museus de Ciências e Centros de Ci ências brasileiros  

propiciam, além da valiosa oportunidade para a visitação de curiosidade, 

palestras e cursos para alunos de todos os níveis, para comunidade em geral  e 

para professores, principalmente de Ciências. A utilização dos Museus e 
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Centros de Ciências abre aos educadores  e alunos a oportunidade de dialogar 

cientificamente como o conhecimento  de maneira interdisciplinar, 

relacionando os conteúdos disciplinares  de Química, Biologia, Física, 

Matemática, Geografia, Astronomia e Ciências Sociais, muitas vezes de uma 

forma lúdica e prazerosa, reduzindo a distância existente entre professores e 

alunos,  duas categorias  por vezes antagônicas no processo educacional 

(VALENTE, 2003).  

É notório que a  Educação científica tem sido destacada como 

instrumento de valorização do cidadão e ob teve crescente atenção nas últimas 

décadas e mais acentuadamente ainda nos últimos anos. Isto decorre de duas 

constatações simultâneas: em primeiro lugar, a complexa rede de elementos 

vitais que entremeiam nossas relações sociais e com o  mundo natural  

atualmente é totalmente fundamentada em princípios técnico -científicos; em 

segundo lugar,  tem sido oferecido às pessoas, em geral, uma formação muito 

deficitária nesses tópicos, aquém do necessário para o exe rcício responsável 

da cidadania e da tomada de decisão. Os conteúdos trabalhados em sala de 

aula são apenas um amontoado de informações, sem ligação com a realidade e 

sem o atrativo que, em geral , as ciências exercem nas crianças e nos 

adolescentes.  

Essa descrição do aspecto desencorajador que se desenha na  escola 

brasileira da atualidade tem causado desassossego entre gestores, educadores 

e pesquisadores das Ciências e tem suscitado iniciativas positivas com a 

intenção de reverter essa si tuação e criar instrumentos pedagógicos  que 

promovam uma formação acadêmica de maior qualidade e efic iência em 

Ciência e Tecnologia, corrigindo, também o erro histórico de fragmentar e 

hierarquizar os vários domínios da Ciência e de isolar a área de Humanas das 

Ciências Exatas e Naturais, quando na realidade, todas estão int erligadas e 

conferem ao homem um conhecimento uno e aplicável à sua realidade.  

Essa função aos poucos é desempenhada na medida em que os Museus e 

Centros de Ciências avançam em sua concepção, deixando  de ser espaços 

meramente expositivos e passivos para se  tornarem interativos e 

objetivamente participativos  na Educação científica de estudantes  e 

visitantes, e se propõem a contribuir efetivamente para a capacitação de 



 31 

 

professores, oferecendo cursos de extensão universitária, aproveitando 

principalmente os períodos de recesso escolar ou finais de semana.  

Assim, esforços são centralizados para perfazer o desafio de empreender 

a reversão do preocupante quadro de analfabetismo científico,  sem perder de 

vista uma formação duradoura e significativa também na área de Humanidades  

e de Exatas, que propicie uma reintegração entre as culturas humanística e 

científica. Espera-se com isto garantir que conteúdos fundamentais na relação 

do indivíduo com seus semelhantes e o meio que o cerca, como ética,  

solidariedade e com a tecnologia sejam diretrizes centrais em qualquer 

iniciativa educacional, inclusive, e de modo mais urgente e crítico, quando se 

tratar de cidadania e educação científica.  
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CAPÍTULO 2 

O ENSINO DE CIÊNCIAS  

          NOS ESPAÇOS  

          NÃO FORMAIS 

 

 

 

 

 

 

 “Todo grande progresso da ciência resul tou de 

uma nova audácia da  imaginação. ”  

John Dewey  

 

 

Vamos partir  do pressuposto de que a área escolar de Ciências da 

Natureza não é a totalidade do conhecimento científico,  porém uma parte 

“modificada” dele para que haja interação entre o produzir científico e a 

grande massa que deve ter acesso a ele. De acordo com Ricardo (2010) os 

conteúdos escolares e os materiais didáticos são apresentados de modo 

excessivamente artificial,  resultado de escolh as ocorridas no processo de 

transposição didática, que procuram satisfazer mais questões de ordem prática 

do que didática. A adequação do que ensinar, como ensinar, quais recortes 

seriam mais proveitosos, qual a metodologia e até mesmo a l inguagem 

utilizada no ensino de Ciências  da Natureza passa antes por essa  transposição 

didática visando atender a premissa da universalidade da Educação Básica no 

Brasil. Não se deve exigir de um aluno com formação generalista a precisão e 

o rigor acadêmico exigidos de um pesquisador com anos de experiência na 

construção científica, embora alguns de nós professores nos  esqueçamos 

disso.  

 

 

 
Figura 3 .  Exposição sobre natureza  pr imi t iva no  

Amer ican Museum of   Natura l  History.  Nova  

Iorque USA. Visi ta  em Janeiro de 2009  
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2.1 A Interdisciplinaridade no Ensino e a Contextualização dos conteúdos  

 

O conteúdo, para a sua sistematização deve ser separado em con sonância 

com o tempo, a maturidade do aluno, a região socioeconômica da escola,  e até 

mesmo da área de afinidades do saber do professor. Esses agrupamentos são 

denominados de Biologia, História, Química, Física, Geografia, Matemática, 

entre outros e a eles  são conferidas  metodologias próprias, linguagens 

específicas e excludentes, não raras vezes tendo conteúdos e até mesmo 

competências e habil idades compartilhada s entre eles.  

Essas áreas e seus respectivos professores acabam por disputar o tempo 

de aula e das atividades extraclasse dos alunos com a prerrogativa de que 

algumas disciplinas exigem mais tempo para o aprendizado que outras ou que 

tem maior relevância nesta ou naquela profissão, neste ou naquele vestibular.  

Infelizmente, uma consequência imediat a do processo de disciplinarização é 

que na maioria dos casos essa organização rígida produz um saber engessado 

e fragmentado, sem inter -relação com as demais áreas, baseado no 

academicismo e na memorização, desconectados entre si e da realidade.  

Do aluno, se espera que compreenda perfeitamente o quinhão de cada 

disciplina ministrada por diferentes professores e ainda seja habilitado a 

identificar relações entre as diversas áreas para chegar a conclusões que na 

prática exigem a confabulação de vários saberes científicos. Esse aluno até 

desenvolve certo grau de proficiência nas diversas disciplinas e 

conhecimentos necessários à consti tuição de competências, mas não aprende a 

mobilizá-los e aplicá-los em situações cotidianas.   

Segundo Santos (2008), essa norm a curricular tem provocado a 

incapacidade de estabelecer relações entre os conhecimentos obtidos e 

privado o aluno de uma visão holística da ciência.  

Nesse emaranhado de informações, a interdisciplinaridade
2
 funciona 

como um cordão transversal  que interliga todas as áreas, criando conectivos 

entre elas para a compreensão de um mundo complexo e dinâmico. Segundo 

Japiassu (1976),  a  interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das 

                                                 
2
 A interd iscip linar idade é a  qualidade daquilo  que é interd iscip linar ,  aqui lo  que se rea l iza 

com a cooperação de  vár ias disc ipl inas.  A interd iscip linar idade implica a  exis tênc ia de um 

conjunto de discip linas inter l igadas e  com re lações definidas,  que  evi tam desenvolver  as 

suas a t ividades de forma  iso lada,  dispersa ou fraccionada.  
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trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das discipl inas no 

interior de um mesmo projeto de pesquisa.   

Para se conhecer o problema do lixo nas grandes cidades, por exemplo, 

uma única área seria ineficiente e as explicações em separado podem se 

mostrar simplistas e sem nexo, já que existem congruências de fa tores 

ambientais, sociais,  culturais e polí ticos, sem contar as inúmeras questões 

envolvendo o reaproveitamento e consumo de energia, a cidadania, a 

interpretação das linguagens e códigos, o cálculo do tempo e do espaço para a 

decomposição dos detritos, et c.  

De acordo com Santillán (2010), a formação científica na aula deveria 

orientar-se de forma que os alunos possam tomar posição frente aos 

problemas práticos da vida cotidiana, para analisá -los e interpretá-los dentro 

do marco conceitual e procedimental  próprio das ciências.  

A interdisciplinaridade faz com que o aluno tenha a sua disposição uma 

rede organizada e coerente de habilidades pronta para ser acessada na 

resolução de problemas concretos que o cercam, é o que dará subsídio para a 

participação do indivíduo quando convocado à tomada de decisão nas 

questões que moldarão o país em que vive, sua cidade, seu bairro e até mesmo 

em sua própria casa, nos eletrodomésticos que utiliza ou nos alimentos que 

ingere. O conhecimento interdisciplinar é o que deveri a permanecer com o 

aluno, mesmo depois do período escolar.  Segundo Varela (2005), a at itude 

interdisciplinar é identificada pela ousadia da busca, da pesquisa, da 

transformação.  

Outro fator destacado no uso dos Espaços não formais  é grande 

potencialidade para a contextualização
3
,  que está presente desde a escolha dos 

objetos de estudo que serão transpostos didaticamente para as salas de aula 

até a reintegração desse conhecimento na própria sociedade. De acordo com 

Lima (2010), a contextualização facilita o processo de ensino aprendizagem e 

quando usada como recurso pedagógico, contribui para a construção de 

conhecimento e formação de capacidades intelectuais superiores.  Um saber,  

mesmo que interdisciplinar e que se resuma em si só,  não tem validade para o 

                                                 
3
 Contextua lização é uma forma de abordar  o  conteúdo ou mesmo si tuar  um fato  no tempo 

e no espaço,  do  universo em q ue está  envolvido.  Relac ionar  o  conhecimento à  sua 

ut i l idade no âmbito  social .  
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aluno e nem se comunica com o seu coti diano. O fracasso monumental de 

alguns professores em tentar reduzir a educação à memorização de fórmulas, 

propriedades operacionais, datas, nomes de presidentes, e até mesmo de 

afluentes de rios é que no dia seguinte à finalização Ensino Médio, o aluno se 

sentirá aliviado por não precisar mais repetir aquilo, sem convicção alguma 

de suas competências e habilidades  para o trabalho, para a cidadania ou para 

o prosseguimento nos estudos.   

A contextualização é uma forma de abordar o conteúdo e situá-lo no 

tempo e no espaço, no universo em que está envolvido, é a utilização efetiva 

do mundo dos sentidos.  Os fatos,  problemas, fenômenos físicos, sociais 

psíquicos, individuais, culturais e religiosos com os quais os alunos entram  

em contato direta e indiretamente e podem ser relacionadas ao conhecimento 

próprio de uma ou mais áreas ou disciplinas do currículo. Quanto mais 

próximos estiverem o conhecimento escolar e os contextos presentes no 

mundo em que o aluno transita,  mais o conhecimento terá significado.  

A contextualização e a interdisciplinaridade garantem uma escola voltada 

para a realidade do aluno e a aplicação dos conhecimentos em prol da 

comunidade. Em todos os setores da vida, as mudanças são uma constante e 

temos que saber conviver com elas de forma natural. A escola deve ser um 

espaço funcional para essa convivência, é onde o cidadão deve ser preparado 

para uma leitura científica do mundo. Nesse sentido, o ensino conteudista não 

atende as necessidades e os interesses de  construção de uma cidadania 

consciente e ativa, que ofereça as bases culturais que permitam identificar e 

posicionar-se frente às discussões sociais e polít icas (LIMA, 2010).  

