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Ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo.

Paulo Freire
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PREFÁCIO

Retomem a praça!

O desafio que propõe este livro é duplo: pensar a formação
de professores de Ciências como expressão de um processo de
aprendizagem da docência que se realiza também em espaços não-formais
de ensino e, para além deste, mostrar as possibilidades de apropriação de
um espaço público que pode possibilitar a circulação do conhecimento
científico e, com isso, seu acesso para a população da cidade.

Retomar a praça pública como espaço de uso coletivo, de
domínio público, e como lugar de aprendizagem parece ser a provocação
desse projeto de formação. O tratamento dado pelos autores do livro à
compreensão do potencial de aprendizagem que se abre para todos,
estudantes de licenciatura e cidadão comum, aponta para a perspectiva
mais política das questões educacionais, pois trata a questão do acesso ao
conhecimento científico na perspectiva da emancipação, seja em relação
aos futuros professores, seja em relação à população que a ele não tem
tido acesso.

A vinculação entre praça pública e conhecimento é antiga.
Já na antiguidade greco-romana, a praça se configurava como o espaço
mais importante de lutas, conflitos, diálogos e decisões. De lugar de
execução na fogueira daqueles que desafiavam o conhecimento ditado
pela Igreja na Idade Média, ao centro irradiador de crescimento e
desenvolvimento das cidades na Idade Moderna, a praça pública foi se
configurando como espaço de relações e de compartilhamento.

É nessa perspectiva que o livro traz contribuição singular ao
tornar o Projeto “Ciência na Praça” espaço de prática educativa e de
divulgação da Ciência. Sem desconsiderar a complexidade do processo de
aprender a ser professor e atuar nos espaços formais, os autores acreditam
que a atuação dos futuros professores em espaços não-escolares pode se
apresentar como rito de passagem para o exercício profissional em espaços
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formais, ou seja, as escolas. Partindo dessa hipótese, o Projeto se apresenta
como atividade privilegiada da disciplina Prática de Ensino.

Sabe-se que aprender a ser professor é um processo que se
dá ao longo da vida, mas essa disciplina ocupa um papel de destaque no
período da formação inicial. Ela envolve situações práticas em que os futuros
professores são confrontados com múltiplas situações problemáticas que
levam ao questionamento, à dúvida, à reflexão. Situações em que só o
conhecimento do conteúdo não é suficiente para compreendê-las. Além
dele, o diálogo, a atitude, a convivência e a capacidade de interação com
as pessoas se apresentam como componentes-chave desse processo de
aprendizagem da prática profissional.

O presente livro procura ir ao encontro dessa concepção de
Prática de Ensino, não só relatando a experiência Projeto “Ciência na Praça”,
mas discutindo de forma articulada as questões de ensino e aprendizagem,
teoria e prática, conhecimentos e saberes, educação formal e não-formal,
abordando os aspectos teóricos e metodológicos relacionados, sem
descuidar da análise das condições políticas que envolvem tal perspectiva
de trabalho.

A forma como os textos estão organizados revela não apenas
o potencial criativo da experiência de formação de professores, mas convida
para uma retomada das discussões sobre o trabalho conjunto de
professores, pesquisadores e alunos nos novos espaços formativos, em
que todos se comprometem com o ensinar, com o pesquisar e com a
divulgação do conhecimento científico para os que a ele não têm acesso.

Embora o livro tenha como foco a prática vivenciada pelo
Projeto “Ciência na Praça”, a preocupação com a  fundamentação teórica
de todos os autores dos capítulos se sustenta com uma farta e atual
bibliografia, nacional e internacional. Nas entrelinhas pode-se reconhecer
o vínculo com as teorias e propostas trazidas entre nós pelo pesquisador
Imbernón nesse início dos anos 2000, que, ao discutir o papel da formação
inicial, destaca a bagagem sólida de conhecimentos científicos, culturais,
contextuais, pessoais e psicopedagógicos que deve capacitar o professor
para assumir a complexa tarefa educativa, além da flexibilidade e rigor, ou
seja, suas ações devem sempre se apoiar numa fundamentação válida.
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Talvez aí resida a contribuição básica do livro, uma vez que
oferece caminhos e apresenta subsídios relevantes que permitem
vislumbrar possibilidades inovadoras do exercício profissional dos nossos
futuros professores de Ciências.

Aos leitores deste livro cabe, ainda, uma consideração final.
Seu organizador e colaborador em diversos artigos é um pesquisador que,
desde sua formação no curso de Licenciatura em Biologia, mostrava-se
um aluno inquieto e sempre dado às peripécias, que em seu sentido
etimológico grego, original, aciona a idéia de movimento constante, de
dinâmica conjunta, de encontro com o “outro”. Sua inquietude e suas
peripécias são agora materializadas na praça pública, num encontro com o
outro. E quem é esse outro ou quem são esses outros? Cabe ao leitor
conhecê-los e deixar que se revelem nas linhas e entrelinhas dos textos.

São Paulo, janeiro de 2008

Laurizete Ferragut Passos



10

Faculdade de Ciências e Letras

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA



CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA

11

Faculdade de Ciências e Letras

APRESENTAÇÃO

O ano de 2002 trouxe um grande desafio para os
professores responsáveis pela disciplina de Prática de Ensino e pelas
atividades de Estágio Supervisionado do Curso de Ciências – Habilitação
em Biologia oferecido pelo Centro Universitário Padre Anchieta. Embora
de importância indiscutível, a atuação dos alunos do referido curso junto
aos estabelecimentos da rede pública de ensino não atendia plenamente
às necessidades que, entendia-se, eram prioritárias para o futuro
exercício da profissão docente; faltava-lhes tomar contato com outros
contextos educativos que não o escolar. Além disso, um forte movimento
voltado à responsabilidade social fazia-se cada vez mais presente,
chamando todos os setores da sociedade para uma tomada de posição
nesse campo.

Desafios pedem soluções que, por sua vez, carecem de
idéias, frutos de um intenso pensar. Para vencer o desafio em questão,
a proposta que pareceu mais coerente com o cenário que então se
delineava foi a de envolver os graduandos – futuros educadores – na
elaboração e apresentação de exposições ao ar livre, por meio das quais
poderiam difundir o conhecimento científico e, ao mesmo tempo,
exercitar outras formas de educar.

Com o devido apoio institucional, a proposta materializou-
se naquele mesmo ano com o nome de Projeto “Ciência na Praça”. Desde
então, exibições vêm sendo realizadas aos sábados pela manhã em uma
praça pública da área central do município de Jundiaí-SP, onde grupos
de alunos, instalados em uma tenda, realizam a apresentação de um
tema pertencente às Ciências Naturais e/ou Tecnologias correlatas.

O contato constante com todas as tarefas que acompanham
as exposições – desde a  idealização até a efetiva realização destas –
levou-nos a reconhecê-las como portadoras de um considerável potencial
educativo, quer para os licenciandos, quer para o público geral. Diante
disso, o Projeto “Ciência na Praça” tornou-se atividade obrigatória da
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disciplina de Prática de Ensino, cujo perfil passou por profundas
modificações quando da implantação da nova matriz curricular que,
coincidentemente, deu-se também em 2002. De fato, ao concebermos
a referida disciplina, procuramos organizá-la de tal modo que, entre o
primeiro e o último semestre do curso, os graduandos passassem
gradativamente de experiências de ensino não-formais para as
reconhecidamente formais. Além de preparar os alunos-mestres para
atuar em espaços não-escolares – quer como professores, quer como
monitores –, tal organização tem o intuito de proporcionar um contato
menos brusco com o universo da sala de aula. Acreditamos, ainda, que
as abordagens empregadas nas experiências não-formais de ensino
possam constituir-se em fonte de inspiração para o planejamento e a
condução de aulas de cunho formal, enriquecendo-as consideravelmente.

Até o fechamento deste livro, 93 apresentações haviam
sido realizadas. Crianças, jovens e adultos de diversas idades e níveis
sócio-econômico-culturais – representados por moradores de rua,
profissionais dos mais variados segmentos, estudantes e donas-de-casa
– a maior parte simples transeuntes de uma praça pública, compuseram
o público de cerca de 8.500 visitantes que prestigiaram as exposições.

Durante esse período, nosso olhar crítico e investigativo
manteve-se atuante, graças a que nos foi possível implementar uma
série de melhorias, tanto nas exibições propriamente ditas quanto na
estrutura geral do Projeto. Paralelamente, passamos a desenvolver
investigações que nos oferecessem uma melhor compreensão a respeito
de diversos fenômenos e aspectos a eles relacionados. Tais pesquisas,
conduzidas ou orientadas pelo docente responsável pelo Projeto, tiveram
seus relatos apresentados em Trabalhos de Conclusão de Curso e eventos
científicos nacionais e internacionais.

Ao completar seis anos consecutivos de intensa atividade
docente e discente, o Projeto “Ciência na Praça” exibe nítidos sinais de
consolidação como iniciativa capaz de se fazer presente nos três âmbitos
da atuação universitária, que são: o ensino, a pesquisa e a extensão de
serviços à comunidade. Chega então o momento em que os limites
intra-institucionais devem ser ultrapassados, em nome de uma
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socialização de saberes e de um diálogo franco com outros pontos de
vista.

É a partir dessa perspectiva que nasce esta obra. Fruto de
um esforço conjunto envidado por egressos, alunos e professor, todos
eles intimamente vinculados ao Projeto, seu intuito é o de não só
documentar e socializar a iniciativa, mas também oferecer subsídios
teórico-metodológicos a todos os interessados em desenvolver
exposições científicas dessa modalidade. Com isso, esperamos inspirar
outras iniciativas nesse âmbito, da mesma forma que temos nos valido
de diversas outras experiências, algumas delas levadas a termo em
realidades consideravelmente distintas da nossa.

Wanderley Carvalho
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VIVER CIÊNCIA,

ADQUIRIR

CONSCIÊNCIA

CAPÍTULO 1

ÂNGELA GUIMARÃES DE
ABREU SOUZA

WANDERLEY CARVALHO

F
o

to
: W

a
n

d
e

rle
y C

a
rv

a
lh

o



16

Faculdade de Ciências e Letras

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA



CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA

17

Faculdade de Ciências e Letras

Vivemos a terceira – ou a quarta, segundo alguns autores –
Revolução Industrial, alavancada pelas atividades da microeletrônica,
robótica e microbiologia que, por sua vez, encontram-se sob forte influência
da informática. Os benefícios dessas conquistas são bastante evidentes:
automóveis, composições ferroviárias e aeronaves tornam as viagens
domésticas e internacionais mais rápidas e confortáveis; recursos de
informática, principalmente a rede de computadores, encurtam distâncias
e tempo, facilitando sobremaneira a circulação de informações; máquinas
e dispositivos realizam ou auxiliam o trabalho humano; antibióticos cada
vez mais potentes, vacinas de alto grau de especificidade e terapias capazes
de corrigir falhas no material genético proporcionam, juntamente com
uma série de outros recursos a serviço da medicina – inclusive os
empregados para diagnóstico –, um significativo aumento na expectativa
de vida dos seres humanos. Além disso, somos diariamente bombardeados
com notícias a respeito de novos avanços científicos e tecnológicos,
notadamente nas áreas da informática e da Biologia. Diante desses fatos,
Granger (1994, p.11) propõe denominar este período, cujo início teria se
dado na segunda metade do século XX, como a “Idade da Ciência”.

A convivência com tais avanços não só não nos surpreende,
como também exerce influências sobre nossa forma de pensar e de nos
relacionarmos com o mundo. Para Rosnay (1995 apud CACHAPUZ; PRAIA;
JORGE, 2002), as novas tecnologias podem ser responsáveis por
desencadear uma nova etapa evolutiva na vida deste planeta.

Com a espécie humana passando progressivamente para níveis

de organização mais complexos, entramos na era do homem

simbiótico, estreitamente ligado a um organismo planetário do

qual é a base. Mercê da interligação do conjunto dos homens,

das máquinas, da vida artificial e das grandes redes de

comunicação, formar-se-ia um macro organismo caracterizado

por uma espécie de cérebro planetário, a que Rosnay chama de

Cibionte. (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002, p. 26.)

Concordemos ou não com a proposição de Rosnay, não
podemos deixar de reconhecer que Ciência e Tecnologia possuem, hoje,
um papel central na vida humana, esta entendida em suas dimensões
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social, econômica, política e ambiental. A par desse reconhecimento, é
preciso ampliar nossa mirada para colocar em foco, também, os impactos
indesejáveis que acompanham avanços dessa magnitude.

A OUTRA FACE DO PROGRESSO

Lidar com perigos é inerente à existência. Mesmo nos locais
em que a ação humana ainda não se fez presente, os riscos são constantes
e fazem parte do cenário natural no qual coexistem  diversas formas de
vida. Ao longo de sua história sobre a face da Terra, os seres humanos
conseguiram compreender, explicar e controlar os fenômenos e demais
elementos que estavam na origem dos fatores que ameaçavam a sua vida.