Mesmo imbuído de contextualização e interdisciplinaridade, um 

conhecimento por s i  só não afeta a visão de mundo de um aluno , cabe ao 

professor a tarefa de promover e facilitar  a aprendizagem, respeitando a 

diversidade social, cultural e pessoal, possibilitando a conexão entre os 

saberes teóricos e os práticos. No entanto, alguns professores por vezes 

afirmam que não sabem o que fazer para poder trabalhar todo o conteúdo no 

tempo disponível, pois os conteúdos curriculares de sua disciplina são muitos 

e que não podem “perder tempo”. Muitos destes professores se preocupam 

muito mais com o cumprimento integral  dos conteúdos selecionados para um 
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determinado ano letivo do que com a aprendizagem. O “conteúdo” é o mais 

importante e a ele se submetem.  

Os conteúdos têm sido objeto de estudos por parte de vários autores e, às 

vezes, até se encontram posições antagônicas sob re o seu papel nesse 

processo. Entretanto,  para uma análise mais proveitosa de quais tópicos serão 

desenvolvidos nos Espaços formais , façamos uma distinção entre as diversas 

categorias de conteúdos envolvidos no processo de apren dizagem. 

 

2.2 Conteúdos Conceituais,  Procedimentais e Atitudinais  

 

Considera-se como sendo conteúdo o conjunto de conhecimentos,  

habilidades, atitudes, comportamentos e estudos relacionados aos objetivos 

educativos,  organizados e estruturados curricular e  pedagogicamente, visando 

sua utilização/aplicação. Nesta perspectiva,  podemos ter conteúdos de cunho: 

específico, correspondendo a conceitos, leis, teorias, axiomas, procedimentos,  

métodos e técnicas específicas das diferentes áreas do conhecimento, ou se ja, 

o conhecimento socialmente produzido; e não específicos, abrangendo 

habilidades; atitudes e valores; hábitos de estudo, levando à busca e 

processamento de informações,  organização e controle das atividades em 

nível pessoal, que dão razão e sentido ao conhecimento científico.  

Se a escola é um espaço de socialização, gerador de atitudes relativas ao 

conhecimento, a sala de aula é um local privilegiado para trabalhar todos os 

conteúdos de maneira integrada sem separá -los, haja vista que todos estão 

correlacionados como um todo, sem que nenhum deles seja mais importante 

que o outro.  

Assim, partindo do fato de que os conteúdos designam o conjunto de 

conhecimentos ou formas culturais,  cuja assimila ção e apropriação pelos 

alunos são consideradas essenciais  para o seu desenvolvimento e socialização, 

e que a escola é um local privilegiado para o ensino do conhecimento 

socialmente produzido e historicamente acumulado, esta tem como função 

básica garantir aos seus alunos a aprendizagem dos conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à sua participação social .  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999 ) apresentam os 

conteúdos das matérias em eixos temáticos, para que não sejam tratados como 
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assuntos isolados. Estes eixos temáticos indicam perspectivas de  abordagem e 

dão organização aos conteúdos de importância local, ao mesmo tempo em que 

fazem a conexão entre conteúdos dos diferentes eixos, e das demais áreas,  

inclusive dos temas transversais. Em cada eixo temático são apontados 

conceitos, procedimentos e atitudes para a compreensão da temática em foco, 

capazes de desenvolver nos indivíduos a capacidade intelectual para 

organizar/interpretar e compreender a realidade.  

Com relação ao conhecimento científico, os PCN’s  + afirmam que:  

  

Mostrar  Ciência como um conhecimento que co labora para a  

compreensão  do mundo e suas transformações ,  para reconhecer  o  

homem como parte  do universo e  como ind ivíduo,  é  a  meta  que se  

propõe para o  ensino da área na esco la fundamenta l .  A apropr iação  

de seus  concei tos  e  procedime ntos  pode  contr ibuir  para  o  

questionamento do que se vê e  ouve,  para a  ampl iação das 

exp licações acerca dos fenômenos da na tureza,  para a  compreensão e  

va loração dos modos de intervir  e  de ut i l izar  seus recursos,  para a  

compreensão  dos recursos tecnológico s  que  real izam essas 

mediações,  para a  re flexão sobre questões é t icas  implíc i tas nas  

relações entre  Ciência,  Socie dade  e Tecnologia  (BRASIL,  2002) .  

  

Assim, nesta linha de pensamento, os conteúdos podem ser tratados 

considerando-se três categorias:  

 

Os conteúdos conceituais :  São aqueles construídos pela humanidade no 

decorrer de sua história, e estão relacionados aos conceitos e princípios. São 

abstratos, exigindo compreensão, reflexão, análise, comparação, permitindo 

desenvolver as competências do educand o nas suas relações com os símbolos,  

expressões, ideias,  imagens, representações,  com os quais apreende e 

ressignifica o real .  As competências do aluno materializam -se através da 

reflexão dos conteúdos específicos em situações problematizadoras.  

Os conteúdos conceituais permitem entrelaçar a um fato e/ou dado uma 

interpretação significativa que irá desencadear novos conceitos, pois, nenhum 

conceito é um elemento isolado, apresentando sempre uma hierarquia ou rede 

de conceitos.  A construção dos conceitos pa ra a compreensão da realidade é 

um processo dinâmico, pois os significados são modificados à medida que 

vamos estabelecendo relações com outros conceitos e ampliando a 

aprendizagem.  



 38 

 

O conteúdo conceitual é aquele que, em princípio, o professor detém e 

transmite de forma teórica. O fato que torna a escola conteudista e de 

educação bancária não é a existência de conteúdos conceituais, mas o fato de 

que este seja tratado como objeto único e não como meio, sem relação 

intrínseca com o dia-a-dia do aluno, para torná-lo significativo.  

Assim, as condições necessárias para a aprendizagem dos conteúdos 

conceituais demandam atividades que desencadeiem um processo de 

construção pessoal,  que privilegie atividades experimentais que acionem os 

conhecimentos prévios dos a lunos, promovendo e desenvolvendo uma 

atividade mental. Nesse sentido, as aulas meramente expositivas não 

conseguem dar respostas e atender a esta necessidade.  

 

Os conteúdos procedimentais :  Estão relacionados às técnicas, às 

estratégias, aos métodos, às destrezas. São as ações orientadas para 

determinada finalidade, e no contexto em questão, Coll  e Valls (2000) 

apresentam um conjunto de verbos denominados por eles de “verbos 

procedimentais”. Alguns deles são: manejar, usar,  construir,  aplicar,  coletar,  

observar, experimentar, elaborar, simular, demonstrar, planejar, avaliar,  

representar,  analisar,  identificar,  entre outros.  

Os conteúdos procedimentais envolvem os processos de ensino e de 

aprendizagem, articulando a construção de uma estratégia lógica para um a 

área específica de conhecimento. Possibilitam fazer com que os alunos 

construam instrumentos para analisar os resultados que obtém e os processos 

que colocam em ação para atingir as metas que se propõem.  

Os procedimentos devem se constituir em um objeto  no processo de 

ensino-aprendizagem e complementar a informação teórica, ou seja, ao 

conteúdo conceitual.  Envolvem a tomada de decisões para realizar ações de 

forma organizada e sistemática no intuito de alcançar os objetivos que se 

propõe.  

Assim, os conteúdos procedimentais envolvem ações ordenadas para 

realização de um objetivo, aquilo que se aprende a fazer, e que podem ser 

chamados de regras, técnicas métodos, destrezas ou habilidades. Ações 

específicas que evidenciam a capacidade de “saber fazer”.  (COLL E VALLS, 

2000).  
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Os conteúdos atitudinais :  Referem-se à formação de ati tudes e valores 

em relação ao conhecimento recebido, visando à intervenção do sujeito em 

sua realidade. É a relação do ser com o mundo.  

O aprendizado de normas e valores torna -se o alvo principal para a 

aquisição deste conteúdo, sendo desenvolvido na prática e no uso contínuo. 

Os conteúdos atitudinais vão além das exigências comportamentais, estando 

conectados na relação sociedade-indivíduo-sociedade, em diferentes níveis e 

seguindo normas estabelecidas social  e culturalmente.  

Apesar de que as ati tudes não sejam sistematicamente ensinadas, podem 

ser considerados conteúdos concretos de ensino, que norteiam os processos 

cognitivos,  perceptivos e afetivos, conduzindo a uma aprendizagem 

significativa socialmente, que favorece a cooperação, a solidariedade, os 

trabalhos em grupo, o respeito e a ética.  Impregnados de relações afetivas e 

de conivência,  os conteúdos atitudinais não podem ser desconsiderados como 

conteúdos a serem trabalhados.  

Considerando que os conteúdos da aprendizagem não devem ser apenas 

aqueles da natureza conceitual , mas também aqueles que envolvem a 

aprendizagem de procedimentos e atitudes, o próprio conteúdo conceitual  

precisa ser ampliado. Estes conteúdos podem ser lig ados aos quatro pilares da 

educação: aprender a conhecer articulado com o saber, enquanto conteúdo 

conceitual , que precisa se transformar em aprender a fazer (saber fazer) pelos 

procedimentos e isto de tal forma que possibilite aprender a viver juntos e 

aprender a ser em sua relação com o mundo, enquanto conteúdo atitudinal. 

Desse modo, as atitudes através das normas e valores desempenham uma 

função socializadora e mediadora, possibilitando diferentes leituras e 

interpretações do mundo.  

Para aliar conteúdos  conceituais, procedimentais e atitudinais, e levando 

em consideração a contextualização do conhecimento e a interdisciplinaridade 

oferecida nos espaços, o  recorte do tema “Do Big Bang ao Cerrado atual:  

Interdisciplinaridade no ensino de ciências integrando Espaços não formais” 

como pano de fundo para o estudo  interdisciplinar das Ciências da Natureza 

responde aos anseios tanto da escola formal quanto do espaço visitado, por 

agregar o que os espaços têm a oferecer com os conteúdos requisitados pelo 

currículo escolar.  
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 Com esse recorte de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais,  

espera-se que o aluno adquira compreensão da Ciência como construção 

humana destinada a aprimorar o conhecimento  científico sobre o local onde  

vive e onde se manifesta a identidade cultural de um povo, conhecimento esse 

que, de forma conjunta e integradora do s saberes da Física , da Química e da 

Biologia,  permite reconhecer no contexto os objetos de estudo e oferecer 

discussões que separadas e no ambiente formal da sala de a ula, possivelmente 

não emergiriam.  

De acordo com Aguiar (2010), os temas entrelaçados permitem ao 

educando perceber que a conexão entre as escalas microscópicas das 

partículas elementares e as gigantescas escalas universais do reino das 

galáxias provém do desenvolvimento do conhecimento do mundo 

proporcionado pelas Ciências Naturais.  Dialogar os conteúdos conceituais,  

procedimentais e at itudinais com o aluno nesses Espaços não formais  é 

colocá-lo frente a uma realidade complexa, porém sem compartimentos, para 

despertar as competências necessárias para a compreensão do mundo natural e 

identificar sua forte ligação com o passado remoto.  