Com a irrupção da Ciência ocidental, ocorrida há pouco mais
de três séculos, o domínio sobre a Natureza e suas possíveis ameaças
ampliou-se exponencialmente, proporcionando, além de  conforto, uma
sensação de auto-confiança e fé no futuro que, em termos históricos, não
tardou a mostrar-se excessivamente valorizada. Pouco a pouco, a
humanidade passou a dar-se conta de que os avanços científicos e
tecnológicos comportavam riscos de proporções equivalentes (senão
maiores) às soluções oferecidas. Osborne (2002) aponta a obra Primavera
silenciosa de Rachel Carson, lançada em 1963, como marco pioneiro de
uma tomada de consciência acerca dos altos preços cobrados pelo
desenvolvimento econômico que as aplicações da Ciência e Tecnologia
proporcionaram. A partir de então, tais custos tornaram-se cada vez mais
evidentes, constantes e ameaçadores.

De repente, lembrou-se ao mundo que seus recursos eram

limitados e que o futuro não estava assegurado. As duas décadas

seguintes foram testemunhas de toda uma seqüência de

incidentes e problemas ambientais que modificaram de forma

essencial nossa atitude em face da Ciência, da racionalidade

científica e dos argumentos científicos. Em resumo, viver em um

estado de modernidade avançada supõe que a produção social

de riqueza hoje também venha acompanhada de forma
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sistemática pela produção social de riscos (OSBORNE, 2002, p.

46, tradução nossa).

De fato, as últimas décadas têm sido marcadas por
ocorrências de alto impacto ambiental e, portanto, justificadamente
preocupantes: acúmulo de DDT nas cadeias alimentares; destruição da
camada de ozônio; aquecimento global; desmatamentos; poluição de água,
solo e ar e redução acentuada da biodiversidade, sem falar nos efeitos
mais imediatamente devastadores dos grandes acidentes nucleares e do
emprego de material bélico de diversas categorias, tais como as napalm
incendiárias, as bombas atômicas e as armas químicas e biológicas (JACOBI,
2003; SILVA, 2003). Tais efeitos, aliados a atividades que se caracterizam
pela manipulação direta da matéria viva – como a fabricação de alimentos
transgênicos, a clonagem humana, a manipulação genética e a eutanásia
–, provocam um considerável enfraquecimento dos elos entre avanço
científico e progresso humano, em seu sentido lato, elos estes considerados
imprescindíveis.

Há que se reconhecer, portanto, que os resultados da
atividade científica e tecnológica interagem, em maior ou menor grau,
com o universo multifacetado da sociedade. Esta, por sua vez, é chamada
a fazer uso de uma reflexão ética, voltada à apreciação e ao juízo da conduta
humana no que concerne à produção em Ciência e Tecnologia. Tal juízo
recai sobre “quem faz a Ciência e para quem ela se faz” o que significa
“articular finalidades com resultados e conseqüências que advêm da sua
actividade” (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002, p. 30).

Reconheçamos também que, dentre o rol de transformações
ocorridas nas últimas décadas, principalmente naquela que marca a
transição do primeiro para o segundo milênio, a mais expressiva parece
ser a tomada de consciência de que o conhecimento resultante da atividade
científica não é exclusividade de um grupo seleto – o dos cientistas – mas
um patrimônio pertencente a toda humanidade, em cujo âmbito
reverberam, direta ou indiretamente, as repercussões de tal conhecimento
(MENEZES, 2000). Dessa forma, é lícito admitir que cabe a cada cidadão,
em particular, e à sociedade, como instância coletiva, exercer seu direito
de participar das decisões que dizem respeito aos possíveis rumos do
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avanço científico-tecnológico. É exatamente a produção do conhecimento
que deve mediar a relação do meio social com o natural (JACOBI, 2003).

Ora, participação e juízo crítico requerem um certo corpo
de conhecimentos em relação à área à qual pertence o objeto que se
encontra sob exame. É preciso, pois, passar por um processo de
alfabetização que em muito supera o domínio da leitura e da escrita, por
mais sofisticado que este venha a ser. Manacorda (1986, p. 61) atribui o
nome de “novo ABC” a essa alfabetização que, para ele, envolve o “uso e a
compreensão científica” de novas técnicas. Nessa mesma direção, Praia
(2004, p. 2) alude a “um conjunto amplo de capacidades, de atitudes, de
competências para escolher, para decidir, para agir, para ‘saber funcionar’”.
Defendendo a idéia de uma cultura científica, Cachapuz, Praia e Jorge
(2002) destacam os valores, as atitudes e as competências identificadas
com o aprender a aprender, a ética de responsabilidade e a abertura para
o novo como atributos fundamentais para que o cidadão, em uma sociedade
democrática, possa

[...] formular e debater responsavelmente um ponto de vista

pessoal sobre problemáticas de índole científico/tecnológica,

juízos mais informados sobre o mérito de determinadas matérias

e situações com implicações pessoais e/ou sociais, compreensão

de como idéias da Ciência/Tecnologia são usadas em situações

sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas específicas.

(CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002, p. 45).

TÃO PERTO, TÃO LONGE

A despeito da ebulição científica e tecnológica que
vivenciamos atualmente, há uma considerável parcela da população que
se encontra destituída dos meios básicos para compreender esse fenômeno
e, principalmente, suas conseqüências. Dentre os diversos fatores que
contribuem para essa triste realidade, há dois que, certamente, assumem
uma importância diferenciada.

O primeiro deles refere-se ao acesso aos bens culturais e
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de formação. Em diversas partes do mundo, assim como em grande parte
do território brasileiro, a Internet como recurso para acessar acervos e
bibliotecas é algo distante, utópico (MENEZES, 2000, p. 53). Mesmo para
aqueles a quem o quase ilimitado mundo da informática se encontra
disponível, não há qualquer garantia de ganhos qualitativos em termos de
conhecimento, pois há falhas resultantes de uma educação escolar deficitária.
Por exemplo, baseando-se em estudos conduzidos por outros autores, Osborne
(2002) afirma que, em geral, a parcela da população que pode ser considerada
“cientificamente instruída” situa-se entre 5% e 7%. Segundo o autor, quando
o público é chamado a rememorar informações científicas consideradas
básicas, como “o período da órbita da Terra em torno do Sol, se os vírus são
combatidos com antibióticos ou se o material radiativo pode ser destruído
por fervura, demonstra-se sempre que os resíduos deixados por qualquer
educação científica são muito escassos” (OSBORNE, 2002, p. 34, tradução
nossa). E há casos mais alarmantes! No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas
não concluíram as quatro séries iniciais, enquadrando-se, portanto, na
categoria dos analfabetos funcionais; jovens em fins da escolaridade
obrigatória, por sua vez, demonstram, em sua maioria, dificuldades em
estabelecer relações entre o que aprendem e aquilo que experimentam e
observam no seu cotidiano (IVANISSEVICH, 2003).

O segundo fator diz respeito à qualidade da informação
veiculada por outros meios que não os escolares, especialmente a chamada
mídia. É inegável a existência de diversas iniciativas sérias voltadas à difusão
de saberes junto ao público geral, a maior parte delas encabeçadas por
emissoras de televisão, revistas de divulgação e jornais. Contudo, é preciso
reconhecer que, lamentavelmente, trata-se de diligências ainda pontuais,
quase exceções em meio a uma avalanche de informações de qualidade e
autenticidade discutíveis que são inescrupulosamente difundidas por um
número crescente de veículos de comunicação. Por meio deles, tanto o
processo quanto o produto – incluindo-se as repercussões – da atividade
científica são tratados de maneira simplista, superficial, leviana. A partir
de uma supervalorização da dimensão factual do conhecimento – que
enfatiza aspectos ligados a que, quem, qual e quando em detrimento de
como e do por que – opera-se uma espécie de esterilização do saber, por
destituí-lo da reflexão crítica (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002). A situação
assume maior gravidade quando essa postura vem acompanhada de um
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sensacionalismo que cobre “com as cores do maravilhoso, do misterioso e do
formidável”, eventos científicos para os quais não se busca oferecer
compreensão ou oportunidades de julgamento (GRANGER, 1994, p. 18).

A mídia, que aumentou a quantidade de informações

disseminadas, empobreceu-se na análise dessas informações e

no estabelecimento de relações entre elas. Tem sido incapaz de

digerir tudo o que ela mesma transmite. É muito comum ver na

sociedade, hoje, repetidores de informações apenas

aparentemente relevantes, informações estas muitas vezes

veiculadas com grande impacto emocional. Os grandes

momentos destacados pela mídia são de violência, corrupção,

exclusão. [...] Se, de um lado, o fato é verdadeiro, de outro pode

refletir, em sua primeira análise, apenas a óptica daqueles que

selecionaram, formataram e transmitiram a informação.

(MARCOVITCH, 2000, p. 42-43.)

Tal abordagem, que distorce consideravelmente os fatos e
sua verdadeira importância, provoca um efeito narcotizante responsável
por visões também distorcidas ou excessivamente polarizadas da Ciência.
Por exemplo, a visão de Ciência poderosa resulta tanto em temor quanto
em fé inabalável; uma Ciência tida como maravilhosa pode ser vinculada à
magia e permitir a adesão a toda sorte de crenças (GRANGER, 1994).
Qualquer que seja o caso, as distorções representam uma idéia vaga do
que seja Ciência e inviabilizam uma ação reflexiva.

Mergulhadas em Ciência e Tecnologia, servindo-se dela em
seus cotidianos, as pessoas vivem o que Manacorda (1986, p.61) denomina
“culto mágico gerado pelo progresso”, ou seja, o uso dos artefatos gerados
pela atividade científica e tecnológica não é acompanhado de uma
compreensão sobre a sua produção e o seu funcionamento, fato que gera
ou ajuda a reforçar uma concepção mágica. “Quando acendemos a luz, não
sabemos bem o que sucede, não é mesmo? É como se fosse algo mágico...”
(MANACORDA, 1986, p. 61).
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EDUCAÇÃO: UMA RESPOSTA POSSÍVEL E NECESSÁRIA

Como se pode depreender a partir do que foi apresentado
até este ponto do texto, avanços científicos e tecnológicos não representam
– embora pudessem perfeitamente representar – avanços de caráter so-
cial. Se o presente momento histórico caracteriza-se por uma profusão de
conquistas técnico-científicas de primeira linha, ele vem marcado, também,
por miséria, fome, ignorância, exclusão. Nas palavras de Santos:

Vivemos num tempo paradoxal. Um tempo de mutações

vertiginosas produzidas pela globalização, a sociedade de

consumo e a sociedade de informação. Mas também um tempo

de estagnação, parado na possibilidade de pensar a

transformação social radical. Nunca foi tão grande a discrepância

entre a possibilidade técnica de uma sociedade melhor, mais

justa e mais solidária e a sua impossibilidade política. Esse tempo

paradoxal cria-nos a sensação de estarmos vertiginosamente

parados (1996,  p. 15).

Numa sociedade com tal perfil, o imobilismo apontado por
Santos  perpetua-se por meio de um sistema de retroalimentação poderoso
e perverso. A marginalização – aqui entendida em seu sentido amplo – de
parcelas significativas da sociedade impede que ela, como conjunto, seja
mobilizada, coesa e independente em relação a benesses vindas do sistema
governamental. Faltam-lhe as instituições, relações e normas sociais que
lhe permitem conferir qualidade crescente às relações interpessoais que
se estabelecem em seu âmbito, ao que se convencionou chamar de “capi-
tal social” (MAGLIANO FILHO, 2007, p. 3)1.

Nesse contexto, a educação científica, voltada para a
construção de uma cultura científica capaz de contemplar tanto uma
formação científico-tecnológica básica quanto uma visão geral de mundo
(MENEZES, 2000), representa um valioso instrumento de construção de
um capital social. Logo, deve ter um direcionamento tal que os indivíduos

1 É importante observar que, baseando-se em outros trabalhos, Magliano Filho afirma
que, na sociedade brasileira atual, a “cultura cívica é deficiente e frágil, para não dizer
inexistente”. Segundo o mesmo autor, isso se deve ao fato de sermos um povo
“disperso, desmobilizado e dependente do Estado” (MAGLIANO FILHO, 2007, p. 3).
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incorporem os novos saberes em suas representações sociais, a ponto
dessas transformações formarem uma cultura, uma atividade em função
da história e da sociedade (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002).

Todas as pessoas constroem um determinado corpo de
conhecimentos a respeito da realidade natural e social na qual se
encontram inseridas. Contudo, bem sabemos, tais saberes de senso comum
muitas vezes não são suficientes para atuar a favor da superação dos
problemas apontados. A eles falta articular o chamado pensamento
científico, cuja essência é a coordenação entre teoria e evidência, numa
relação do tipo “via de mão dupla”, já que tanto as teorias podem ser
confirmadas ou refutadas pelas evidências quanto estas sujeitam-se a
interpretações baseadas em teorias (CARVALHO et al., 2000). Favorecer o
que já é natural do ser humano, como o vínculo entre informação/
conhecimento e o seu cotidiano, bem como conscientizar o aprendiz quanto
ao significado que ele assume – como indivíduo que é –, talvez seja o
caminho para prepará-lo para saber lidar com as incertezas existentes
durante sua vida, incertezas estas que são exatamente o princípio das
Ciências (MORIN, 2002).

Cabe-nos, portanto, como sociedade, como coletividade,
engendrar esforços para que um número cada vez maior de cidadãos
conquistem, por meio da educação científica, os meios necessários para se
tornarem agentes de mudança, participantes ativos e reflexivos em um tempo
e lugar em que “o fato científico está na base de grande parte das opções
pessoais que a prática social exige” (FUMAGALLI, 1998, p. 17).

Cachapuz, Praia e Jorge (2002, p. 22) defendem que iniciativas
voltadas a uma Educação em Ciências somente mostrar-se-ão autênticas e
efetivas na medida em que resultem de uma interação sistêmica entre os
contextos sócio-político-econômico, científico-tecnológico e de educação-
formação, considerados os “motores do desenvolvimento via Sociedade do
Conhecimento”. Mais que isso, exigem uma especial atenção à qualidade e
não apenas à quantidade (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002, p. 39).

A socialização da Ciência torna evidente a importância da

Educação Científica neste contexto formador, ressaltando a

importância do desenvolvimento da Cultura Científica encarada
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como uma componente formativa indissociável e em sintonia

com uma cidadania de qualidade, esclarecida e inclusiva. (PRAIA,

2004, p.2).

Aproximar – tanto no sentido literal quanto no figurado – o
público leigo e o mundo da Ciência, apresentando esta última como produto
de uma atividade humana e socialmente instituída, constitui-se em um
bom começo para desmistificá-la, desmitificá-la e integrá-la ao contexto
de cada um. Nessa tarefa, é fundamental abandonar abordagens
reducionistas que priorizam a terminologia da área e suas respectivas
definições como se elas, em si, descoladas do contexto de produção do
conhecimento científico, pudessem dar conta de representá-lo. O que está
em jogo são os conceitos – na qualidade de idéias subjacentes aos termos
– e os significados que cada indivíduo, a partir da sua vivência pessoal e
coletiva, atribui a tais conceitos. Em muitos casos, essa iniciativa exige
muito mais decisão, vontade política, do que propriamente recursos
polpudos e instalações sofisticadas. Quanto ao trabalho, em si, este sim
demanda uma atenção especial ao público e aos meios que se deve utilizar
para atingi-lo.
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A educação é um direito de qualquer cidadão e, enquanto
processo, mostra-se dinâmica e permanente. Concebida dessa maneira,
remete a uma aprendizagem que transcorre ao longo de toda a existência
do indivíduo e que não se restringe às experiências oferecidas pelas
instituições vinculadas à escolarização básica (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE,
2002; GADOTTI, 2005).

Além disso, um número crescente de autores tem apontado
a dificuldade que a educação escolarizada – dita formal –  vem enfrentando
para atingir seus objetivos de responder, eficiente e eficazmente, às
demandas individuais e coletivas da sociedade contemporânea,
principalmente aquelas relacionadas aos saberes científico-tecnológicos.

São esses mesmos autores que, diante de tais fatos,
reconhecem a oportuna emergência de iniciativas voltadas a confrontar os
cidadãos de quaisquer idades e níveis socioeconômicos e culturais com  a
realidade científica, tecnológica, social e ambiental do momento1.
Articuladas ou não com a educação escolar, complementando-a ou
substituindo-a, essas iniciativas – denominadas informais ou não-formais
– contribuem para uma melhor integração social das pessoas (CACHAPUZ;
PRAIA; JORGE; 2002; PRAIA, 2004; SIMSOM; PARK; FERNANDES, 2001).

A terminologia empregada para designar os espaços não-
escolares voltados à divulgação científica e tecnológica varia consideravelmente
entre autores e correntes de pensamento na área, motivo pelo qual
reservamos a primeira seção deste capítulo para uma apresentação e discussão
dessa terminologia e dos significados que ela assume.

1 Praia (2004, p. 6) destaca as seguintes atividades no âmbito da educação não-formal
em Ciência/Tecnologia: “(I) assistir a colóquios, conferências, programas de TV, rádio;
(II) leitura de matérias relativas a ciência, educação, tecnologia etc., em jornais e
revistas; (III) participar em concursos científicos, programas vários; (IV) visitas a
museus, exposições, mostras científicas, feiras etc.” Grifo nosso.
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LUGARES DE APRENDIZAGEM: AMBIENTES FORMAIS,
INFORMAIS E NÃO-FORMAIS

Visões mais elementares como as de Ramey-Gassert,
Walberg III e Walberg (1994) admitem a existência de apenas dois tipos de
aprendizagem: formal e informal. Uma atenta leitura do Quadro 1, no
qual encontram-se listadas as principais características de ambas as
categorias de aprendizagem, permite notar que estas são concebidas como
portadoras de perfis  exclusivos e opostos, o que não nos parece adequado,
por não representar fielmente a realidade. Nesse sentido, parece-nos mais
plausível a proposta de estabelecer um diálogo entre os dois tipos de
aprendizagem, sem caracterizá-los como autônomos e independentes e
sem provocar exclusividade e conflito entre as aquisições oferecidas por
cada uma delas (WELLINGTON, 1991 apud OLIVA et al., 2004).

Quadro 1-  Características dos ambientes formais e informais de

aprendizagem (RAMEY-GASSERT; WALBERG III; WALBERG,1994, p. 354)

Bezerra (2000) considera mais apropriado que, sob o aspecto
da formalidade, distingam-se três categorias de educação: a) formal, cuja
referência é a instituição escolar; b) não-formal, que se dá por meio de
projetos em outras áreas – incluindo aí os projetos sociais – e caracteriza-

Aprendizagem informal Aprendizagem formal 

Voluntária Involuntária 

Não estruturada 

Não seqüenciada 

Estruturada 

Seqüenciada 

Não avaliada 

Não-classificatória 

Avaliada 

Classificatória 

Possibilidades em aberto 

Conduzida pelo aprendiz 

Centrada no aprendiz 

Possibilidades definidas 

Conduzida pelo professor 

Centrada no professor 

Contexto não-escolar Contexto escolar 

Não baseada em currículo rígido Baseada em currículo rígido 

Muitos resultados não pretendidos Poucos resultados não pretendidos 

Menos diretamente mensurável Resultados medidos empiricamente 

Trabalho pautado por relações sociais Trabalho individual 

Não-dirigida ou dirigida pelo aprendiz Dirigida  pelo professor 
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se pela flexibilidade e vinculação com o cotidiano e c)  informal,
desvinculada de qualquer instituição especializada em ensino e associada
à experiência de vida diária no seio da família, dos amigos, do trabalho
etc.

Também defensor dessa tríplice categorização, Gaspar (1993
apud FAHL, 2003) concebe a educação formal como aquela vinculada a um
modelo sistemático e organizado, seguindo determinadas leis e normas,
com currículo rígido em relação a objetivos, conteúdos e métodos; a
educação não-formal, por sua vez, tem como característica principal os
processos educativos mais flexíveis, centrados no estudante, e voltada para
o ensino individualizado e auto-instrutivo, como, por exemplo, a educação
à distância e a universidade aberta; por fim, a educação informal é a que
não contempla currículos tradicionais, não oferece diplomas e se destina
não só a estudantes, mas ao público em geral.

Fahl (2003, p. 25) contesta a idéia de uma educação formal
caracterizada por currículo rígido, pois “isto não se encaixa nos padrões da
educação nacional, ao menos quanto ao que se preconiza nos discursos
oficiais, como programas e propostas curriculares, especialmente os
Parâmetros Curriculares Nacionais da Secretaria de Educação Fundamen-
tal do Ministério da Educação”, onde se respeita a pluralidade brasileira;
contesta, também, as considerações relativas ao campo de atuação da
educação não-formal. Diante disso, considera improcedente o conceito de
educação informal e, baseando-se em Gohn (1999), propõe que se
distingam apenas dois tipos de educação: a formal, que transcorre dentro
das escolas, e a não-formal, típica do âmbito não-escolar.

Gadotti (2005) ressalta que as modalidades formal e não-
formal não devem ser definidas a partir de uma perspectiva de oposição
mútua, já que, na verdade, a educação engloba tanto o ensino escolar
formal quanto as experiências de vida e os processos de aprendizagem
não-formais, responsáveis pelo desenvolvimento da autonomia do indivíduo.
Para ele, toda educação é formal, quando se diz intencional, mas difere
quanto ao cenário: o espaço-escola, marcado pela formalidade e
regularidade, e o espaço-cidade local de educação não-formal – marcado
pela informalidade e descontinuidade. Por isso, acrescenta, não deve haver
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limites rígidos entre o formal e não-formal, já que em todos os lugares, na
escola ou fora dela, interagem variados modelos culturais. Os “currículos
monoculturais”, individualistas e ultrapassados, desconsideram o não-for-
mal; os currículos interculturais associam informalidade à educação do
futuro, englobando todo campo de atuação das escolas. Neste caso, a
educação é considerada um processo “dinâmico, interativo, complexo e
criativo” (GADOTTI, 2005, p. 4).

Na concepção de Cox (2004), práticas de educação não-for-
mal estão relacionadas a todas as práticas existentes no cotidiano, onde há
gente interagindo, vivendo, ensinando e aprendendo, tendo como fator
predominante o seu caráter difuso, com presença de contradição, conflitos
e porquês, diferente das práticas de educação formal, que estão
relacionadas à escolarização, que ocorre à margem do cotidiano,
transformando Ciências em disciplina escolar e atores sociais em
professores-alunos, uma educação com início e fim delimitados.

Como se pode notar, são várias as concepções e nuances
em relação ao que possam ser as modalidades formal, não-formal e infor-
mal de educação, todas elas convivendo em um mesmo momento histórico.
Além disso, há casos em que a linha divisória entre uma visão e outra é
muito tênue. Diante disso, optamos por uma tomada de posição que leve
em conta um confronto articulado e construtivo entre os argumentos
apresentados pelos teóricos consultados e os propósitos que definimos
para este texto. O resultado desse confronto nos leva a admitir a existência
de três categorias de ambientes de aprendizagem, a saber: a) formais,
identificados com o contexto escolar e vinculados a um sistema educacional
pré-elaborado e predeterminado com o fim precípuo de atender
estudantes; b) não-formais que, representados por museus, centros de
ciências, aquários, jardins botânicos e jardins zoológicos, possuem
organização e estruturação do processo ensino-aprendizagem mais flexíveis
que o espaço escolar e atendem tanto a estudantes quanto à população
em geral e c)  informais, que propiciam uma educação ocorrida em
contextos variados e resultante de conhecimentos não vinculados a qualquer
estruturação ou sistematização de ensino, adquiridos ao longo da vida de
cada indivíduo.
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Ressaltamos, contudo, que essa distinção não representa,
de nossa parte, uma concepção fragmentada e excludente de contextos de
aprendizagem. A finalidade, aqui, é pura e simplesmente oferecer uma
base conceitual suficiente para situar o leitor em relação ao terreno sobre
o qual repousam as discussões conduzidas, tanto neste capítulo quanto
nos subseqüentes. Entendemos que, apesar de distintos, tais contextos
são complementares e interdependentes e, portanto, devem harmonizar-
se para ampliar as possibilidades de formação dos nossos cidadãos.

OS AMBIENTES NÃO-FORMAIS DE APRENDIZAGEM E O
ENSINO DE CIÊNCIAS²

A educação não-formal tem como fator determinante uma
prática na qual o compromisso com a comunidade é mais importante do
que quaisquer conteúdos preestabelecidos pelas instituições. As situações
criadas nesse tipo de espaço devem ser importantes para o grupo social
no qual ele está inserido. Os educadores e educandos que participam de
tais práticas estão envolvidos em um processo de ensino-aprendizagem
que não os submete ao julgamento do não-aprendizado, fato que contribui
para o estabelecimento de uma relação de prazer com o aprender e o
ensinar. O conhecimento, nesses espaços, percorre uma via de mão dupla,
segue por caminhos traçados entre educador e aprendiz e é adquirido de
forma não-linear, autocompassada, voluntária e exploratória (SCREVEN,
1986; SIMSON; PARK; FERNANDES, 2001).

Como afirmamos há pouco, no âmbito das Ciências da
Natureza essa categoria de aprendizagem costuma ser oferecida por
ambientes como os aquários, os jardins botânicos e zoológicos e os museus
e feiras de ciências e história natural. Organizados de forma geralmente
distinta das salas de aula – seja quanto ao acervo disponível, seja quanto
ao tipo de atividades oferecidas – tais ambientes vêm sendo crescentemente
considerados estimuladores, não só da aprendizagem, mas da criatividade
(LACASA; REINA; ALBUQUERQUE, 2002), bem como promotores de atitudes

² Alguns autores aqui citados se referem a ambientes informais de educação. Para os
propósitos deste texto, adotamos os conceitos descritos para tais ambientes como
sendo característicos de ambientes não-formais.
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favoráveis em relação à Ciência e à Natureza (SUZUKI, 2002). Vejamos, em
linhas gerais, que aspectos atribuídos a esses espaços são os potenciais
responsáveis por estas contribuições.