 

2.3 Os PCN’s  e os conteúdos de Física e Biologia 

 

A curiosidade humana é uma das principais motivaç ões para o 

conhecimento. O homem quer saber de onde veio,  do que são feitas as  

estrelas, por que todos os seres vivos um dia morrem, por que existem 

tempestades, qual o tamanho do universo. Indagações como essas atravessam 

gerações e, seguramente, instigaram a curiosidade até do s ancestrais de nossa 

espécie. As perguntas atuais são muito semelhantes às do passado, mas as 

respostas são diferentes,  a ati tude dos humanos frente a todos esses 

questionamentos mudou radicalmente. Ao longo do tempo, conhecimentos  

acumulados ajudam o homem a compreender a natureza. Esse conhecimento é 

resultado do trabalho de milhares de cientistas de todas as épocas e de todos 

os continentes. Coletivamente, denominamos o conhecimento sobre os 

fenômenos naturais de Ciências da Natureza e sua principal fin alidade é 

ajudar a compreender o mundo e suas transformações.  
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Saber mais,  porém, não significa saber tudo sobre um fenômeno. Afinal,  

a cada resultado obtido, surgem mais perguntas, de modo que a busca pela 

aproximação com o fenômeno real nunca termina. Lon ge de ser frustrante, 

essa perseguição contínua é o alicerce da fascinação pela ciência. Os 

cientistas de hoje se empenham em novas indagações com a mesma 

intensidade que seus precursores se dedicavam. Nesse aspecto, a e ducação é o 

espaço social no qual  as indagações sobre a natureza começam a ser 

esclarecidas de forma sistemática. Mas cabe à educação também a revelação 

de que nem todo conhecimento sobre determinado tema se encerra com o fim 

de um capítulo do l ivro. No ensino de Ciências, sobretudo, é funda mental  

deixar portas e janelas abertas para a curiosidade. Afinal,  a construção do 

conhecimento depende de que inquietações típicas do ser humano se 

mantenham vivas sempre.  (SILVA, 2005)  

Além de representar os fenômenos naturais e auxiliar o homem a 

encontrar seu lugar no universo, as Ciências da Natureza servem de esteio 

para o avanço tecnológico e social, com forte vocação para a preservação 

ambiental  e melhoria da qualidade de vida da população como um todo, por 

isso, se faz mister que as Competências
4
 e Habilidades

5
 produzidas pelo 

aprendizado dos conteúdos de Física, Química e Biologia estejam alinhadas 

com os objetivos legais e sociais da Educação Naci onal, que segundo a LDB 

(BRASIL, 1996) deve propiciar o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

No ensino médio, esses objetivos contemplam, por um lado, o 

aprimoramento dos conhecimentos disciplinares em Biologia , Química e 

Física, com procedimentos científicos condizentes com seus objetos de 

estudo, com princípios formativos peculiares e até mesmo com procedimentos 

didáticos específicos. Por outro lado, perpassam o alinhamento 

interdisciplinar desses saberes,  propiciado por inúmeras circunstâncias, entre 

eles são relevantes os conteúdos tecnológicos , teóricos e práticos, inerentes a 

cada disciplina, mas particularmente apropriados para serem trabalhados a 

                                                 
4
 Co mpetência em educação é  a  faculdade  de mobil izar  um conjunto de  recursos cogni t ivos  

-  co mo saberes,  habi l idades e  informações -  para soluc ionar  com per t inência e  e ficác ia  

uma sér ie  de s i tuações.  
5
 Habi l idade é um saber -fazer  relacionado à prát ica do trabalho ,  mais do que mera ação 

motora.  As hab il idades são essenciais da  ação ,  mas demandam domínio de conhecimentos .  
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partir uma perspectiva integradora , visando facili tar  o desenvolvimento de 

saberes significativos, contextualizados, holisticamente integrados e que 

respondam às necessidades da vida contemporânea e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura 

geral e a uma visão  científica do mundo.  

A área das Ciências da Natureza ,  segundo os PCN’s  (BRASIL, 1999) tem 

como proposta a formação geral e não apenas um treinamento específico, 

promovendo competências e habilidades que deverão ser válidas para o 

exercício de intervenções e julgamentos práticos,  ligando o estudante à 

consciente tomada de decisão nos bastidores da vida em sociedade.  Essa 

perspectiva de formação nunca foi tão necessária devido à crescente 

valorização do conhecimento  técnico e da capacidade de inovar,  já que a 

sociedade demanda cidadãos capazes de aprender continuamente, preparados 

para o exercício amplo da cidadania ,  para a continuidade dos estudos  e 

também para a vida profissional.  

Então, com objetivos tão audaciosos, se faz necessário um currículo que 

contemple grande parte da população, que tenha real significado em seu 

cotidiano e em seu trabalho futuro, que produza novas maneiras de utilização 

dos recursos naturais e que promova conscientização e participação do povo 

nas decisões que afetam a todos. Se o currículo estiver distante da realidade 

da população brasileira, enciclopedi sta, academicista e inacessível devido a 

sua complexidade, se for apenas um pré -requisito para a entrada no Ensino 

Superior, a curiosidade e o propósito de se ensinar Ciências da Natureza 

estarão solapados e as disciplinas servirão apenas como empecilhos p ara o 

cumprimento da Educação Básica,  como apregoam as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, documento emitido oficialmente pelo 

Ministério da Educação e Cultura sobre o lamentável estado de 

improdutividade do Ensino Médio brasileiro (BRASIL, 2006) .  

Para a efetiva apropriação dos conhecimentos escolares, pode -se 

complementar a contextualização e a interdisciplinaridade em ocais 

apropriados, em que o professor tenha um grau bem maior de persuasão e que 

disponha de objetos de estudo ao alcance do alun o, promovendo uma concreta 

relação entre conhecimento e realidade, por isso a escolha dos Espaços não 

formais Planetário da UFG e Memorial do Cerrado. 
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Em relação ao uso de Espaços não formais  como complementares à 

Educação Formal, podemos destacar algumas competências e habil idades 

gerais na área de Ciências Naturais elencadas pelos PCN’s  (BRASIL, 1999),  

tais como:  

 

i .  Desenvolver  a  capac idade de  quest ionar  p rocessos 

na tura is  e  tecnológicos,  ident i ficando  regular idades ,  

apresentando interpretações e  prevendo e voluções;  

i i .  Desenvolver  modelos  expl ica t ivos para si s temas 

tecnológicos e  na tura is ;  

i i i .  Fazer  uso dos conhecimentos da Física,  da Química e  

da Bio logia  para  exp licar  o  mundo na tura l  e  para p lanejar ,  

executar  e  ava lia r  intervenções prá t icas;  

iv .  Reconhecer  o  sent ido  his tór ico da c iênc ia  e  da 

tecnologia ,  percebendo seu papel  na vida humana em di ferentes  

épocas e  na capac idade  humana de transformar o  meio.  

 

Em virtude do acervo tecnológico e físico de ambos os espaços, 

trabalharemos apenas com as disciplinas de Biologi a e Física. Para essas 

disciplinas  específicas também são enumeradas  várias competências e 

habilidades contempladas por um projeto  de ação pedagógica nos dois 

Espaços não formais , com a sugestão de conteúdos conceituais atrelados a 

essas competências e habilidades. A escolha dessas duas áreas  e de seus 

respectivos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais  se deu pelo 

farto material disponível nos dois espaços para o entrelaçamento de saberes 

pertinentes a cada uma dessas disciplinas.  

Para a efetiva utilização dos espaços,  as habilidades e competências 

elencadas nos PCN’s foram adaptadas para a apropriação dos conhecimentos 

sobre o Cerrado brasileiro e fazem jus ao meio ambiente em que vivemos.  

 

2.3.1 Conteúdos Conceituais , atitudinais e procedimentais na Biologia  

 

Biologia –  Algumas competências e  habi l idades 

preconizadas pelos PCN’s  (BRASIL,  1999)  

 

i .  Estabelecer  relações entre  par te  e  todo de um 

fenô meno ou processo b iológico;  

i i .  Descrever  processos e  carac ter í st icas do ambiente ou 

de seres vivos,  observados em microscópio ou a olho nu;  

i i i .  Reconhecer  o  ser  humano como agente e  pac iente de  

transformações intenc ionais por  ele  produzidas no seu 

ambiente ;  
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iv .  Identi f icar  as relações ent re  o  conhecimento c ient í f ico  

e  o  desenvolvimento tecnológico,  considerando a preservação  

da vida,  as condições de vida e  as concepções de  

desenvolvimento  sus tentável .  

 

a) O fenômeno da vida em toda sua multidiversidade de 

manifestações .  (BRASIL, 1999) 

  

O surgimento e manutenção da vida no cerrado, a diferenciação das 

espécies e diversificação intraespecífica,  a importância da biodiversidade no 

planeta são alguns dos conteúdos e saberes  essenciais para um 

posicionamento criterioso  em relação ao conjunto das construções e 

intervenções humanas no mundo contemporâneo, para a valorizaç ão da vida 

em sua diversidade, valorizando a ética nas relações entre seres humanos, 

entre eles e seu meio e o planeta,  preconizando o desenvolvimento 

tecnológico e sua relação com a qualidade de vida.  Um sistema vivo é sempre 

resultado da interação entre seus elementos constituintes e da interação entre 

esse mesmo sistema e os demais componentes de seu meio, naturais ou 

alterados pela humanidade.  

Nos Espaços não formais  escolhidos,  pode se vislumbrar que diferentes 

formas de vida estão sujeitas a mudanças contínuas, que ocorrem no tempo e 

no espaço, sendo, ao mesmo tempo, propiciadoras de transformações no 

ambiente. Os acervos pedagógicos do Planetário e do Memorial do Cerrado  

auxiliam na compreensão da natureza viva e dos limites dos diferentes 

sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de 

que a ciência não tem respostas prontas e definitivas para todas as questões , 

sendo uma de suas características a possibilidade de ser questionada e de se 

reinventar (VIEIRA E BIANCONI, 2005) . 

Em relação às competências e habil idades  elencadas, a intenção do 

projeto é de que alunos, professores e monitores consigam desenvolver 

modelos explicativos para o sistema natural do bioma cerrado, utilizando os 

conhecimentos disponíveis na área de ciência s da natureza e mais 

especificadamente que estabeleçam relações entre parte e todo dos fenômenos 

biológicos intrínsecos no cerrado, ou seja, como o bioma afetou os seres 

vivos e a população que reside e sobrevive no cerrado.  
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b) O desenvolvimento e aproveitamento de recursos naturais e 

utilização de tecnologias. (BRASIL, 1999) 

 

O conhecimento de Biologia deve pautar o julgamento de questões 

polêmicas que implicam intensa intervenção  das atividades humanas no 

ambiente, cuja avaliação deve levar em conta a d inâmica dos ecossistemas, 

dos organismos, enfim, o modo como a natureza se comporta e a vida se 

processa,  principalmente no Bioma Cerrado.  