Visitas a ambientes não-formais ocorrem, em grande parte,
como resultado da livre escolha do indivíduo, fenômeno dificilmente
verificado em contextos que se dedicam à educação formal; a decisão sobre
que objetos ou assuntos explorar, o que aprender e quanto tempo dedicar
a cada atividade também fica a critério do visitante.  Espaços não-formais
costumam possuir um forte apelo estético e afetivo (TUNNICLIFFE, 2001;
TUNNICLIFFE; LATERVEER-DE BEER, 2002); o visitante é colocado em
contato com histórias, situações e fenômenos desconhecidos, além de ser
envolvido em atividades variadas, aspectos que não apenas estimulam a
curiosidade e a mobilização para a ação (THIER; LINN, 1976), como
satisfazem as necessidades emocionais do indivíduo (BIRNEY, 1988).

Curiosidade e interesse variam entre uma pessoa e outra e
dependem de uma série de fatores, desde os que se poderia chamar de
“inatos” até os que resultam de interação social estabelecida ao longo da
vida; o mesmo se pode dizer a respeito da maneira como cada um aprende.
Nos ambientes não-formais, as diferenças individuais relativas a curiosidade,
interesse e maneira de aprender geralmente são mais respeitadas que
nos espaços formais, já que, ao poder decidir por caminho e ritmo próprios,
o visitante tem a possibilidade de refletir sobre seu pensamento e sua
aprendizagem (SUZUKI, 2002),  num valioso exercício de metacognição.

O tipo de interação pessoal estabelecido entre os visitantes
e entre estes e os monitores ou expositores também merece ser destacado;
o caráter dialógico da exposição cria uma relação monitor-aprendiz mais
horizontalizada do que a que geralmente se estabelece entre professor e
aluno, proporcionando ao visitante um ambiente acolhedor – que é
extremamente propício a uma aprendizagem fluida – por meio da satisfação
da curiosidade (KORN, 1995). Acresça-se ainda o fato de que, quando ocorre,
a avaliação da aprendizagem não-formal vale-se de métodos que não são
classificatórios ou excludentes (BIRNEY, 1988). Na relação entre os visitantes,
o aspecto mais relevante parece ser a possibilidade que cada um tem de
expor, defender e debater publicamente as próprias idéias (SUZUKI, 2002).
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Ao finalizarmos esta seção, gostaríamos de alertar o leitor
para um importante aspecto: muitos dos indivíduos que atuam em espaços
não-formais – seja como curadores, seja como expositores – são geralmente
fruto de uma educação escolar enrijecida. Dessa forma, trazem consigo os
chamados “valores escolarizantes” que podem influenciar, em maior ou
menor grau, suas ações no âmbito da educação não-formal (SIMSON; PARK;
FERNANDES, 2001, p.10). Nesses casos, o principal desafio consiste em
ultrapassar tais limites sociais previamente definidos pela escolarização,
para que sejam possíveis as práticas não-escolares/não-formais.

Os espaços de educação não-formal deverão ser desenvolvidos

seguindo alguns princípios como: apresentar caráter voluntário,

proporcionar elementos para a socialização e a solidariedade,

visar ao desenvolvimento social, evitar formalidades e

hierarquias, favorecer a participação coletiva, proporcionar a

investigação e, sobretudo, proporcionar a participação dos

membros do grupo de forma descentralizada. A partir dessas

primeiras caracterizações, fica claro que não há como pensar

em educação não-formal desconsiderando a comunidade, pois

é difícil o envolvimento voluntário das pessoas com algo com o

qual não se identificam (SIMSON; PARK; FERNANDES, 2001, p.

11).

Não se trata de promover a execração do sistema formal de
ensino, até porque há um considerável número de experiências
extremamente positivas conduzidas nesse âmbito. Como já sinalizamos,
também não é o caso, tampouco, de apresentar os espaços não-formais
como a solução completa e definitiva para os problemas que assolam a
educação dos nossos cidadãos. O que tentamos mostrar é que há espaços
não-escolares que podem ser fonte de motivação para práticas de caráter
formal que, mesmo limitadas pelas normas dos ambientes em que elas se
dão, podem representar um avanço significativo no que se refere a um
saudável processo educativo.

[...] o ensino formal deveria retomar estes aspectos informais

em Ciências nas atividades escolares que são feitas dentro e fora

da sala de aula, já que isto repercutiria substancialmente na
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motivação e nas atitudes dos alunos e, conseqüentemente,

também na motivação e na atuação dos professores. (OLIVA et

al., 2004, p.429, tradução nossa.)

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL EM CIÊNCIAS: UM POUCO DA
EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

A despeito do quadro triste e alarmante que se configura a
partir do quase inexpressivo conhecimento científico por parte dos
brasileiros, é justo reconhecer o grande interesse demonstrado por estes
pelos assuntos pertencentes aos campos da Ciência e da Tecnologia. Uma
pesquisa realizada há duas décadas em diversos pontos do nosso país já
apontava um interesse de moderado a alto em cerca de 70% da população
brasileira acima dos 18 anos de idade (BRASIL..., 1988). O que esse estudo
parece apontar é que nossos cidadãos mantêm viva a sua curiosidade pelo
que há por trás dos fenômenos naturais e dos avanços tecnológicos, ao
mesmo tempo que, mesmo inconscientemente, buscam sanar seu
desconhecimento a partir das fontes acessíveis, dentre as quais figuram
os ambientes não-formais.

Souza et al. (2005) relatam uma experiência que ilustra de
maneira extremamente feliz essa situação; trata-se do projeto “Fiocruz
pra você”, uma iniciativa de educação não-formal em saúde. Desenvolvido
pelo Departamento de Epidemiologia e Antropologia do IPEC/FIOCRUZ, o
evento acontece anualmente em conjunto com a primeira etapa da
Campanha Nacional de Vacinação Infantil e conta com diversas exposições
voltadas a socializar o conhecimento acadêmico com o restante da
população.

Em 2003, um dos trabalhos apresentados pelo projeto
intitulou-se “Prevenção da Tuberculose”, ocasião em que o público pôde
sanar suas dúvidas diretamente com os profissionais expositores, além de
ter à disposição um amplo material elucidativo, que incluiu peças
anatômicas e folhetos educativos.

Durante as exibições, a equipe responsável realizou uma
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pesquisa destinada a revelar o grau de conhecimento apresentado pelos
visitantes da exposição a respeito do tema. Entre uma série de aspectos, o
estudo aponta a expressiva ocorrência de dúvidas – muitas delas bastante
elementares, porém não menos importantes – exibidas pelas pessoas que
participaram das entrevistas. O trabalho destaca, ainda, “o grande inter-
esse dos entrevistados por aulas, palestras, conversas e trocas interpessoais
diretas” (SOUZA et al., 2005, p.200), reforçando não só o já mencionado
interesse, mas a grande relevância das iniciativas voltadas ao esclarecimento
e à conscientização do público, principalmente as realizadas em espaços
não-formais.

Muito embora ainda não possamos considerar como tradição
cultural tanto a existência quanto a valorização e a utilização de ambientes
não-formais no Brasil, não podemos deixar de admitir que numerosas
iniciativas dessa categoria vêm sendo implementadas nas últimas décadas,
prestando contribuições expressivas para a educação científica de jovens e
adultos dos mais variados níveis sócio-econômico-culturais, ao mesmo
tempo que lançam os alicerces do que poderá se tornar uma tradição, das
mais saudáveis, em nosso país. Diante disso, julgamos apropriado
apresentar e descrever sucintamente mais algumas dessas iniciativas,
dedicando especial atenção aos objetivos, à estrutura física e organizacional
e ao público atendido.

Comecemos pela Estação Ciência, um importante centro de
difusão científica, tecnológica e cultural que atua na cidade de São Paulo
desde 1987. Fruto de um convênio entre a Universidade de São Paulo
(USP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), a Estação Ciência encontra-se instalada em uma área de 5.328 m2.
O prédio, anteriormente ocupado por uma tecelagem construída na década
de 1930, foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat).
Cerca de 3.600 m2 são dedicados a exposições permanentes e temporárias
que versam sobre temas de diversas áreas do conhecimento, tais como
História, Geologia, Informática, Biologia, Química e Física, distribuídas en-
tre três plataformas: ciência, tecnologia e informática.

Nas palavras de Chaves e Siqueira (2000, p. 168), a Estação
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Ciência é uma verdadeira “ vitrine da universidade [USP] e de outras
instituições ligadas à produção, divulgação e ensino de ciências.” Seu objetivo
principal é, segundo os mesmos autores, proporcionar “à população,
especialmente alunos e professores da rede escolar, a oportunidade de
conhecer, entender e analisar fenômenos, conceitos, teorias e algumas
pesquisas científicas [...]” (CHAVES; SIQUEIRA, 2000, p. 168.)

Além do prédio, a Estação Ciência disponibiliza boa parte do
conteúdo abordado em seu espaço por meio de uma página na Internet e
de exposições itinerantes instaladas em escolas, centros culturais, institutos,
fundações e bibliotecas.

Praticamente contemporâneo da Estação Ciência, o Museu
Dinâmico de Ciências de Campinas (MDCC) constitui-se em outro bom
exemplo de espaço não-formal dedicado à difusão científica. Criado em
1982, a partir de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas,
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) e a Academia de Ciências do
Estado de São Paulo (Aciesp), o MDCC está compromissado com a tarefa
de “divulgar o conhecimento científico para estudantes, professores e
também para o público leigo” (BARBOSA, 2000, p. 193). Astronomia,
Química, Física, Biologia, Matemática e Geologia estão entre as áreas
contempladas na ampla gama de atividades desenvolvidas pelo museu.
Estas são desenvolvidas, em sua quase totalidade, no Espaço Ciência-
Escola, ficando as de Astronomia por conta do Planetário de Campinas, o
primeiro setor do MDCC a ser inaugurado.

Com centros espalhados por diversas cidades do estado de
Pernambuco, o Espaço Ciência é o testemunho vivo de uma outra iniciativa
no campo da popularização do conhecimento científico e tecnológico. Criado
em 1994, ainda como um programa, o Espaço Ciência foi transformado
em Diretoria Executiva da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
do Governo de Pernambuco já no ano seguinte ao da sua criação.

Entre os vários serviços que presta, o Espaço Ciência realiza
um trabalho de divulgação científica por meio de exposições temáticas
permanentes e temporárias, fixas ou itinerantes, nas quais são
contempladas áreas como Física, Química, Biologia, Matemática, Astronomia
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e Cartografia, entre outras, além de temas atuais em Ciência e Tecnologia.
Como destaca Pavão (2000, p.166), as exibições “permitem que as pesquisas
desenvolvidas em universidades e outros centros de pesquisa sejam levadas
ao conhecimento de um grande número de pessoas.”

Em uma área de seis hectares conhecida como Parque da
Descoberta Científica, o Espaço Ciência disponibiliza uma grande variedade
de ambientes que, versando sobre os mais variados temas, podem ser
explorados no tempo e seqüência que mais convierem aos visitantes.

No Rio de Janeiro, são dignos de citação o Museu da Vida e o
Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). O Museu da Vida, espaço
vinculado à Casa de Oswaldo Cruz, uma das diversas unidades da Fiocruz, foi
inaugurado em 1999 como local voltado à integração entre ciência, cultura e
sociedade. Definindo suas ações a partir de três eixos principais – Vida como
objeto de conhecimento, Saúde como qualidade de vida e Intervenção do
homem sobre a vida – o Museu da Vida tem como objetivo “proporcionar à
população a compreensão do processo e dos progressos científicos e de seu
impacto no cotidiano, ampliando seu nível de participação em questões ligadas
à ciência, saúde e tecnologia [...]” (FERREIRA, 2000, p.180)

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) é um dos
institutos de pesquisa do CNPq/MCT. Localizado em um grande parque no
alto do Morro de São Januário, no Bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro,
onde também se encontra o Observatório Nacional, o MAST ocupa um
total de dezesseis construções. Suas exposições, muitas delas interativas,
refletem a firme atuação do Museu nas áreas de educação e divulgação
científica em Física, Astronomia e ramos afins.