Em relação às competências e habilidades  visadas no projeto, espera -se 

que os participantes,  através da visualização das potencialidades do cerrado, 

identifiquem as relações entre o conhecimento científico sobre a região e o 

desenvolvimento tecnológico experimentado principalmente na agricultura nas 

últimas décadas,  em oposição à ocupação desenfreada das cidades e 

latifúndios, abordando o tema do desenvolvimento sustentável do bioma.  

 

c) O Meio-ambiente e o equilíbrio dinâmico da vida. (BRASIL, 1999)  

 

A  articulação de conteúdos no eixo Ecologia -Evolução, vislumbrados 

historicamente como resultado das interações entre fatores abióticos e seres 

vivos, pode ser discutida nos dois espaços,  reconhecendo os elementos da 

Terra primitiva e relacionando fenômenos entre si  e às características básicas 

de um sistema para a compreensão da dinâmica ambiental  que se processa na 

biosfera, solicitando do estudante e dos educadores a investigação das várias 

formas de obtenção de alimento e energia no Cerrado e o reconhecimento das 

relações entre elas.  

No tocante às competências e habilidades  da disciplina de Biologia.  

Espera-se que a percepção dos participantes seja apurada a ponto de 

conseguirem descrever os processos  e características do bioma cerrado a 

partir das discussões e observações do vasto acervo do Memorial do Cerrado, 

a fauna e a flora em profunda interdependência com os fatores  climáticos do 

cerrado. Esse processo se dará pela observação dos artefatos, animais e 

transformações pelas quais o cerrado passou nos milhares de anos que 

separam a formação da Terra e o surgimento do homem.  
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d) Os conceitos de adaptação e seleção natura l .  (BRASIL, 1999) 

   

Os mecanismos da evolução e a dimensão temporal , geológica do 

processo evolutivo são evidentes nos Espaços não formais  selecionados. 

Tanto no Planetário quanto no Memorial do Cerrado o conceito da construção 

humana de ciência em relação ao tempo pode ser bastante contextualizado.  

Para o ensino-aprendizado desses conceitos, bastante compl exos, é 

conveniente promover situações em que os estudantes sejam solicitados a 

relacionar mecanismos de alterações no material  genético, seleção natura l e 

adaptação, nas explicações sobre o surgimento das diferentes espécies de 

seres vivos, evidenciando as relações entre alterações ambientais e 

modificações dos seres vivos.  

Com este tópico, espera-se que os participantes desenvolvam 

competência e habilidade para questionar os processos naturais e tecnológicos 

envolvidos no desenvolvimento e seleção dos animais encontrados no cerrado, 

bem como apresentar previsões sobre esse processo ao longo do ano, abrindo 

a discussão inclusive sobre a massiva atividade pecuária praticada na região, 

no tocante à ocupação de áreas antes tomadas pela vida selvagem.  

 

2.3.2 Conteúdos Conceituais , atitudinais e procedimentais da Física.  

 

Para atingir os objetivos especificados nos PCN’s para a Física, é 

necessário que o conteúdo seja trabalhado de forma ampla,  subsidiado pela 

historicidade da ciência, da construção das ideias e da discussão dos temas. 

As fórmulas e definições técnicas podem ser trabalhadas posteriormente, de 

preferência em sala de aula, em um momento apropri ado. O Aspecto mais 

importante aqui descri to é o de levar o aluno a utilizar a Física como 

instrumento de reconhecimento do meio ambiente, da aplicação da tecnologia,  

capaz de mudar esse meio e das mudanças sociais provocadas pela interação 

do meio ambiente,  da tecnologia e da sociedade.  (BRASIL, 2002) 

As competências e habilidades  aqui elencadas têm a atribuição de dar a 

Física um caráter mais investigativo e menos academicista.  Conhecer,  
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reconhecer,  compreender e articular descrevem bem a ação esperada na s 

visitas aos espaços Planetário e Memorial  do Cerrado. 

 

Física –  Algumas competências e  habil idades  

preconizadas pelos PCN’s  (BRASIL,  1999)  

 

i .  Conhecer  e  ut i l izar  concei tos fí s icos.  Relacionar  

grandezas,  quant i ficar ,  ident i f icar  parâmetros re levantes .  

Compreender  e  ut i l izar  lei s  e  teor ias fí s icas ;  

i i .  Art icular  o  conhecimento fí s ico com conhecimentos de  

out ras áreas do saber  c ient í f ico;  

i i i .  Reconhecer  a  Física enquanto construção humana,  

aspectos de sua histór ia  e  relações com o  contexto  cul tura l ,  

soc ial ,  pol í t ico e  econômico;  

iv .  Dimensionar  a  capac idade crescente do homem 

propiciada pela  tecnologia;  

v.  Ser  capaz de emi tir  juízos de  va lor  em relação a  

si tuações  sociais que envolvam aspectos  f í sicos e/o u 

tecnológicos relevantes.  

 

a) A compreensão dinâmica do universo.  (BRASIL, 1999) 

 

Partindo da Gravitação Universal pode-se promover um estudo atrativo 

de Cosmologia, incluindo a discussão da origem do Universo e sua evolução, 

enfatizando os movimentos da Terra e dos astros e as fases da lua, decifrando 

como nossos antepassados enxergavam o universo e qual a sua importância 

para o desenvolvimento das sociedades no que diz respeito aos calendários e 

mitos das diversas culturas.  

O ensino de Física nos Espaços formais raramente aborda temas ligados 

ao ambiente do aluno, via de r egra, as si tuações abordadas são generalistas e 

os fenômenos estudados ocorrem em várias partes do mundo.  O elo entre a 

Física e o ambiente do cerrado, no que diz respeito a sua formação, interação 

com a posição relativa da Terra e do Sol para o ambiente v ivenciado pelo 

aluno é um dos suportes para a contextualização do conhecimento sobre o 

universo.  

Em relação às competências e habilidades enumeradas para a á rea de 

ciências da natureza, espera-se que os participantes consigam construir uma 

explicação para o universo natural e para as interações entre o universo e as 

característ icas do cerrado, identificando qual o lugar do cerrado no mundo. 

De posse dessas competências e habil idades , alunos e professores podem 

aprimorar a capacidade de planejar, executar e avaliar intervenções práticas, 
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como por exemplo, os gigantescos lagos artificiais em Brasíl ia -DF e Palmas-

TO com o intuito de elevar a umidade relativa do ar. A construção dessas 

cidades em pleno cerrado brasileiro levou em consideração essa habilid ade e 

competência, a de compreender a localização em relação à Terra e ao universo 

para que decisões sejam tomadas de acordo com o arcabouço científico 

disponível em cada época.  

Também é possível, com este tópico, demonstrar a profunda relação entre 

o conhecimento em Física com outras áreas do conhecimento científico, 

deixando claro para os participantes que uma única área do conhecimento não 

terá todas as respostas para explicar determinado fenômeno.  

 

b) A Luz e suas interações .  (BRASIL, 1999) 

 

Os conceitos físicos ondulatórios e corpusculares da luz podem ser 

utilizados para uma verdadeira admiração da beleza do cerrado, contemplando 

a bioluminescência, o arco-íris, a cor do céu ao longo do dia e a coloração das 

estrelas.  

Os conceitos associados à compreensão dos fenômenos ondulatórios 

sempre tiveram um tratamento técnico e matemático da física, dissociado da 

prática. Ao util izarmos os Espaços não formais , especialmente o planetário, é 

possível vislumbrarmos com mais clareza a atuação desses fenômenos no 

cotidiano, principalmente em uma situação em que não é possível em grandes 

cidades como Goiânia: a visualização do céu noturno e as mais diversas 

formas de interação da luz com a atmosfera.  

No tocante às competências e habilidades  dos PCN’s, espera-se que os 

participantes discutam a importância de se conhecer e utilizar os conceitos 

físicos envolvidos em fenômenos do cotidiano, desfazendo a dicotomia entre a 

Ciência da sala de aula e as observações científicas do cotidiano. Para tal é 

importante que o alunado relacione grandezas como, por exemplo,  insolação e 

variação da temperatura durante o dia, cor do Céu e posição relativa do Sol 

em relação ao Cerrado, etc. Para que essa meta seja atingida, o alunado deve 

realmente entender que as teorias e leis físicas são uti l izadas não apenas para 

explicar processos realizados assepticamente em laboratórios e universidades, 



 49 

 

mas também para descrever os mais simples fenômenos que estarão presentes 

ao longo da vida de todos.  

 

c) O significado do conceito de tempo para a humani dade .  (BRASIL,  

1999) 

 

Como parâmetro físico e determinístico para a maioria das pessoas o 

tempo é o maior obstáculo para a comprovação das teorias sobre o universo , a 

capacidade de entender o tempo, deve ser acompanhada da capacidade de 

art icular esse conceito com os tempos envolvidos nos processos biológicos ou 

químicos e mesmo sua contraposição com os tempos psicológicos, inclusive a 

comparação entre o tempo de vida do ser humano e da existência do universo 

e do cerrado.  

O conceito de tempo também é traba lhado de forma técnica e geralmente 

absoluta no ensino formal, porem a Física oferece outra variante na análise de 

fator tempo, as grandes eras geológicas e, principalmente, o caráter filosófico 

do tempo, ou seja, a comparação das medições de tempo para os  primeiros 

habitantes do cerrado e os instrumentos de observação de que dispunham em 

cada época.  

Em relação às competências e habilidades, espera -se que os participantes 

reconheçam a Física e a Ciência em geral como uma construções humana, com 

linguagens e parâmetros próprios para a explicação dos fenômenos, 

considerando aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos, ou seja, a 

ciência está presente nas relações sociais assim como qualquer outra área do 

conhecimento, não podendo ser atemporal ou ahist órica.  Cada conquista 

científica atendeu a uma necessidade humana em determinada época.  

 

d) Fontes de Energia e Preservação ambiental .  (BRASIL, 1999) 

 

Conceitos de conservação de energia, fontes energéticas alternativas e 

eficientes e utilização sustentável dos recursos naturais garantindo sua 

utilização pelas gerações futuras no cerrado podem ser facilmente trabalhados 

nos Espaços não formais . No Planetário da UFG, por exemplo, a abordagem 

do Sol como fonte energética viável para o cerrado brasileiro faz emergir uma 
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gama de propostas de intervenção no meio ambiente que acaba por apontar 

formas alternativas de obtenção de energia com baixo índice de agressão ao 

ambiente.  

Uma das grandes preocupações dos PCN’s diz respeito ao aproveitamento 

sustentável das potencialidades do ambiente. Utilizando esses dois espaços 

coletivamente, a discussão dos potenciais energéticos do Cerrado ganha novo 

contorno ao trazer o aluno para perto de sua realidade , inferindo sobre as 

vantagens e necessidades das  fontes energéticas  disponíveis no bioma.  

Com este tópico, espera-se que os participantes adquiram a competência 

e habilidade de emitirem juízos de valor sobre a utilização dos recursos 

naturais provenientes do cerrado, principalmente em relação às implicações 

ambientais e sociais da interação humana no cerrado, considerando os 

aspectos físicos e tecnológicos relevantes no processo de ocupação do cerrado 

brasileiro.  

 

e) O Meio Ambiente e a Utilização do cerrado  (BRASIL, 1999)  

 

A degradação ambiental  promovida ao longo dos an os tanto pelas 

lavouras instaladas no cerrado quanto pelas indústrias que aproveitam os 

recursos naturais da região é riquíssima fonte de pesquisa para a educação 

ambiental  e a proposição de uma nova forma de aproveitar os recursos 

naturais do cerrado, garantindo o desenvolvimento social  e econômico 

sustentável.  

O cerrado passou por sérias transformações, principalmente em relação 

ao seu uso na agricultura. Compreender de que modo essas transformações 

afetam o equilíbrio ambiental  da região é um dos papeis mais importantes da 

educação ambiental e rara vezes é abordada de forma direta em sala de aula.  

Os Espaços não formais  fornecem vastos registros sobre a ocupação do 

cerrado, sua localização geográfica, ciclo de chuvas e outros subsídios para 

que o professor e monitores discutam a util ização do cerrado de forma 

contextualizada e antenada com a real situação do bioma.  

No tocante às competências e habilidades , espera-se que os participantes  

consigam dimensionar a crescente capacidade do homem em interferir no 

meio ambiente, propiciada pelo avanço tecnológico e em contrapartida o 
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aumento da severidade das agressões ao meio. Também se espera que os 

participantes reconheçam o sentido histórico da ciência e da tecnologia,  

percebendo seu papel na vida humana em dife rentes épocas e na capacidade 

humana de transformar o meio.  

Espera-se que os conteúdos sejam trabalhados de forma contextualizada e 

interdisciplinar,  através da participação dos professores de diversas áreas,  

entre elas Química, Biologia, História,  Socio logia, Física,  Filosofia e dos 

monitores do espaço promovam a discussão dos tópicos sem a util ização de 

regras de memorização, ou desconectados da realidade. Segundo Caniato 

(1995) um dos assuntos mais ricos e férteis de oportunidades para despertar o 

“apetite” de conhecimentos do alunado é a Astronomia, dificilmente outro 

assunto poderia reunir tantos ingredientes educacionais quanto à descrição do 

universo e o melhor lugar para se dar vazão à imaginação é o planetário.  

Para isso os conteúdos conceituais devem ser trabalhados ao longo das 

duas visitas e devem ser vivenciados pelo aluno na sua integralidade, sem 

rótulos de pertencimento a essa ou aquela disciplina.  Para tal é importante 

que o trabalho seja planejado em conjunto, envolvendo os professores  

participantes e os integrantes dos Espaços não formais . A abordagem inicial é 

de que a visita funcionará como um retorno às origens do cerrado, abordando 

desde os elementos químicos presentes na formação da terra, os animais, as 

terias evolutivas,  chegando ao  surgimento do homem e aos povos que viveram 

ou ainda vivem na região.  

Inicialmente no Memorial do Cerrado e depois no Planetário, a visita se 

pautará pela contemplação do Cerrado brasileiro desde a sua formação, 

necessitando, para tal intento da participa ção de várias áreas do 

conhecimento, visto que no atual processo de disciplinarização do 

conhecimento é impossível  para uma única área abordar assunto tão vasto .  

Nesse aspecto, estar em um espaço não formal abre a possibilidade de 

enxergar essa l igação ent re os saberes de diversas áreas, por exemplo, através 

física pode ser discutida a mudança da temperatura ao longo das eras, que 

abre caminho para a química demonstrar as mudanças na composição da 

atmosfera terrestre.  A biologia contará com uma série de art efatos, i lustrações 

e fósseis para discutir como essas mudanças físicas e químicas influenciaram 

na extinção ou surgimento de espécies que habitam o cerrado. A história e a 
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geografia se ocuparão em entender o surgimento do homem e a utilização 

desse potencial para a construção social  da vida no cerrado, as organizações 

sociais pré-cabralinas e a atual  organização do espaço social no Cerrado com 

suas cidades e sua relação com o clima do b ioma. 
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CAPÍTULO 3 

UMA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA PARA 

OS ESPAÇOS NÃO 

FORMAIS 

 

 

 

 

 

“

O impor tante não é estar  aqui  ou a l i ,  mas ser .  E 

ser  é  uma ciência del icada ,  fei ta  de pequenas  

observações do cotid iano,  dentro e  fora da gente.  

Se não executamos essas observações,  não  

chegamos a ser :  apenas esta mos,  e 

desaparecemos.”  

Car los Drummond de Andrade  

 

 

A escolha dos Espaços não formais  de educação se deu pela imensa 

possibilidade de interação entre os conteúdos de Ciências da Nat ureza e o 

recorte específico nas relações humanas e tecnológicas com o cerrado. Nesses 

dois espaços, uti lizados em um processo contínuo e interl igado, podemos 

contextualizar os conteúdos trabalhados em sala de aula, em um parâmetro 

formal e ainda instigar a aquisição das competências e habilidades  inerentes a 

cada uma das áreas correlatas. Além disso, outros aliados importantíssimos 

para potencializar o aprendizado de adolescentes, como a curiosidade, a 

mudança de ambiente e a possibilidade de interagir dir etamente com os 

objetos de estudo, são plenamente utilizadas nos Espaços não formais .   

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Exposição sobre Galileu Galilei no Museu Nacional 

de Belas artes do Chile. Santiago – Chile 

Visita em Janeiro de 2011. 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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3.1 O Planetário da UFG 

 

O Planetário
6
 de Goiânia (Figura 5) localiza-se na Av. Contorno nº 900 -  

Parque Mutirama, no Setor Central da cidade. Para atendimento às  escolas ou 

universidades deve ser feito um agendamento prévio e as visitas acontecem de 

Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h e das 14 às 17h. Os preços são bastante 

acessíveis e as sessões são ministradas pelos responsáveis técnicos pelo 

equipamento e adequadas à faixa etária e série escolar dos estudantes que 

compõe o grupo. Esses grupos devem ter no mínimo 30 e no máximo 120 

alunos e devem ser acompanhados pelos professores ou coordenadores. Cada 

sessão dura cerca de 50 minutos e os temas das apresentaçõe s vão desde uma 

simples viagem pelo céu de Goiânia até uma visita à galáxias distantes, 

gerando aproximação com o tema, aprendizagem significativa em conteúdos 

conceituais da Geografia, Física e História e encantamento nos alunos que 

geralmente não conseguem vislumbrar as maravilhas do universo visível 

devido ao excesso de luminosidade e poluição em uma cidade como Goiânia.  

Aos domingos, visando atingir o público em geral , são realizadas sessões 

extras no Planetário, fazendo desse espaço não formal um espaç o de 

informação e entretenimento saudável para algumas famílias,  principalmente 

por estar no Parque Mutirama, famoso em Goiânia por concentrar uma grande 

quantidade de pessoas em seus momentos de lazer.  

Segundo a Associação Brasileira de Planetários, o Pla netário de Goiânia 

foi o segundo a ser construído no Brasil  e sua história começou no início da 

década de 1970 com um mal entendido em um pedido ao MEC feito pelo Prof. 

José Ubiratan de Moura, que na época lecionava a disciplina de Cosmografia 

para a Geografia. O professor solicitou um Telúrio, equipamento didático de 

mesa composto por uma maquete do Sol, da Terra e da Lua com movimentos 

circulares e interl igados para se estudar as consequências da rotação e 

translação da Terra. Porém a solicitação não foi compreendida pelos técnicos 

do governo federal e como o MEC iniciou uma negociação com o governo da 

Alemanha Oriental,  a cidade de Goiânia foi  indicada para receber um 

                                                 
6
 P lanetár io  é  um equipamento que reproduz,  por  projeção em  ambiente fechado,  o  aspecto  

do céu.  Assim, permi te  a  observação s imulada  do céu de qualquer  região da Terra e  em 

qualquer  ins tante do passado,  presente ou futuro.  Normalmente esse equipamento é  

ins ta lado numa sala  c l imatizada  com uma cúpula espec ia l  para  projeções  
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planetário. Para resolver o impasse criado pela surpreendente entrega na UFG 

de um Planetário Zeiss Jena Spacemaster e um telescópio Zeiss Cassegrain 

com 150 milímetros de diâmetro e distância focal de 2.225 milímetros, foi  

firmado um acordo com a prefeitura de Goiânia,  para que esta construísse a 

sede do Planetário. O local escolhido pela pr efeitura foi o Parque Mutirama, 

com a imediata construção da cúpula de 12, 5 metros de diâmetro, o que 

causou a impressão, na época, de que se tratava de mais um brinquedo do 

parque. A inauguração foi realizada no dia 23 de outubro de 1970 com a 

sessão ”Viagem ao Sistema Solar”,  que atraiu vários curiosos e autoridades 

locais para a solenidade (ALMEIDA, 2009).  

Nos dois primeiros anos de funcionamento, parte pelo desconhecimento 

da importante necessidade  de um planetário,  o espaço enfrentou os mais 

diversos problemas de infraestrutura,  desde infiltrações, falta de ar 

condicionado, vazamento de água da chuva e curto -circuito nos equipamentos,  

levando à sua desativação em agosto de 1972 até que um novo prédio mais 

apropriado fosse construído. Durante esse período vários danos na parte 

metálica e o surgimento de alguns fungos nas lentes impossibilitaram o seu 

uso pleno. Durante vários meses  o Planetário ficou fechado ao público, já que 

a UFG não tinha verbas financeiras para promover uma grande reforma. Nos 

anos seguintes, chegou-se a um acordo para a retomada das atividades no 

planetário. A Universidade Federal de Goiás ficou responsável pela parte de 

recuperação e conserto do projetor e coube ao governo do Estado de Goiás, a  

ampliação e construção do prédio util izado até os dias atuais  (ALMEIDA, 

2009).  

Em março de 1977 o Planetário da UFG foi reinaugurado e o 

equipamento retomou o seu funcionamento normal após as peças do projetor 

terem sido levadas para o Rio Grande do Sul e reparadas com sucesso.  

Nos anos 1980, um dos períodos mais  produtivos para o Planetário, 

houve a implantação e realização de diversos cursos  de curta duração, além 

do expressivo aumento da visi tação pública  e principalmente no final da 

década de 80 com a grande visitação de escolas públicas e  particulares de 

Goiânia e de cidades do interior do Estado de Goiás.  Nesse período também 

foram promovidas palestras e entrevistas fora do Planetário, geralmente em 

escolas e universidades e entrevistas sobre acontecimentos astronômicos para 
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jornais, sendo uma forma de divulgação  bastante ampla.  No final  de 1980, 

ocorreu um fato marcante para a consolidação do Planetário, a criação dos 

cursos de Iniciação à Astronomia para estudantes de diversas áreas e d o 

público em geral . Era necessário apenas ter concluído o Ensino Fundamental  

para participar do curso que durava cerca de quatro meses .   Os temas eram 

todos relacionados à Astronomia: “A Terra, o Sol e outros elementos do 

Universo”, “O Sistema Solar”, “Estrelas e Constelações”, “A Terra, a Lua e o 

Sol”, “Es trelas e Sistemas Estelares”, “Nebulosas e Galáxias” (MARTINS, 

2009).   

Também ocorreram nesse período diversos cursos de atualização e 

capacitação para professores de Geografia e Ciências do Ensino Fundamental  

e Médio que duravam em média uma semana no s meses de férias , com a 

participação de professores de Goiânia, do interior de Goiás e do Triângulo 

Mineiro, em Minas Gerais (ALMEIDA, 2009).  