Merece destaque a importância que o MAST atribui ao seu
papel educativo, a ponto de ter instituído um Departamento de Educação
preocupado com a constituição de uma pedagogia tipicamente museal.
De acordo com Barros (2000, p. 191), “os museus são reconhecidos como
ambientes de aprendizagem ativa, possibilitando intensa interação social
entre os visitantes, provocando experiências afetivas, culturais e cognitivas.”
Dessa forma, são muito mais do que lugares destinados a ilustrar situações
e fenômenos ou aprofundar conteúdos escolares.
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ESPAÇOS FECHADOS E ESPAÇOS ABERTOS: QUE
PAPÉIS DESEMPENHAM OS PROTAGONISTAS E OS
VISITANTES

Conforme já apontamos, nenhum espaço de aprendizagem
pode, a priori, ser considerado melhor que outro ou capaz de, simplesmente,
substituir o outro; a integração entre todos os locais potencialmente favoráveis
à ocorrência do processo ensino-aprendizagem deve ser constantemente
buscada e reconhecida. Porém, bem sabemos, há circunstâncias que atuam
de maneira mais ou menos favorável à busca pelo conhecimento. É sobre
algumas dessas circunstâncias que trataremos nesta seção.

Comecemos pelos ambientes fechados. Neles, os
protagonistas – representados pelos professores ou expositores – mostram-
se cercados por programas predeterminados e normas preestabelecidas
pelo sistema ao qual se encontram subordinados. A aprendizagem torna-
se, assim, limitada, carente de questionamentos, já que as decisões são
tomadas de forma hierárquica, nem sempre com a participação daqueles
que atuarão diretamente junto ao público visitante. Esse educador passa,
então, a desempenhar um papel de agente transmissor de conhecimentos,
enquanto os sujeitos da aprendizagem são convertidos em meros
espectadores do seu trabalho.

A situação se agrava quando a visita assume caráter obrigatório
e o público, agrupado segundo critérios vários, é, por vezes, considerado
homogêneo aos olhos dos protagonistas. A esse público, visitante compulsório
desses espaços fechados, resta pouca escolha, a não ser aceitar o que lhe é
imposto, sem muitas contestações. Torna-se, na maior parte das vezes, um
receptor passivo, que tende a memorizar os “conhecimentos” ou, quando lhe
é possível, optar pela saída mais confortável, o esquecimento. Além disso, os
espaços fechados geralmente não consideram os saberes já adquiridos em
outros contextos; de seu lado, os visitantes tendem a se afastar cada vez mais
desses locais, já que não conseguem articular os novos conceitos a sua
realidade. Surge, então, a pergunta por parte desse aprendiz tão importante,
geralmente relegado a um segundo plano, nas experiências educacionais:
“Para que e por que tenho que aprender?”
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Decorrência do ambiente ali instalado, o diálogo entre
protagonistas e visitantes não é fluido, pois segue uma verticalização em
que o protagonista passa a ser detentor do conhecimento, enquanto o
visitante nada sabe. Não havendo possibilidades de questionamentos, quer
por parte do protagonista, quer por parte do visitante, a aprendizagem
torna-se monótona, fazendo com que este último se distancie cada vez
mais. Dá-se, então, o primeiro passo para uma fuga preocupante: o
abandono da busca pelo novo.

Por outro lado, nos espaços abertos há mais liberdade para
a criação, tanto por parte dos protagonistas quanto por parte dos visitantes.
Os protagonistas não estão limitados por um sistema engessado e, dessa
forma, o educador/expositor tem a possibilidade de escolher o que e como
deseja desenvolver no processo de ensino-aprendizagem. São, portanto,
ambientes nos quais é possível fazer tentativas em torno da melhor maneira
de se buscar o novo.

Não bastam apenas materiais, atividades ou experiências que
despertem o desejo de aprender; é necessário alguém que estimule ainda
mais a curiosidade e, ao mesmo tempo, forneça o caminho para que o
visitante esclareça suas dúvidas e formule novas idéias. O papel do
protagonista, atuando como educador/expositor, é vital para que se inicie
um processo de ensino-aprendizagem, pois é ele quem manterá diálogo
direto com o visitante, podendo afastá-lo da ou atraí-lo para a exposição.
O diálogo fluido, informal e horizontalizado acaba, então, por atrair ainda
mais o visitante, tornando aquele ambiente mais acolhedor.

O perfil do público visitante, por seu turno, é bem diferente do
que usualmente se verifica nos ambientes fechados, principalmente porque sua
presença é voluntária; ele comparece a esses locais já com algum interesse em
adquirir ou trocar conhecimentos sobre o que está sendo exposto; ele geralmente
“entra” nesses ambientes à procura do novo. Aqui, o público procura o saber e a
ele se direciona. Esse público é extremamente heterogêneo: diferentes culturas,
diferentes faixas etárias, diferentes gerações; nesse contexto, cada indivíduo é
considerado único pelos protagonistas. Locais assim, no entanto, nem sempre
estão ao alcance da maior parte da população e isso, por vezes, acaba selecionando
os visitantes de acordo com a classe social.
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PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA”: UM ESPAÇO ABERTO

Uma exposição científica em praça pública, montada no in-
terior e ao redor de uma tenda, certamente guarda características típicas
de um local aberto. Contudo, já apontamos, não é o aspecto físico,
isoladamente, que confere a um ambiente não-formal o seu caráter aberto
ou fechado, mas a maneira como o trabalho é ali organizado e conduzido.

É justamente a partir dessa concepção de espaço não-formal
aberto que as exposições que compõem o Projeto “Ciência na Praça” são
organizadas. Os alunos-mestres, na qualidade de protagonistas das exibições,
possuem grande liberdade de ação, pois podem escolher o que, como, onde
e quando ensinar. O público é, simplesmente, o transeunte que caminha
pela praça ou pela rua, que se acha a caminho de casa, do trabalho ou de uma
diversão; trata-se de um público mais heterogêneo em relação ao encontrado
em outros espaços de aprendizagem. Ah, o novo! Ele agora está no caminho
dessas pessoas, inserido no seu itinerário, no seu cotidiano, sem contudo
invadi-lo. Trata-se de um trabalho que, gentilmente, se apresenta, ao mesmo
tempo que convida a visitar, observar, tocar, conversar e conhecer. Não é
mais preciso tentar descobrir onde está a fonte de conhecimento, não é preciso
“entrar” em nenhum lugar; a exposição é gratuita, a presença a ela é voluntária,
só pára se desejar, se sentir-se atraído pelo tema exposto. Uma vez no local,
o visitante ainda tem plena liberdade para decidir sobre o que e como
explorar e quanto tempo ficar.

Aos protagonistas cabe, então, fazer uso de todos os
expedientes que possam atrair esse visitante tão especial: empregar
recursos concretos e atraentes, diálogos espontâneos e linguagem acessível,
além de estarem dispostos a aprender.

De fato, estudo conduzido por Carvalho (2004) aponta a forte
interação estabelecida entre os expositores e o público que freqüenta as
exposições do Projeto “Ciência na Praça”. Tal interação, destaca o autor,
expressa-se por meio de um diálogo aberto e fluido, graças ao qual
concepções, dúvidas e curiosidades são expostas sem qualquer
constrangimento aparente. Dessa forma, interesses e necessidades dos
visitantes são verbalizados tranqüila e naturalmente, fato que contribui
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para que os alunos-mestres possam realizar seu trabalho da maneira mais
adequada possível, ao mesmo tempo que ampliam suas possibilidades
em termos de formação (CARVALHO, 2004).

O caráter interativo das exibições se faz presente também
na relação visitante-material exposto. Os recursos utilizados possuem forte
apelo sensorial e são integralmente disponibilizados ao público;
explorações tácteis, visuais, olfativas e auditivas costumam ser bastante
intensas e, a exemplo do que se verifica durante as orientações oferecidas
pelos alunos-mestres, em sua maioria vêm acompanhadas de expressões
que denunciam surpresa, satisfação, interesse (CARVALHO, 2004).

Em suma, as exibições que integram o Projeto “Ciência na
Praça” apresentam peculiaridades que se identificam com os seguintes
aspectos: a) espontaneidade demonstrada, tanto pelo público quanto
pelos expositores; b) humildade, exibida pelos alunos-mestres perante
os visitantes e o conhecimento, e c) diálogo, marcado igualmente pelo
ouvir e pelo falar. Atuando sinergicamente, esses três componentes
imprimem ao ambiente das exposições um elevado grau de
informalidade³, atributo que propicia vínculos bastante estreitos entre
expositores e visitantes e, por isso, acaba por constituir-se no grande
diferencial entre este conjunto de apresentações e boa parte dos outros
ambientes não-formais de ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2004).

Isso não significa, em absoluto, que nos destacamos em
relação às demais iniciativas de caráter não-formal, nem tampouco que
somos os únicos a apresentar as particularidades acima apontadas e, muito
menos, que essas particularidades são as únicas que pesam favoravelmente
em trabalhos dessa natureza. Entendemos que há características particulares
e inerentes a cada variedade de espaço não-formal, boa parte delas
vinculadas aos propósitos, concepção e contexto em que se insere o referido
espaço.

Sendo assim, há limites impostos pelas circunstâncias

3 O termo “informalidade” é aqui empregado como representativo de uma situação
desvinculada das regras e normas, do preestabelecido e do não-espontâneo, não
devendo, portanto, ser entendido como tipificação do ambiente de ensino-
aprendizagem, aqui assumido como não-formal.
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envolvidas na criação e implementação do espaço que precisam ser
respeitados. Por outro lado, há uma série de elementos, dos mais sutis
aos mais expressivos, que podem ser aprimorados ou adotados com base
em outras experiências, mesmo que para isso seja necessário realizar
adaptações. É com base nesses princípios que aqui registramos nossa
experiência e explicitamos nossas reflexões a respeito dela.
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CAPÍTULO 3

VISITO, LOGO
APRENDO?

Wanderley Carvalho
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Qualquer espaço, iniciativa ou instituição que se auto-intitule
“de aprendizagem” assume um conjunto de responsabilidades maior e
mais complexo do que inicialmente aparenta.

Embora raramente as pessoas reflitam a respeito das
situações que se anunciam como propiciadoras de aprendizagem, é
inegável o fato de que, por trás de um esforço dessa natureza, encontra-se
o pressuposto ou a presunção de que os indivíduos que dele participam
aprendem o que se deseja que aprendam. Há, por assim dizer, uma visão
linear, simplista, ingênua, ao considerar a aprendizagem de conteúdos –
muitas vezes bastante complexos – como uma decorrência simples e direta
da participação de alguém em determinada atividade. Trata-se de uma
relação de causa e efeito: se eu participo, então eu aprendo.

Ora, todos nós sabemos, a partir da nossa própria vivência,
que a presença não é, absolutamente, garantia nenhuma de que a
aprendizagem ocorra; pelo contrário, o que a prática costuma demonstrar
é que, muitas vezes, nem um empenho de proporções que parecem
exceder nossos limites consegue fazer com que aprendamos
satisfatoriamente algo.

Se, em contextos sabidamente formais, cuja prática cotidiana
encontra-se prioritariamente voltada para proporcionar, diagnosticar e
dimensionar a aprendizagem de conteúdos  seqüencialmente trabalhados,
os obstáculos são constantes e desafiadores, o que dizer dos espaços não-
formais? A despeito de seu apelo atraente e convincente, seriam eles
propiciadores de uma aprendizagem plena e garantida por parte de todos
os seus visitantes? Uma possível resposta a essas perguntas não pode ser
sequer esboçada sem que nos defrontemos com os aspectos que dizem
respeito à própria aprendizagem, em si.

APRENDER: UM PROCESSO RICO, UM CAMPO MINADO

A realidade não se dá a conhecer tão fácil e diretamente; daí
os diversos mecanismos de que nos valemos para a perscrutarmos e
compreendermos. São experimentos, estudos de campo, elaborações
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teóricas, modelizações etc. Em grande parte das vezes, o que resulta desse
árduo e minucioso trabalho é uma mera aproximação; consistente, rigorosa,
mas, ainda assim, uma aproximação.

No que diz respeito à aprendizagem, os caminhos não têm
sido muito diferentes. Muitas foram as concepções e as teorias propostas
para explicar esse processo que ganha distinto requinte entre os seres
humanos. Há, entre tais teorias e concepções, as que se opõem
mutuamente, as que se complementam e as que sobrevivem quase que
independentes de boa parte das demais; há ainda, as que se encontram
praticamente superadas, muito embora ainda sobrevivam e, por mais
espantoso que possa parecer, convivam de maneira aparentemente
“pacífica” com aquelas que as superam em uma série de aspectos.

Este primeiro bloco do capítulo destina-se a oferecer uma visão
panorâmica a respeito de algumas das principais concepções de aprendizagem,
especialmente aquelas que demonstram guardar uma relação mais estreita
com o trabalho desenvolvido pelos ambientes não-formais. Nosso propósito,
aqui, é delinear um perfil aproximado daquilo que, hoje,  pode ser entendido
como aprendizagem, além de destacar a complexidade e o aspecto desafiador
que caracterizam esse processo. Em nosso entender, muitos dos problemas
enfrentados atualmente nas situações de ensino-aprendizagem devem-se
não só à própria complexidade do processo, como ao desconhecimento – ou
à deliberada negação – dessa complexidade.