Nos anos 1990 houve a continuidade da  aplicação de cursos de extensão 

para a comunidade, cursos de atualização  e capacitação para os professores de 

Ensino Fundamental  e Médio, com temas pertinentes à Astronomia e até 

mesmo aulas da disciplina de “Conforto Térmico” para o curso de Arquitetura 

da Universidade Católica de Goiás. Nesta época também foi providenciado o 

cercamento e entrada independente do Planetário, em acordo bilateral  com a 

diretoria do Parque Mutirama.  

Em agosto de 2004 o Planetário  da UFG teve o seu pico máximo de 

visitantes,  pois nesse período ocorreu a oposição do planeta Marte ,  

amplamente divulgado pela  mídia televisiva e jornalística o que resultou no 

fato de que em uma única noite vieram 1.480 visitantes para a observação do 

céu através do Telescópio e simultaneamente assistirem à sessão Viagem a 

Marte na sala de projeções da cúpula . Nesta época, a grade curricular do 

curso de Geografia passou por novas mudanças e uma nova disciplina 

vinculada ao Planetário, denominada “Fundamentos de Astronomia”, teve 

todas as aulas ministradas no edifício do Planetário.  

Diversos artigos em jornais e a visitação massiv a das escolas tornou o 

Planetário da UFG ponto de visi ta obrigatória para escolas que vinham do 

interior para conhecer as instalações da UFG e colocaram o espaço no 

planejamento pedagógico de várias escolas da capital.  No ano de 2005, 
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quando se comemoravam 35 anos do Planetário , várias festividades  marcaram 

a comemoração, entre elas a realização da X Reunião da ABP (Associação 

Brasileira de Planetários) realizada entre os dias 21 a 25 de outubro, 

exatamente na semana da comemoração do aniversário da fundação da 

instituição, com um debate promissor sobre Ensino de Ciências: “Os 

Planetários no Ensino Informal” e “O Ensino Formal nos Planetários”. Essa 

reunião da ABP foi a primeira a conseguir verbas fiduciárias de incentivo à 

ciência vindas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

Tecnológico).  

No início de 2007, foi realizada mais uma reforma interna e externa na 

estrutura do Planetário. Houve mudanças significativas na dinâmica do espaço 

interno.  Nesta reforma uma antiga sala de aula foi repartida em dois 

ambientes: sala de reuniões e espaço de convívio e surgiu um novo ambiente,  

o auditório com capacidade total para 60 pessoas.  A sala dos professores 

passou a ser uma biblioteca inicialmente e mais recentemente implementada 

ali também uma sala de estudos com computadores. Em março de 2007 

iniciaram-se as atividades do Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática, promovido pela Universidade Federal de Goiás,  com sede 

definit iva no Planetário , possibilitando a captação de novos recursos 

financeiros para melhorias internas na infraestrutura, aquisição de artefatos 

tecnológicos, equipamentos e material  bibliográfico
7
,  além de causar uma 

nova “injeção” de ânimo na instituição, que passou a ter muito movim ento de 

estudantes e professores da UFG todos os dias (MARTINS, 2009).  

 

                                                 
7
 O Planetár io  da UFG conta com uma bib lio teca com 961 l ivros e  per iódicos e  possui  um 

acervo digital  com aproximadamente 126 f i lmes e  mídias e  37 programas sobre o  

Planetár io .  



 58 

 

 

Figura 5 .  Estrutura e  Fachada do Plane tár io  UFG .  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 .  Projetor  em funcionamento no  P lane tár io  UFG 
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3.2 O Memorial do Cerrado da PUC 

 

O Memorial do Cerrado
8
,  um dos locais mais atrativos de Goiânia, é um 

complexo científico com área de cerca de 400.000 m
2
 que integra a Estação 

Ciência São José do Instituto do Trópico Subúmido (ITS) da PUC -GO e está 

localizado no Campus II,  no Jardim Olímpico (região sul  da cidade), onde já 

funcionam diversos laboratórios de pesquisa s representando as diversas 

formas de ocupação do bioma e os modelos de relacionament o com a natureza 

e a sociedade.  

O ITS foi implantado em 1992 na Universidade Católica de Goiás com a 

perspectiva de ser uma nova proposta para a educação ambiental tendo c omo 

eixo central o Sistema Biogeográfico do Cerrado, é um órgão de natureza 

científica, tecnológica, pedagógica e de extensão, buscando sempre as sociar 

conhecimento e soluções (VILELA, 2012).  

Em Setembro de 1999 foi inaugurado o Memorial  do Cerrado, espaço 

educativo que retrata desde a origem do planeta Terra à chegada dos 

portugueses ao Brasil, agregando espaços que representam as diversas formas 

de ocupação do Cerrado e os modelos de relacionamento com a natureza e a 

sociedade como o Museu de História Natural  (Espaço de exposições em que 

painéis e cenários narram a história evolutiva da Terra e do ambiente do 

cerrado. O visitante pode ver fósseis com datação de até 600 milhões de 

anos), a Vila Cenográfica de Santa Luzia  (Reconstrução em tamanho 

original dos primeiros povoados de origem colonial portuguesa na região 

central  do Brasil . A vila conta com espaço urbano e rural , com réplicas de 

fazendas e oficinas rurais, responsáveis pela geração de riqueza daquele 

tempo, como as antigas moendas, alambiques de b arro, oficina de rapadura  e 

açúcar, oficina do ferreiro, seleiro, funilaria do carapina, serraria, além da 

venda –  ponto de comércio da época –  a igreja, a prefeitura, a cadeia, o 

bordel, dentre outras atrações interessantes), a Aldeia indígena  (Réplica em 

tamanho original de uma aldeia indígena modelo Timbira, que tem o formato 

                                                 
8
 O Memor ial  do Cerrado é um projeto  do Inst i tuto  do Trópico Subúmido  da Ponti f ícia  

Univers idade  Cató lica de Goiás e  es tá  inser ido no Centro de Humanismo e Educação 

contemplado no plano diretor  do Inst i tuto ,  in tegrando o espaço fí sico da Estação Ciência  

São José,  local izado no Campus II  da PUC Goiás,  Avenida Bela  Vis ta ,  km 2,  Jard im 

Olímpico ,  em Goiânia -GO.  
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circular, na qual cada casa tem um caminho de acesso ao pátio –  centro de 

atividades da tribo), o Quilombo (Réplica fidedigna dos modelos de 

quilombos existentes no cerrado, representando o local de resistência ocupado 

e organizado por populações africanas ou afro -brasileiras que fugiam da 

escravidão), o Espaço de Educação Ambiental Dalila Coelho Barbosa 

(Auditório ao ar livre, com 150 lugares, e local destinado a oficinas 

educativas , piqueniques e recreação) e as Trilhas Ecológicas (Com 2 km de 

extensão, abertas no interior da reserva intacta de floresta tropical e de 

cerrado que existe na Estação Ciência São José, propiciando ao visi tante a 

oportunidade de realizar a interação de co nhecimentos relativos ao meio 

ambiente, notadamente o conhecimento científico do mundo vegetal e 

animal).  

 

  

 

Figura 7 .  Estrutura e  Fachada do Memor ia l  do Cerrado  
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Figura 8 .  Pa inéis internos sobre a  formação da Terra no  Memor ia l  do Cerrado  

 

 

 

 

Figura 9 .  Exposição sobre minerais e  formações rochosas no  Memoria l  do Cerrado  
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3.3 Proposta pedagógica para visitação integrada  

 

Um dos eventos mais esperados pelos alunos de qualquer rede de ensino 

é o famoso momento de alguma visita coletiva a um espaço diferen te da 

escola,  seja um parque, um museu de ciências,  uma usina hidroelétrica ou uma 

cidade histórica. Primeiramente, deve -se entender que a fuga da rotina, por si 

só já é um grande atrativo para o alunado, a chance de passar o dia com os 

amigos, uma viagem com os colegas que geralmente se veem apenas na 

escola,  uma “pitadinha”  de liberdade das usuais at ividades propostas pela 

formalidade escolar.  Em segundo lugar,  do ponto de vista pedagógico, uma 

chance de conhecer in loco  os temas abordados na escola de fo rma teórica e 

conteudista, uma forma de ver a história real das coisas, das cidades, do 

homem e da sua relação com o ambiente.  De acordo com Duso e Borges 

(2010) em proposta semelhante, após participação em um projeto pedagógico 

de visita a Espaços não formais, o processo de conhecimento vivenciado pelos 

estudantes possibili tou a construção de conhecimentos, não a partir de uma 

atitude passiva e sim pela reflexão e interação.  

Para Freire (2007), uma proposta pedagógica contextu alizada e 

interdisciplinar deve promover a integração dos conteúdos, facil itar a 

passagem de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do 

conhecimento, superar a dicotomia entre o ensino e a pesquisa e objetivar um 

processo de ensino e aprendizagem centrado numa visão de q ue aprendemos 

continuamente ao longo da vida.  

O primeiro passo no planejamento coletivo entre professores e monitores 

diz respeito à metodologia utilizada para a abordagem dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais em Biologia e Física, descri tos nas 

alíneas 2.3.1 (p.44) e 2.3.2 (p.47) deste projeto de ação pedagógica. Para tal,  

é importante a escolha do mediador que estará presente nas duas visitas para 

que conduza os assuntos abordados de forma conectada entre si  e com os 

espaços. Os participantes devem estipular em qual momento farão a sua 

contribuição, de acordo com os objetivos estabelecidos para cada visita e 

farão um protocolo de intenções de aprendizado e de discussão com os 

principais tópicos a serem abordados. Como se espera a manutenç ão do 

projeto, a cada nova reunião entre professores e monitores do espaço, novas 
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indagações trarão mais certezas no caminho a ser trilhado e na abordagem 

adotada.  

Levando em consideração o tempo da visi ta,  de aproximadamente 2 horas 

para cada espaço, no planejamento deve-se objetivar claramente a aquisição 

das competências e habilidades  elencadas no projeto e, com isso, garantir uma 

visita proveitosa e repleta de conhecimentos que terão significado no 

cotidiano do aluno.  

Para a efetivação da proposta pedagógica para a utilização dos espaços 

Planetário da UFG e Memorial do Cerrado  da PUC, propõe-se que outra 

reunião prévia com os alunos deixe claro os objetivos da visita e determine o 

modo como as atividades serão avaliadas,  qual o it inerário e quais profes sores 

serão responsáveis pelas etapas do passeio. Essa proposta deve ser realizada 

por grupos de até 40 alunos, cursando entre o nono ano do Ensino 

Fundamental até a segunda série do Ensino Médio, visando um maior 

aproveitamento dos conteúdos conceituais que serão abordados.  

De acordo com Vieira e Bianconi (2005), não há empecilho algum na 

abordagem de conteúdos de diferentes séries em uma única visita, já que a 

apresentação dos temas ocorre de forma naturalmente correlacionada, 

proporcionando um ensino menos fragmentado e mais próximo da realidade.  

Depois de todas as medidas preliminares,  autorizações, planejamento 

com os locais a serem visitados, esclarecimentos aos pais,  convocação do 

grupo de professores e funcionários que acompanharão o grupo, comunicado 

aos alunos sobre quais atividades serão desenvolvidas e como será avaliado o 

aprendizado, é hora de aproveitar o passeio e tirar o máximo proveito da saída 

da escola.  

A sugestão é que a visita comece pelo Planetário da UFG onde a 

discussão pode contar com professores e monitores  das áreas de Física, e 

Biologia,  na proporção de 01 monitor para cada grupo de 15 alunos.  No 

Planetário, a discussão partirá da evolução do universo, formação das estrelas 

e do sistema solar e formação da Terra, tendo em vista se mpre a posição 

geográfica ocupada pelo cerrado e a inserção do homem no meio natural . 

Mostrar as belezas do universo, algumas constelações e uma incrível viagem 

pelos confins do universo certamente abrirá o caminho para que sejam 

trabalhados conceitos de pertencimento ao mundo natural e consequente 
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responsabilidade pela preservação da vida e do ambiente. Nesse processo são 

abordados os seguintes tópicos,  elencados anteriormente a partir da página 

44. 

 

a)  A compreensão dinâmica do universo.  

b)  A Luz e suas interações .  

c)  O significado do conceito de tempo para a humanidade .  

d)  Fontes de Energia e Preservação ambiental .  

 

A visão que os antepassados tinham do universo tem um grande poder 

explicativo para entendermos o conjunto de conhecimentos que temos hoje 

sobre o universo, as lendas e mitos relacionados à criação do universo são 

excelente fonte para que o conhecimento seja trabalhado como criação 

humana e dependente do poder de observação que a humanidade tem em cada 

etapa histórica. Debater o fato de que o universo obs ervável passou de 

100.000 anos luz em 1900 para mais de 13 bilhões de anos luz em 2014 é 

precioso para que aluno entenda que a tecnologia nos coloca mais próximos 

dos fenômenos naturais no tempo e no espaço, mesmo aqueles que 

aconteceram a milhões de anos no passado, que muito ainda pode ser 

descoberto cientificamente e que o trabalho de astrônomos e pesquisadores 

ainda tem muito a acrescentar ao conhecimento humano.  

Para finalizar a discussão no planetário, a sugestão é que o “Céu de 

Goiânia” seja o mote abordado. Professores e equipe do espaço não formal,  

utilizando a tecnologia promovida pelo projetor do planetário devem discorrer 

sobre as particularidades do universo observadas a olho nu no cerrado goiano, 

as posições relativas entre Sol, Lua e Terra, os  eclipses, as constelações 

observadas no Hemisfério Sul, os pontos onde o sol nasce e se põe, inclinação 

dos raios solares no cerrado, a diferença na duração do dia ao longo do ano e 

o modo como os habitantes primitivos do Cerrado enxergavam os fenômenos e  

se adaptavam a eles.  

Ao final das explanações os professores e monitores, através de uma 

última discussão com os alunos, devem se certificar que os alunos obtiveram 

uma compreensão dinâmica do Universo e dos movimentos que determinam 

nossos dias, meses e anos, entendam a importância da luz na transmissão das 
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informações a que temos acesso e que nos traz conhecimentos acerca do 

universo de muito antes do surgimento da Terra, compreendam o conceito de 

tempo e a frugalidade da percepção humana em relação ao t empo do universo, 

entenda o Sol como nossa maior fonte de energia e responsável pelo mais belo 

por do sol no Brasil e mais ainda, se as competências e habilidades associadas 

aos conteúdos foram atingidas.  

Saindo do Planetário, os alunos devem seguir direto  para o Memorial do 

Cerrado onde o foco central  será a adaptação do homem no ambiente do 

cerrado, os primeiros habitantes e a relação entre o homem, o ambiente e a 

sociedade que se formou especificadamente nesse pequeno ponto da Via 

Láctea.  

Inicialmente, no Memorial do Cerrado, deve-se abordar a formação do da 

Terra e do cerrado através da ampla coleção de rochas e fósseis disponíveis 

no local,  as transformações sofridas química e biologicamente pela Terra para 

possibilitar o surgimento da vida, os animais extintos e extremamente 

diferentes que já viveram no cerrado e a relação do homem primitivo com as 

condições climáticas do ambiente.  

Nesta etapa são abordados os seguintes tópicos, elencados anteriormente 

a partir da página 44: 

 

a)  O fenômeno da vida em toda sua multidiversidade de 

manifestações .   

b)  Os conceitos de adaptação e seleção natural .  

c)  O desenvolvimento e aproveitamento de recursos 

naturais e utilização de tecnologias.  

d)  O Meio-ambiente e o equilíbrio dinâmico da vida.  

e)  O Meio Ambiente e a Utilização do cerrado  

 

A discussão pode ter a participação de professores ou monitores de 

Biologia e Física ou outros que podem contribuir com o emaranhado de 

informações sobre o cerrado. O objetivo maior será o descrever os processos e 

particularidades que caracterizam o cerrado e como a humanidade se adaptou 

a ele, sem deixar de reconhecer as transformações na natureza promovidas 

pelo homem, como a busca por minerais preciosos, energia das hidrelétricas,  a  
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agricultura e as grandes cidades que acabaram por moldar o homem , sua 

cultura e economia ao chão poeirento do cerrado.  

Tendo em vista o entrelaçamento de informações das mais diversas áreas,  

é necessário que o processo evolutivo seja discutido à luz das teorias de 

formação do continente americano e das transformações f ísicas e químicas 

pelas quais o cerrado passou, valorizando em cada época, a intensidade de 

vida primitiva presente no cerrado.  

 Os alunos, ao se depararem com as imagens e representações 

pictográficas do Memorial do Cerrado deverão compreender o fenômeno da 

vida em toda a sua diversidade de manifestações, o equilíbrio entre o 

desenvolvimento e a manutenção dos recursos naturais do cerrado e os 

conceitos de adaptação e seleção natural.  A sustentabilidade deve ser o eixo 

central defendido pelos professores, a começar pelo fato de que o cerrado se 

constituiu a fonte primordial de recursos para a sobrevivência de todos os 

alunos. Segundo Guimarães e Vasconcelos (2006), o enfrentamento da atual 

crise socioambiental  depende, entre outras, luta pela formulação de uma 

ciência e uma cultura engajadas no processo de construção de um modelo de 

sociedade ecológica e socialmente sustentável,  valorizando as relações entre 

ciência, sociedade e tecnologia.  

Ao final da visita ao memorial do Cerrado, em uma rápida arguição, d o 

mesmo modo que foi executado no Planetário,  os professores e monitores 

devem se certificar,  de forma superficial, através de uma discussão com os 

alunos,  se os objetivos da visita foram atingidos. Para isso, devem, ainda no 

local,  relembrar o processo evolutivo presente na fauna do cerrado, a 

complexidade de transformações sofridas ao longo das eras e o papel do 

homem como agente ativo e passivo das transformações ocorridas no ambiente 

desde a chegada dos primeiros habitantes humanos no ambiente. Verifica r 

ainda se as potencialidades do cerrado foram discutidas em todas as suas 

formas de apresentação, desde o aproveitamento dos rios do cerrado até o 

enorme potencial de coleta de energia solar e ciclo das chuvas.  

Naturalmente, o ambiente diverso da realidad e cotidiana da sala de aula 

favorece a curiosidade e a participação e deve ser preocupação dos 

responsáveis pela visita que os objetivos sejam cumpridos de acordo com o 

planejado e que a visita seja marcante para os participantes.  Para isso é 
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importante que as metas traçadas atendam a um propósito específico, deve se 

levar em consideração a maturidade dos alunos, os conteúdos específicos que 

serão trabalhados e qual sua relação com os temas trabalhados em sala para 

que o aluno compreenda a intrínseca comunh ão entre o conhecimento 

trabalhado em sala de aula e o vislumbrado em algum espaço não formal 

(MARANDINO, 2000).  

É fundamental que o grupo de professores que acompanhará a visita  

conheça o espaço e suas potencialidades, que participe efetivamente do 

processo e faça sempre pontes entre o assunto trabalhado no espaço e o 

conteúdo trabalhado em sala de aula. Não seria proveitoso criar um abismo 

entre a escola formal e o espaço não formal, como se um conhecimento fosse 

completamente distinto do outro, esses esp aços devem ser complementares, 

promover a contextualização e a interdisciplinaridade, contribuir 

intencionalmente com a educação formal e aproveitar ao máximo a sagacidade 

e curiosidade do grupo de alunos.  O professor não deve se ausentar da 

explicação e da visi ta propriamente dita como se estivesse entregando seus 

alunos a outro mentor e não tivesse o que contribuir na discussão dos temas.  

Dessa forma, o professor da sala de aula é parte integrante do projeto ao 

tomar para si a tarefa de relacionar o tema abordado no espaço com os 

conteúdos vivenciados em sala de aula, cumprindo o plano de ação resultado 

do encontro prévio entre os monitores e professores participantes da visita. 

Em alguns momentos o monitor iniciará a discussão e como combinado, o 

professor de determinada área solicitada no entendimento do fenômeno fará 

os seus esclarecimentos e ouvirá os questionamentos dos alunos acerca do 

exposto.  

É também importante que o aluno seja ouvido sobr e as teorias, certas ou 

erradas,  que ele próprio formulou para entender o bioma cerrado, suas 

arguições e dúvidas, levando a efeito o termo discussão e não apenas a 

transmissão passiva do conteúdo.  

Os Espaços não formais  visitados devem tomar parte no cumprimento dos 

objetivos da visita  e comungar das mesmas metas , o que criará,  como um dos 

benefícios , uma sólida ponte entre a escola e o espaço n ão formal,  dessa 

forma, os Espaços não formais  ganham em amplitude de abordagens, visto que 

professores e coordenadores também terão a oportunidade de deixar suas 
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sugestões para a melhoria do processo. Essa ponte é também importante para 

a escola, permitindo com que professores e coordenadores se sintam 

motivados a utilizarem cada vez mais os Espaços não formais  com a certeza 

de que um trabalho duradouro e eficaz est á sendo realizado.  

No tocante à condução do projeto, temos por fio condutor o tema “Do 

Big Bang ao Cerrado atual: Interdisciplinaridade no ensino de ciências 

integrando Espaços não formais”, o que torna necessário a intervenção do 

mediador escolhido no planejamento quando a discussão se estende por outros 

tópicos. Esse mediador deve ter a clareza do objetivo e das etapas do projeto 

e de quando as disciplinas darão as suas contribuições para o fechamento do 

assunto.  

Ao final das duas visitas se faz necessário um últ imo encontro para 

discussão dos resultados preliminares e da interatividade entre a escola e o 

espaço não formal,  fracassos aparentes e conquistas das metas estabelecidas 

no projeto devem ser analisadas à luz das competências  e habil idades 

requeridas ao final  do processo.  

Em novo ciclo para planejamento da próxima visita, aos professores cabe 

a análise da avaliação dos resultados em sala de aula após as visitas,  

principalmente sobre os objetivos de aquisição de conhecimento científico em 

relação ao cerrado advindos da visita aos espaços.   