Comecemos pela corrente mais antiga e ainda bastante
presente entre nós, ao menos em nossas lembranças dos tempos em que
éramos assíduos freqüentadores dos bancos ou carteiras escolares. Trata-
se da concepção empírica, frontal ou, como costuma ser referida
atualmente, tradicional (GIORDAN, 1986; MIZUKAMI, 1998).

Suas origens remontam ao século XVII, a partir da obra An
Essay concerning Human Understanding (Ensaio sobre o entendimento
humano), publicada pelo filósofo liberal inglês John Locke (1632-1704)
em 1960 (JAPIASSU; MARCONDES, 1993). Nela, Locke lança as bases da
sua teoria do conhecimento, elemento essencial da sua doutrina. Para
ele, ao contrário do que defendia Descartes, nossas idéias não nascem
conosco, mas são frutos da nossa experiência.
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a) todo conhecimento humano tem sua origem na sensação: “nada

há na inteligência que, antes, não tenha estado nos sentidos”; não

há idéias inatas no espírito; b) a partir dos dados da experiência, o

entendimento vai produzir novas idéias por abstração; c) se o

entendimento humano é passivo na origem, pois é tributário dos

sentidos, tem um papel ativo, pois pode combinar as idéias simples

e formar idéias complexas. Assim, seu empirismo [o de Locke] leva-

o a conferir à probabilidade um papel essencial no conhecimento.

(JAPIASSU; MARCONDES, 1993, p. 153.)

A difusão das idéias de Locke no âmbito educacional são
creditadas ao filósofo francês Etienne Bonnot de Condillac (1715-1780)
que, em seu livro intitulado Cours d´études, lançado em 1775, aponta a
observação como “a base de todo o ensino” (GIORDAN, 1998, p. 33, tradução
nossa.) Assim, os séculos XVII e XVIII assistiram a uma quase total adoção
desses princípios por parte dos pedagogos da época. Lamentavelmente,
porém, sua disseminação se deu na forma de um dogma já desvinculado
do que propôs originalmente Locke em relação à experiência concreta e
do que advertiu Condillac a respeito da multiplicidade dos sentidos.
(GIORDAN, 1998.)

Para que o aluno aprenda, basta que seus sentidos – a audição em

primeiro lugar, depois a visão – estejam em condição de recepção.

O professor, por sua vez, deve expor o conteúdo de maneira

progressiva e o mais clara possível. Se o aluno não compreender,

é porque tem má vontade ou preguiça. (GIORDAN, 1998, p. 33,

tradução nossa.)

A popularização da concepção tradicional avançou pelos
séculos seguintes, desta vez por intermédio de figuras como Émile Chartier,
Émile Dürkheim e G. Snyders. Muito embora não se assentasse sobre
teorias empiricamente validadas (MIZUKAMI, 1986), consolidou-se como
abordagem cuja ênfase recai sobre o que é externo ao sujeito e que
pressupõe a existência de uma relação linear entre um “emissor detentor
de um saber (professor, jornalista, museólogo) e um receptor que memoriza
docilmente as mensagens (aluno ou grande público)” (GIORDAN, 1998, p.
32, tradução nossa).
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Dessa forma, a aprendizagem é considerada pura e
simplesmente um mecanismo de registro, desempenhado por um “cérebro
virgem”, uma “tabula rasa”, um “quadro negro”, ao menos “até que o
ministrante dê início ao curso” (GIORDAN, 1998, p. 31-33, tradução nossa).
O processo – se é que podemos chamá-lo assim – desenvolve-se a partir
de uma perspectiva de aquisição de conteúdos e informações e de imitação
de modelos; as diferenças individuais são ignoradas, fato que explica a
padronização dos métodos empregados. Conseqüentemente, não há
formação de pensamento reflexivo (MIZUKAMI, 1986).

Passemos agora à corrente comportamentalista que,
diferentemente da abordagem tradicional, encontra-se alicerçada em um
corpo conceitual experimentalmente construído. Sua gênese se deve aos
trabalhos desenvolvidos pelo fisiologista russo Ivan Petrovich Pavlov (1849-
1936) a respeito do funcionamento dos reflexos animais. Em um
experimento clássico, Pavlov fez com que uma sineta fosse tocada a cada
vez que seus cães recebessem alimento. Após algum tempo mantendo
esse procedimento, o fisiologista constatou que o som da sineta, sozinho,
era capaz de fazer com que os cães salivassem, independentemente da
presença de alimento. Os cães, agora condicionados, associavam um
segundo estímulo – o som – ao primeiro, a comida. Daí a expressão “reflexo
condicionado” (GIORDAN, 1998, p. 35, tradução nossa).

A constatação da ocorrência de um reflexo condicionado
deflagrou, nos Estados Unidos, um amplo movimento de pesquisa experi-
mental sobre a aprendizagem. Um dos protagonistas desse movimento foi
Edward Lee Thorndike que, em 1911, apresentou resultados contundentes
de estudos envolvendo ensaio e erro desenvolvidos com gatos. Dois anos
mais tarde, o especialista em fisiologia animal John Broadus Watson,
trabalhando na Universidade Johns Hopkins, abordou teoricamente a
questão, dando-lhe um corpo conceitual mais consistente (GIORDAN, 1998).

Posteriormente, os psicólogos Jean A. Holland e Burrhus
Frederic Skinner (1904-1990) demonstraram, a partir de pesquisas com
ratos, que, contrariamente ao que postulou Pavlov, uma resposta arbitrária
e sem vínculo fisiológico pré-estabelecido pode se manter por meio de
um recurso chamado reforço. Assim, empregando o reforço adequado, era
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possível fazer com que os ratos recusassem a comida. Para ambos os
pesquisadores, esse condicionamento, denominado “operante”, explicava
a maioria das condutas adquiridas. Estavam lançadas as bases de uma
corrente que Holland e Skinner batizaram de “behaviorismo” – do inglês
behavior, ‘comportamento’. (GIORDAN, 1998, p. 35, tradução nossa).

Estabelecidos os pilares teóricos e experimentais, a
abordagem comportamentalista ou behaviorista avançou a passos largos
durante grande parte do século XX. Partindo da premissa de que os processos
que promovem ou inibem a aprendizagem são universais em todos os
organismos, passou a orientar práticas calcadas no condicionamento
operante, buscando nos processos de reforço o apoio necessário para a
obtenção de uma determinada resposta, o que inclui até mesmo a
moldagem de um comportamento (SALVAT, 2001).

Na concepção comportamentalista, a aprendizagem nada
mais é que uma mudança de conduta em função da experiência
individualizada. Trata-se de um treinamento, nos moldes da transmissão-
recepção de conteúdos, que se desenvolve a partir do condicionamento
do indivíduo. Ao professor ou mediador compete dividir a tarefa em blocos
de atividades e propor situações acompanhadas de questões destinadas a
estimular o sucesso do aprendiz (GIORDAN, 1998; SALVAT, 2001).

A aprendizagem é, ainda, favorecida por “recompensas” (reforços

positivos) ou marcada por “punições” (reforços negativos).

Devidamente condicionado, o indivíduo conclui a tarefa da

maneira esperada, já que adotou o comportamento previsto.

(GIORDAN, 1998, p. 32, tradução nossa).

Além do ambiente escolar, a corrente comportamentalista
teve larga aplicação no ensino programado oferecido por programas de
formação empresariais e militares. Atualmente,  faz-se presente com notada
regularidade nos chamados videogames, já que estes se valem de
mecanismos de reforço para manter a atenção do usuário (SALVAT, 2001).

A terceira corrente a ser discutida neste texto é a
construtivista, cujo desenvolvimento se deu graças à publicação, em 1781,
da emblemática obra Crítica da razão pura, pelo filósofo alemão Immanuel
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Kant (1724-1804).1 Assim como Locke, Kant atribuiu aos sentidos um
importante papel na elaboração do saber, porém avançou
consideravelmente ao colocar a razão em cena. Para o filósofo, nosso
pensamento não é uma folha em branco sobre a qual as impressões
captadas pelos sentidos são inscritas passivamente; o que nosso
pensamento faz é interpretar aquilo que percebemos do mundo. Dessa
forma, o pensamento depende do material sensível e vice-versa (GIORDAN,
1998).

Os psicólogos norte-americanos Robert Mills Gagné e Jerome
Seymour Bruner dedicaram-se a elucidar as possíveis conexões
estabelecidas entre as informações vindas do exterior e a estrutura do
pensamento. Para eles, toda percepção por nós elaborada nada mais é
que uma categorização. Nessa perspectiva, aprender vincula-se à capacidade
de distinguir atributos e de selecionar os que se prestam a determinada
finalidade (GIORDAN, 1998).

Com fortes influências skinnerianas, Gagné desenvolverá,
na década de 1970, uma das mais conhecidas teorias sobre tecnologia
instrucional. Seu objetivo é oferecer “um marco teórico que sirva de guia
aos profissionais da educação no momento de planejar a instrução” (SALVAT,
2001, p. 241). Em aprendizagem, sustenta Gagné, determinados resultados
só poderão ser obtidos se forem conhecidas “as condições internas que
intervirão no processo e as condições externas que favorecerão a
aprendizagem ótima” (SALVAT, 2001, p. 241, tradução nossa).

Bruner, por sua vez, debruça-se sobre o problema da
significação, ou seja, “de como são construídos os significados e, portanto,
de como eles são criados e negociados no contexto de uma comunidade”
(MENDIBURU, 2001, p. 223, tradução nossa).

 Jean Piaget (1896-1980) – matemático, biólogo, filósofo,
psicólogo e pedagogo suíço – também figura entre os representantes da
corrente construtivista. Baseando sua teoria de desenvolvimento intelectual

1 Kant nasceu em uma cidade chamada Königsberg, à época pertencente à Prússia
Oriental (Alemanha),  atualmente Kaliningrado, Rússia (JAPIASSU E MARCONDES,
1993, p.142).
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em estudos de biologia evolutiva, Piaget situa a aprendizagem no
prolongamento direto da adaptação biológica, defendendo que todo
organismo integra às suas próprias estruturas aquilo que ele capta do
exterior. Trata-se de um sistema cognitivo auto-organizado que evolui rumo
a um estado de equilíbrio que permita que ele funcione (GIORDAN, 1998).

Se o sujeito quer assimilar um saber, ele deve ser capaz de

acomodar permanentemente seu modo de pensar às exigências

da situação. Portanto, a evolução do pensamento se traduz pelas

modificações ocorridas nas operações mentais que as crianças

são capazes de fazer funcionar. A formação de conceitos está,

assim, subordinada ao desenvolvimento de operações mentais

(GIORDAN, 1998, p. 39, tradução nossa)

Um outro norte-americano, o psiquiatra David P. Ausubel,
estabeleceu, no final dos anos 1960, a sua teoria da “aprendizagem
significativa”, também de caráter construtivista. Em sua concepção origi-
nal, a referida teoria postula que todos os seres humanos possuem uma
estrutura cognitiva moldada – ou construída – a partir da experiência por
que passam cotidianamente nos vários âmbitos de sua vida. Diante do
novo, que lhes chega a todo momento, homens e mulheres são passíveis
de incorporar novos conceitos à rede de conhecimentos de que já dispõem,
modificando-a. Nosso desenvolvimento cognitivo é, portanto, um processo
dinâmico e constante, cuja efetivação somente ocorre se: a) a estrutura
cognitiva do aprendiz dispuser de conhecimentos especificamente
relevantes e inclusivos – os chamados subsunçores – aos quais o novo
conceito ou informação possa “ancorar-se” e b) o conteúdo incorporado
identificar-se com os conceitos, aqui entendidos como as características
essenciais comuns a um conjunto de casos particulares e não como os
vocábulos exatos empregados para representá-las. Diz-se então que, na
aprendizagem significativa, a relação entre o novo conhecimento e aquele
já existente na estrutura cognitiva do indivíduo ocorre de maneira não-
arbitrária e não-literal ou substantiva (NOVAK, 1981; MINTZES;
WANDERSEE; 1998; MOREIRA, 1999).

Embora guardem entre si diferenças substanciais, além de
terem dado origem a uma série de outras novas correntes com graus
variados de semelhança em seu corpo conceitual, as abordagens
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construtivistas  ou cognitivistas, como preferem alguns,   guardam entre si
similaridades que trouxeram - e ainda trazem -  importantes repercussões
para a aprendizagem, enquanto processo. De caráter predominantemente
interacionista, enfatizam a capacidade do indivíduo em integrar informações
e processá-las; estão em jogo as formas pelas quais as pessoas lidam com
os estímulos ambientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas,
adquirem conceitos e empregam símbolos verbais (MIZUKAMI, 1986).

Para Giordan (1998), o grande mérito dos modelos
construtivistas está no fato de terem demonstrado que a aprendizagem
não é o simples resultado de impressões deixadas sobre o espírito do
aluno pelas estimulações sensoriais, nem tampouco o produto de um
condicionamento operante. Dessa forma, atribuem um papel de destaque
ao sujeito cognoscente, cuja atividade, bem como os conhecimentos prévios,
atuam como elementos-chave da aprendizagem.