Em relação à avaliação do projeto, deve -se dividir em três momentos, o 

primeiro deles entre professores e monitores, com o objetivo de aparar as 

possíveis arestas no trajeto e fornecer subsídios para as próximas visitas,  

visto que esse é um projeto de longa duração, realizado todos os anos pelos 

mesmos professores e monitores, ao longo do ciclo escolar dos alunos. Essa 

avaliação deve ocorrer tanto no M emorial do Cerrado quanto no Planetário  da 

UFG, com o objetivo de discutir  de antemão os resultados esperados e 

atingidos, as part icipações dos alunos, a clareza nas informações e a forma 

com que os conhecimentos adquiridos pelos alunos serão avaliados.  

O segundo momento da avaliação do projeto diz respeito ao 

entendimento que os alunos tiveram dos tópicos discutidos ,  não apenas em 

relação aos conteúdos conceituais, procedimentais e ati tudinais abordados 

durante a visita, mas sobretudo em relação às competências adquiridas em 

construir modelos explicativos sobre o bioma Cerrado.  A sugestão é de que 
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esse entrelaçamento entre as áreas  culmine para os alunos em uma “mostra de 

saberes” ,  sobre a qual os alunos já devem estar informados de antemão. Cada 

grupo de três ou quatro alunos, divididos de acordo com critérios estipulados 

pela equipe de professores,  de acordo com a série ou turma, após as 

discussões nos dois espaços, deverá estar munido de informações para 

construir a sua própria representação pictográfica do cerrado para despertar 

nos alunos que participarão das visitas nos anos  subsequentes, uma maior 

atratividade pelo tema abordado.  

A mostra pode ser feita através de cartazes, pôsteres, montagens e 

explicação sobre o tema do projeto,  utilizando recursos digitais ou 

audiovisuais disponíveis aos alunos. Cada grupo, assessorado pe lo professor 

de uma das disciplinas presentes deve transmitir, de acordo com sua 

criatividade e área do conhecimento, o que foi  abordado no projeto ao 

restante da escola.  

Dessa forma os professores têm uma visão mais clara sobre o 

aprofundamento em que os  alunos compreenderam a interdisciplinaridade para 

se estudar o Cerrado e por sua vez, os alunos devem fazer uma junção doso 

conhecimentos para montar a sua própria mostra sobre o bioma, utilizando 

para isso as competências e habilidades despertadas nos do is ambientes.  

O terceiro momento da avaliação diz respeito ao retorno final aos 

Espaços não formais , depois de realizada a “mostra de saberes”  avaliativa 

para confrontar os resultados esperados com os realmente obtidos e a 

discussão de novas estratégias e de novas aquisições por parte dos Espaços 

não formais para que o projeto tenha cada vez mais a amplitude de ser um 

aliado na compreensão do ambiente e das relações entre esse ambiente, a 

sociedade e a tecnologia ao longo da existência do cerrado.  

A experiência de alguns educadores e a minha própria sobre a visitação é 

a de que os alunos se mostram mais interessados e participativos e geralmente 

se apropriam dos conhecimentos de forma a garantir um a boa apresentação 

para os colegas, conhecimentos estes que e starão pautados na iniciativa de 

conhecer bem um determinado tema, com profundidade e qualidade de 

aprendizado.  

Em resumo, teremos o seguinte cronograma a ser cumprido:  
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I-  Planejamento coletivo entre professores e monitores dos espaços.  

II -  Visita ao Planetário da UFG 

III -  Visita ao Memorial do Cerrado.  

IV - Reunião para aval iação dos objetivos alcançados.  

V - Mostra de saberes na escola.  

Lembrando que um dos mais importantes momentos de intervenção na 

carreira de futuros profissionais é justamente no En sino Médio quando as 

vocações estão ainda insipientes, a  pretensão é a de se construir um ciclo 

virtuoso sobre o conhecimento científico acerca do cerrado, abrindo espaço 

para que futuros pesquisadores se entreguem a esse tema, fomentando a 

publicação de t rabalhos científicos, livros e material didático sobre assunto 

de tamanha importância para o Brasil .  
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    CONSIDERAÇÕES 

              FINAIS 

 

 

 

 

 

 
 

“

Suspei to  que nossas esco las ensinem com mui ta  

precisão a c iência de  comprar  as passagens e  

arrumar as malas.  Mas tenho sér ias dúvidas de  que  

elas ensinem os a lunos a  ar te  de ver  enquanto 

viajam.”  

Rubem Alves  

 

 

Ao mesmo passo que a ciência amplia seus horizontes , tanto em extensão 

como em profundidade, o saber do cidadão comum se distância do saber 

científico,  fazendo-se necessário viabilizar meios de  compreender,  não só os 

fenômenos naturais, mas também como se constrói o conhecimento  ao longo 

do tempo. A capacidade de este cidadão parti cipar cri ticamente na tomada de 

decisões acerca do seu universo cotidiano  deve ser construída, 

fundamentalmente, através do ensino das Ciências  Naturais. Para isso, há uma 

necessidade de se art icular o ensino das ciências com as perspectivas 

epistemológicas contemporâneas, que possibilitem a construção, por parte dos 

mesmos, de concepções de ciência e da construção do conhecimento científico 

mais adequadas a uma visão atual da ciência e do s cientistas e das 

contribuições advindas desse trabalho.  Esse fato pode dotar a aprendizagem 

científica de valores educativos, éticos e humanísticos que permitam ir além 

da simples aprendizagem de fórmulas ,  leis e teorias científicas, contribuindo 

para a formação de uma cidadania verídica.  

 

Figura 10. Entrada da Praça da Ciência. Espaço Interativo 

em Vitória – ES - Brasil 

 Visita em Julho de 2012 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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No ensino das ciências, uma compreensão dos modos pelos quais o 

conhecimento científico tem sido historicamente construído parece ser algo 

tão importante de ser compreendido quanto os conteúdos em si  mesmos. Esses 

dois aspectos não estão dissociados, são imbricados, pois a apreensão dos 

chamados “conteúdos” é a estratégica por excelência para compreensão dos 

modos pelos quais o conhecimento científico se constitui.  Não basta ao 

estudante dominar os conteúdos científicos sem ter uma clar a ideia dos seus 

pressupostos e dos seus limites de va lidade que são determinados pelo 

contexto histórico no qual são desenvolvidos.   

Currículos, programas e livros didáticos buscam incorporar os resultados 

oriundos da atividade científica, e viabilizar da alfabetização científica um 

dos objetivos precípuos da educação contemporânea. Nesse sentido, a  

importância de uma compreensão da natureza da ciência tem sido destacada 

por muitos pesquisadores como algo a ser incorporado, explicitamente, nos 

conteúdos curriculares,  o que acontece no Brasil,  a partir  da ediç ão dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

A compreensão da natureza da ciência trata -se de um metaconhecimento 

sobre a ciência que aparece a partir das reflexões interdisciplinares realizadas 

pelos especialistas da filosofia, da sociologia e da história da  ciência, além 

dos pesquisadores da área de ensino de ciências. Esta compreensão é um 

requisito para se ter um conhecimento sobre a mesma que possibilite o manejo 

de objetos e processos tecnológicos na vida cotidiana; para a análise e tomada 

de decisões bem fundamentadas em questões técnicas e/ou científicas de 

interesse social; para apreciar o valor da ciência como elemento da cultura 

contemporânea; que ajuda no melhor entendimento das normas e valores da 

comunidade cientifica que contem compromissos socia is e;  no aspecto 

docente facilita a aprendizagem dos conte údos das disciplinas e a consequ ente 

mudança conceitual.   

Essa discussão mostra que o ensino de Ciências, ao mesmo tempo em que 

introduz o aluno/cidadão numa nova cultura, a cultura científica, deve  ser 

suficientemente crítico para questionar os princípios científicos, analisar seu 

processo de produção, perceber as influências do contexto social  e político 

nessa produção e delimitar o contexto de aplicação do conhecimento 

científico.  Em se tratando da educação científica, observa-se a necessidade de 
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superação de obstáculos,  seja epistemológicos ou pedagógicos, nos processos 

de ensino e de aprendizagem. Faz se necessário inserir o educando em 

estratégias de busca, solução de problemas via discussões, l eituras, ações em 

grupo na escola e fora dela, aliando a educação à informação, só assim a 

educação científica terá validade.  

No tocante ao ensino da Física,  Biologia ou Química, as chamadas 

Ciências Naturais, poucas questões parecem mais importantes que u ma boa 

compreensão, por parte do professor, da relação complexa e sutil que existe 

entre teoria e  experimento na produção das ide ias na ciência, e que incorpore 

a questão trazida pela moderna filosofia da ciência, de que toda observação 

tem certa carga teórica.  

O uso dos Espaços não formais  de educação, complementando a educação 

formal resgata a prática como fonte da teoria e desperta a curiosidade do 

alunado, tornando o conhecimento científico concreto e ligado à realidade do 

aluno. Contextualização e interdisciplinaridade, tão perseguidas nas modernas 

teorias educacionais podem ser atingidas com o deslocamento do trabalho 

pedagógico para um dos Espaços não formais . Fazer ciência, nesse aspecto ,  

significa dar vazão à curiosidade e interatividade, presentes  nos espaços 

pesquisados.  

A proposta de utilização dos espaços coletivamente visa a apreensão dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais à luz das competências 

elencadas nos PCN’s, priorizando a contextualização e a 

interdisciplinaridades, com metas bem estabelecidas e amarradas em 

planejamentos constantes antes das visitas e discussão dos resultados pelos 

professores e monitores do espaço e ainda verificação do conteúdo com 

significado para o aluno.  

Dessa forma, dá-se início a uma nova percepção do conhecimento 

científico sobre o bioma cerrado, ativando a curiosidade e consequentemente 

a busca pela pesquisa em uma área de imensa importância para a economia e 

cultura brasileiras. Despertar o aluno para essa visão científica do ambiente 

representa um incentivo ao surgimento de novos pesquisadores no futuro, 

além de fomentar a elaboração e material didático voltado para essa realidade 

e inúmeras pesquisas científicas que darão continuidade ao entendimento do  

Cerrado brasileiro.  
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Em relação à minha formação como professor, a busca por uma proposta 

consistente para a utilização dos Espaços não formais  trouxe ainda mais luz 

sobre uma prática que já realizava como professor e coordenador do Ensino 

Médio. Doravante,  ao uti lizar os espaços fora da escola, prevalece a 

preocupação com o planejamento e com os objetivos a serem atingidos, surge 

a sintonia com os Espaços não formais no sentido de aproximar a linguagem e 

a metodologia utilizada na sala de aula,  se adequando cada vez mais ao que o 

aluno irá se deparar fora da sala de aula no mundo do trabalho, da tecnologia 

e das relações sociais, dando vazão a inúmeras outras formas de continuar 

pesquisando a interação entre a educação formal e a utilização de espaços 

voltados para a complementação dos conheciment os.  

Dentro deste referencial, este trabalho fomentou a complementação do 

ensino formal, para alunos do nono ano do Ensino fundamental até a segunda 

série do Ensino Médio, através de visitas planejadas ao Planetário da UFG e 

do Memorial do Cerrado, sob o en foque “Do Big Bang ao cerrado atual: 

interdisciplinaridade no ensino de ciências integrando Espaços não formais” 

visando aprendizagem com significado em conteúdos conceituais , atitudinais 

e procedimentais  alardeados nos PCN’s  como indispensáveis para uma 

compreensão do ambiente e da interferência humana no mundo.  
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