A aprendizagem provém da atividade de um sujeito, cuja

capacidade de ação pode ser efetiva ou simbólica, material ou

verbal. Ela está vinculada à existência de “esquemas mentais”,

quer dizer, de estruturas de pensamento muito características,

como confirmam os estudos em didática [...] (GIORDAN, 1998,

p. 39, tradução nossa).

Porém, nem tudo está elucidado com o advento do
construtivismo. E é o próprio Giordan quem aponta as fissuras ao declarar
que os modelos construtivistas não dão conta de descrever satisfatoriamente
os mecanismos íntimos da aprendizagem, já que “nem tudo resulta de um
processo interno” (1998, p. 40). Em suas próprias palavras:

Nem tudo depende somente de estruturas cognitivas gerais, no

sentido que entendia Piaget. Submetidos aos conteúdos não-

habituais, estudantes ou pesquisadores destituídos do

formalismo lógico-matemático podem vir a raciocinar como

crianças de 7 anos (GIORDAN, 1998, p. 39, tradução nossa).

É Vigotsky2 quem parece ser o legítimo representante de
2 Giordan (1998, p. 41) aponta Bruner e o psicólogo francês Henri Wallon, além dos
recentes psicólogos da escola pós-piagetiana, como personagens interessados nas
questões que envolvem o papel do meio e das relações sociais na aprendizagem.
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uma abordagem que, ao atribuir uma maior importância ao ambiente,
mostra-se mais compatível com as situações de aprendizagem que se
verificam cotidianamente. A ação de alguém sobre os objetos supõe uma
relação com o outro, uma mediação social. Assim, diferentemente do
que se poderia supor, a interação com os mais velhos ou com os pares
mais competentes em uma determinada tarefa não representa um
obstáculo ao desenvolvimento do pensamento, mas um facilitador. O
ambiente em que transcorre a experiência é, ao mesmo tempo, físico e
social.

A criança aprende a agir sobre seu meio. Nessas atividades de

aprendizagem, ela pode interagir com outros e tirar vantagens

para modificar suas idéias. Ela pode, sobretudo, ativar diversos

sistemas de significação graças à mediação social oferecida pelos

livros e outras mídias. O meio cultural contribui oferecendo

sentido às situações. Ele fornece, destacamos, um número

razoável de facilidades ou ajudas para o pensar (GIORDAN, 1998,

p. 41, tradução nossa.)

Os sentimentos são outro grupo de componentes que
merecem destaque quando o que está em jogo é a aprendizagem. Giordan
(1998) atribui a eles papel estratégico.

Nada é neutro na apropriação de competências. A aprendizagem

é o momento por excelência no qual se estendem as emoções.

O desejo, a ansiedade, a inveja, a agressividade, a alegria, o

prazer, o desgosto etc. são transversais ao ato de aprender

(GIORDAN, 1998, p. 42, tradução nossa.)

Reconhecer o papel que tanto o ambiente quanto os
sentimentos desempenham na construção dos saberes não representa,
de forma alguma, a superação das dificuldades que se apresentam a todos
aqueles que, quer como professores, quer como aprendizes, se envolvem
em episódios de aprendizagem. Esta, por tratar-se de processo marcado
por múltiplos mecanismos, é “irredutível a um só modelo” (GIORDAN, 1998,
p. 42). Por isso, há sempre algo por compreender, por superar, quando o
que está em jogo é o processo de aprender. Por exemplo, o mero contato
com o novo, só porque é novo, não garante que este será apropriado e,
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muito menos, que o será da maneira esperada.

[...] uma nova informação raramente se inscreve na linha dos

saberes dominados. O saber já instalado rejeita todas as idéias

que não estão em sintonia. Por vezes, o aprendiz pode pura e

simplesmente não entender. Como diz o ditado: “Entra por uma

orelha e sai pela outra”. Ele pode também decodificar a

mensagem, mas não fazer mais nada. A informação recebida

abala bastante sua percepção de mundo, ele prefere renunciar.

O aprendiz pode até registrá-la, mas jamais mobilizar-se para o

novo. O saber memorizado não permite responder de forma

adaptada ao ambiente. O indivíduo pode até mesmo fazer

coabitarem dois registros de saberes e utilizá-los separadamente,

de acordo com os domínios ou os vínculos [...].

O encontro entre um aprendiz e um saber não acontece por si

só. Múltiplos ingredientes são indispensáveis, eles devem se

encontrar em sinergia. Da mesma forma, o mundo não ensina

diretamente o indivíduo que supostamente aprende. A atividade

do próprio aprendiz é necessária, embora insuficiente. De fato, o

indivíduo inventa o sentido a partir do ambiente que ele encontra

através de sua história.3 E só ele o faz, mas [...] ele não pode

fazê-lo sozinho. Um processo de mediação é sempre uma

“passagem obrigatória” [...] (GIORDAN, 1998, p.44, tradução

nossa.)

Diante de tantas incertezas, de tantos percalços, somos
levados a nos questionar sobre o que é realmente aprender e quais são as
condições e os contextos que favorecem o processo. Mais uma vez – e até
por coerência a tudo que vimos apontando até o momento – as respostas
não são simples, únicas ou conclusivas. Contudo, é a partir delas que
poderemos nos lançar na tarefa de, não só, proporcionar aprendizagem,
mas de investigá-la com o propósito de melhor compreendê-la e de

3 A respeito deste aspecto, vale a pena registrar aqui um exemplo oferecido pelo
próprio Giordan: “(...) Dependendo da questão de que se trata, ou que lhe diz respeito,
dar-se-á ao conceito ‘saúde’ um significado bem particular. Para o indivíduo lambda, a
saúde ‘é a ausência de doença’. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), é um
‘estado de bem-estar físico e moral’. Para outros, ainda, ‘é uma adaptação ao mundo’”
(1998, p. 115, tradução nossa).
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favorecer sua ocorrência.

Portanto, nos parágrafos finais deste primeiro bloco,
trataremos de apresentar algumas circunstâncias que atuam
favoravelmente na aprendizagem de conteúdos em suas diversas categorias.
Lembramos, contudo, tratar-se apenas e tão somente de uma atitude
sinalizadora, já que, conforme apontamos, os mecanismos que atuam no
processo de aprender são complexos, múltiplos e individuais. A adoção de
uma, várias ou todas -  se é que esta última condição é possível -  as
condutas recomendadas não representa, em absoluto, garantia de que a
aprendizagem ocorrerá. Cada caso, cada situação deverá ser tratado a partir
das suas particularidades.

Não é nova a constatação de que situações que envolvem o
contato direto com questões reais, concretas e mobilizadoras do agir e do
fazer favorecem a apropriação e a memorização de conteúdos. Se isso
ocorrer no seio de um grupo, de um coletivo, propiciando a interação de
uns com os outros, os benefícios serão ainda maiores (GIORDAN, 1998;
ZABALA, 1998).

Conforme destacamos no início deste capítulo, a realidade
não se deixa conhecer diretamente. O que captamos com os nossos sentidos
ou com os instrumentos destinados a ampliar a ação deles nada mais são
do que impressões de uma realidade imediata. Por exemplo, a observação
do horizonte marinho não nos faz constatar que a Terra é esférica (ou
geóide, para sermos mais precisos). De maneira análoga, o contato direto
com as mais variadas substâncias e fenômenos químicos e físicos não nos
dá acesso às moléculas, átomos e partículas subatômicas. Em suma, tomada
de maneira isolada, uma experiência não é suficiente para nos explicar ou
nos convencer de nada (GIORDAN, 1998).

Para nos aproximarmos e nos apropriarmos da realidade,
precisamos decodificá-la, tarefa para a qual empregamos determinados
instrumentos intelectuais. Não basta constatar, é preciso questionar! A busca
pela compreensão passa por uma espécie de jornada questionadora. “Todo
saber é uma resposta a uma pergunta. A pergunta é um dos motores da
aprendizagem, ela envolve um processo no qual se insere a atividade”
(GIORDAN, 1998, p. 118, tradução nossa).
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Perguntas suscitam respostas, das quais muitas vezes fazem
parte, na qualidade de recursos imprescindíveis, “as analogias, as
comparações, as simbolizações e os modelos” (GIORDAN, 1998, p.119). A
adequação de uma resposta  - que pode ser um modelo, um símbolo -
para explicar um determinado aspecto sob investigação precisa ser avaliada,
o que se efetiva confrontando-a diretamente com o fenômeno em questão.
Assim, além do questionamento, a aprendizagem envolve também um
confronto com a realidade (GIORDAN, 1998).

As respostas, as explicações só se configuram como tal se
forem comunicadas. Mantidas cativas da rede neuronal que as elaborou,
elas não passam de matéria inerte. Daí que um outro componente desejável
para a ocorrência de aprendizagem seja a expressão das idéias que
subjazem a uma determinada resposta ou explicação. Considerando-se
que ninguém pode comunicar-se senão com outros, surgem aqui os
benefícios de um processo que se dá na e a partir da interação entre
pessoas de um grupo (GIORDAN, 1998; ZABALA, 1998).

A expressão obriga cada um ao debate, a levar em conta as

opiniões contrárias para elaborar em comum uma outra

explicação. Opor-se, procurar junto a proposição apropriada para

um problema leva a um recuo diante de uma concepção inicial,

a enriquecer suas racionalizações, a reformular suas idéias. Esses

diálogos permanentes entre alunos, nos grupos de trabalho,

conduzem à abstração, à conceptualização ou à modelização. Os

símbolos, os esquemas, um vocabulário adequado, os conceitos

podem ser explicados (GIORDAN, 1998, p. 121, tradução nossa).

Intimamente vinculada à expressão de idéias e explicações,
a argumentação constitui-se em outro grande aliado da aprendizagem.
Além de envolver a expressão propriamente dita  que, por si só, já se
constitui em valioso recurso, a elaboração e emprego do argumento
permitem que o proponente refute, não só, as idéias contrárias às suas,
mas também as suas próprias. Além disso, a refutação é um forte indicador
do interesse que o seu proponente possui pelo assunto em debate. “Ele [o
aprendiz] então coloca seu pensamento em marcha e utiliza os argumentos
de que dispõe, que sabe de cor. O fato de exprimi-los o faz dar-se conta da
inconsistência dos mesmos” (GIORDAN, 1998, p. 122, tradução nossa).
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Por fim, explicações, argumentos e refutações podem
representar muito pouco se não fizerem parte de uma rede de relações
que dão suporte a um todo integrado. Isoladamente, um conceito, uma
idéia, um modelo são praticamente estéreis. O sentido de algo se dá a
partir da compreensão das relações que ele estabelece com outros
componentes de um sistema maior e, por conseqüência, com o próprio
sistema. “Os argumentos são assim colunas mestras que consolidam o
edifício. Eles devem ser postos em relação e sustentar-se mutuamente.
Aprender é mudar o nível de organização das informações” (GIORDAN,
1998, p. 123).

APRENDIZAGEM NÃO-FORMAL: HIPÓTESE OU FATO?

A aprendizagem é um processo contínuo; há sempre o que
aprender a respeito de um determinado assunto, seja ele completamente
novo ou parcialmente conhecido. Além disso, sua ocorrência não se restringe
ao ambiente escolar; aprendemos em casa, em conversas e brincadeiras
com amigos, nas viagens e nas visitas a bibliotecas, museus e outros
espaços do gênero. Aqui reside, em linhas gerais, o conceito de
aprendizagem não-formal.

Para Falk (1999), a importância – e muitas vezes até a própria
ocorrência – da aprendizagem não-formal tem sido negligenciada. Segundo
esse autor, a grande, senão a maior, parte do que muitas pessoas sabem
foi aprendida fora do sistema escolar, graças a iniciativas como: as mídias
impressa, radiofônica e televisada; as organizações comunitárias de base;
os livros; os museus e, mais recentemente, a Internet. Todos estes são, na
visão de Falk, recursos com alto potencial facilitador de uma aprendizagem
assumidamente pública.

Falk vai além, afirmando que a maioria – para não dizer o
total – das pessoas que visitam um ambiente não-formal, como um museu,
aprendem algo como resultado disso. O problema, alega ele, está na
histórica inabilidade da comunidade museal em documentar o impacto
educativo exercido pela instituição sobre seus visitantes, especialmente
no que se refere à aprendizagem propriamente dita. A abordagem e os
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pressupostos subjacentes à avaliação da aprendizagem realizada por
gerações mais antigas de profissionais e pesquisadores de museus seriam
o cerne dessa falha de documentação e não a falta de aprendizagem por
parte do público, como alegam alguns (FALK, 1999).

O propósito e o potencial dos ambientes não-formais em
proporcionar aprendizagem aos visitantes são assumidos tanto por seus
curadores e demais funcionários quanto por um número bastante razoável
de pesquisadores. Há quase um consenso de que esses espaços públicos
destinam-se à difusão do conhecimento, à promoção da aprendizagem.
Para isso, contam com uma série de atributos já discutidos no capítulo
anterior, mas que, por se mostrarem exclusivos desses locais e
extremamente favoráveis à aquisição de saberes, merecem ser aqui
retomados. O visitante – considerado um potencial aprendiz – geralmente
comparece ao local por sua própria escolha e lá costuma encontrar diversas
opções de programas, fato que amplia o caráter opcional da visita (THIER;
LINN, 1976); em grande parte desses ambientes, há a possibilidade de
interagir (tocar, manipular, testar hipóteses) com materiais ou dispositivos
que geralmente não se encontram disponíveis em outros lugares;
informação a respeito de avanços científicos, atualizada e de qualidade,
encontra-se disponível aos interessados de uma maneira que dificilmente
ocorreria em outros meios (THIER; LINN, 1976).

Em decorrência dessas particularidades, os ambientes não-
formais mostram-se potencialmente vantajosos na medida em que:
estimulam a curiosidade; aumentam a motivação e as atitudes; promovem
a interação social, a participação e o enriquecimento pessoal; despertam
o interesse pela Ciência e Tecnologia4; ajudam a concentrar a atenção e
auxiliam no desenvolvimento do domínio psicomotor e da compreensão
de conceitos abstratos (RAMEY-GASSERT; WALBERG III; WALBERG, 1994).

As características exclusivas e a ampla gama de
oportunidades oferecidas pelos espaços não-formais acabam por constituir-
se em sérios desafios quando o que se tem em mente é avaliar a

4 Lembramos ao leitor que a presente obra propõe-se a discutir apenas e tão-somente
a aprendizagem não-formal na área das Ciências Naturais e tecnologias correlatas, daí
a menção restrita ao interesse por Ciência e Tecnologia.
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aprendizagem. Em primeiro lugar, porque a liberdade de escolha inclui a
existência ou ausência de uma disposição para aprender. Pode-se
perfeitamente comparecer a uma exposição qualquer por livre escolha e,
também por livre escolha, não dedicar um segundo sequer de atenção a
qualquer dispositivo, organismo ou objeto exposto. Trata-se, simplesmente,
de passar o tempo, sem qualquer interesse ou compromisso com a
aprendizagem.

Por outro lado, é possível – e desejável – engajar-se em
uma ou várias das propostas oferecidas pelo local, beneficiando-se ao
máximo das experiências vivenciadas. Contudo, é principalmente aqui que
as dificuldades e desafios em torno da avaliação da aprendizagem se
ampliam. A combinação entre a complexidade inerente à exposição e a
possibilidade de escolha que ela oferece, de um lado, e a ampla gama de
experiências prévias e níveis de conhecimento dos visitantes, de outro,
gera um campo ainda maior de possibilidades de aprendizagem, cuja
avaliação não pode ser concebida e conduzida tão facilmente. (RAMEY-
GASSERT; WALBERG III; WALBERG, 1994; FALK, 1999.)

Além disso, parece pouco provável que uma única visita
proporcione uma mudança conceitual significativa no visitante. Nas palavras
de Falk:

Pode levar dias, semanas ou meses para que a experiência seja

suficientemente integrada ao conhecimento prévio para que a

aprendizagem seja percebida, mesmo pelo próprio aprendiz, e

possa ser medida. Finalmente, a maior parte da aprendizagem,

ao menos a que ocorre em museus, tem mais a ver com a

consolidação e o reforço de idéias previamente compreendidas

do que com a criação de estruturas cognitivas totalmente novas.

[...]

Assim, uma investigação de aprendizagem em museu deve

considerar um certo respeito pelo que os indivíduos trazem ao

museu em termos de conhecimento prévio, experiência e inter-

esse; um olhar que enfoque o que os visitantes realmente vêem,

fazem, dizem e pensam durante a sua experiência; e um sentido

de tempo que leve em conta o que ocorre subseqüentemente na
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vida dos visitantes. Se esses critérios puderem se combinar, então

a evidência de aprendizagem pode ser buscada e esperada.

(FALK, 1999, p. 2, tradução nossa.)

A despeito dos obstáculos, muitos foram e têm sido os
esforços no sentido de identificar aquisição de conhecimento por parte
dos visitantes de espaços não-formais. Para tanto, diversas correntes
pedagógicas, das mais antigas às mais atuais, grande parte delas vinculadas
ao ensino formal, escolar, vêm sendo empregadas como referencial do
processo de avaliação. Ressaltamos que, durante muito tempo, a própria
concepção dos diversos ambientes não-formais seguiu as orientações
oferecidas por essas teorias5, fato que explica a adoção das mesmas na
construção e aplicação de instrumentos avaliativos. Somente há cerca de
duas décadas é que se começou a perceber a necessidade de visualizar
ambientes dessa natureza como portadores de particularidades suficientes
para requerer teorias pedagógicas próprias capazes não só de explicar e
orientar a concepção das exibições, mas também de subsidiar a avaliação
da aprendizagem. Isso não significa, porém, que as correntes pedagógicas
originais tenham sido abandonadas por completo, deixando definitivamente
de fazer parte do referencial teórico subjacente ao trabalho desenvolvido
no campo do ensino não-formal. De nossa parte, acreditamos em uma
reelaboração constante de saberes, processo para o qual concorrem,
necessariamente, os próprios saberes a serem reelaborados. Muito do
que acontece no âmbito de uma exibição não-formal certamente guarda
alguma relação com mais de uma das correntes pedagógicas empregadas
pelo sistema formal de ensino.

Dedicaremos os parágrafos finais desta seção do capítulo
para o relato resumido de algumas investigações destinadas a avaliar a
aprendizagem ocorrida em ambientes não-formais de  diversas categorias.
Com isso pretendemos tanto ilustrar os métodos e referenciais teóricos
empregados quanto apresentar algumas evidências, de acordo com os
autores das pesquisas, da ocorrência de aprendizagem nos locais
investigados.

5 As correntes que serviram de base para a elaboração de diversos tipos de exibições
de caráter não-formal variam desde a tradicional às construtivistas e
sóciointeracionistas. Snyders, Skinner, Gagné, Bruner, Piaget, Vigotsky e Ausubel
estão entre os principais teóricos utilizados como referencial pedagógico dessas
exibições.
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Comecemos por um estudo realizado em meados da década
de 1970 no Lawrence Hall of Science, em Berkeley, Califórnia, Estados
Unidos. À época, a instituição assumia-se como eminentemente
participativa, pautando-se pela visão de Jerome Bruner de que o aprendiz
deve envolver-se no ato de descobrir. Dessa forma, dispunha de uma série
de dispositivos e aparelhos que, uma vez manipulados pelo visitante,
passavam a envolvê-lo na investigação de princípios científicos (EASON;
LINN, 1976).

De caráter eminentemente experimental, a pesquisa
buscou investigar a efetividade de uma máquina demonstrativa e uma
cabine contendo atividades exploratórias abertas – ambas versando sobre
fenômenos ópticos e operadas pelos visitantes – na transmissão
mensurável de informação sobre princípios científicos. A população-teste
era composta por 740 alunos de 5ª a 8ª séries, que foram divididos em
dois grupos: experimental e controle. A transmissão de informação foi
considerada efetivamente ocorrida quando os sujeitos do grupo experi-
mental responderam corretamente a um número significativamente
maior de questões do que os do grupo-controle. Os instrumentos
empregados para a coleta de dados foram um questionário curto
contendo questões de múltipla escolha e uma entrevista de cinco
minutos (EASON; LINN, 1976).

De acordo com os autores, os resultados fornecidos por
ambos os instrumentos revelam que os sujeitos que participaram da
exposição passaram a ter um domínio do vocabulário típico da área, além
de se mostrarem capazes de resolver problemas de óptica, utilizando
habilidades de manipulação conquistadas a partir da utilização dos
dispositivos. Tais conquistas foram significativamente maiores do que as
apresentadas pelos elementos do grupo-controle. Os autores destacam
que “a transferência de informação entre os recursos e os visitantes é
difícil de ser mensurada, mas que ela efetivamente ocorre” (EASON; LINN,
1976, p. 61, tradução nossa).

Reconhecendo o caráter não-linear, auto-compassado,
voluntário e exploratório da aprendizagem não-formal, Birney (1988)
conduziu uma pesquisa destinada a identificar as percepções, o
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comportamento, as reações e as ambientações sociais ótimas para a
ocorrência de aprendizagem por parte de estudantes de 6ª série, quando
em visitas a museus e zoológicos.

Participaram do estudo 325 alunos, dos quais 243
realizaram visitas ao Los Angeles County Museum of Natural History e
ao Los Angeles Zoo, enquanto os 82 restantes compuseram o grupo-
controle. A coleta de dados envolveu pré e pós-testes que incluíram a
aplicação de questionários de múltipla escolha e a condução de
entrevistas que foram gravadas e posteriormente transcritas para análise.
Os resultados revelam o seguinte:

“As percepções das crianças parecem estar vinculadas ao
controle que elas têm sobre sua própria aprendizagem durante a visita”
(BIRNEY, 1988, p. 304, tradução nossa).

Os relatos das crianças indicaram que elas vieram em um estado

de “preparo” para uma experiência de aprendizagem que elas

valorizam. Museus e zoológicos foram percebidos como

instituições sociais que disseminam informação de uma maneira

proveitosa e, geralmente, recreativa. É mais provável que a

aprendizagem ocorra se os aprendizes acreditam que há algo a

ser aprendido, mesmo que eles não sejam capazes de identificar

exatamente o que é.

[...]

Mais de 2/3 listaram atividades que envolvem aquisição de

informação pelo estudo dos animais, leitura de cartazes, interação

com os animais ou conversas com os monitores.

As crianças parecem não separar aprendizagem de satisfação e

sugeriram que ver algo “novo”, “diferente” ou “interessante” é

inerentemente prazeroso, embora elas não estejam sempre aptas

a dizer por que. Há um estreito vínculo entre aprendizagem não-

formal e recompensa; elementos afetivos como satisfação, prazer,

encantamento estão intimamente ligados à motivação para

freqüentar. Sentimentos típicos de “prazer” ocorrem ao se

concluir uma experiência de aprendizagem e as crianças
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afirmaram que adquirir informação é um processo afetivamente

positivo.

[...]

Para as crianças, compartilhar museus e conversar com outros é

importante. Alguns revelaram que a segurança associada com o

fato de haver outros em volta é importante (BIRNEY, 1988, p.

313) [...] porém referem uma preferência por um ambiente so-

cial não restritivo. (BIRNEY, 1988, p. 312, 313, 315, tradução

nossa.)

A autora conclui o artigo afirmando que as situações
oferecidas por museus e zoológicos constituem-se em um real processo
de aprendizagem, cujo vínculo com sentimentos de satisfação e recreação
pode ser bastante estreito. Para ela, as questões norteadoras de pesquisas
nesse campo devem recair muito mais sobre como as exposições
estimulam a aprendizagem em um determinado contexto social do que
sobre a ocorrência ou não de aprendizagem (BIRNEY, 1988).

Smith, McLaughlin e Tunnicliffe (1998) realizaram uma
sofisticada pesquisa, parte dela de base experimental, destinada a investigar
as repercussões que um treinamento de professores oferecido por um
ambiente não-formal teria sobre o ensino formal. O estudo contou com
duas etapas, uma de efetividade e outra de implementação. Da primeira
etapa participaram 105 alunos de 1ª a 3ª séries e suas respectivas seis
professoras, e da segunda, 58 professoras do nível equivalente ao nosso
Ensino Fundamental, cujo tempo de docência médio era de 12,1 anos. Do
primeiro grupo de docentes, três passaram por um treinamento no To-
peka Zoological Park e outras três não o fizeram; o mesmo ocorreu com o
segundo grupo. Observações de aulas e visitas, entrevistas, consulta docu-
mental e uma série de outros instrumentos foram empregados em ambas
as etapas do estudo, cujo propósito era responder  as seguintes questões:
a) de que maneira um curso de capacitação, realizado em um ambiente
não-formal, afeta o modo de trabalhar dos professores que dele
participaram?; b) quanto a qualidade do trabalho do estudante é afetada
por essa capacitação? e c) os alunos podem correlacionar espontaneamente
conceitos aprendidos em sala de aula com os que observam em um
ambiente não-formal?
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A partir dos resultados, os pesquisadores concluem que:

(...)  o estudo sugere que um breve treinamento de professores

em um ambiente não-formal (...) pode ter um efeito positivo tanto

na prática de ensino dos professores quanto nas conquistas

educativas obtidas pelos alunos. Ou seja, os professores que

participaram do estudo de efetividade utilizaram extensivamente

as atividades relacionadas ao zoológico e a informação

apresentada na capacitação, enquanto os professores que não

foram capacitados não incorporaram nada equivalente dos temas

vinculados ao zoológico em suas aulas. Além disso, as excursões

para o zoológico dos dois grupos de professores foram

inquestionavelmente diferentes.

[...]

Embora os estudantes não tenham incluído espontaneamente

conceitos científicos, como hábitat, quando discutiram sua visão

a respeito do zoológico, os alunos dos professores treinados

utilizaram essas idéias significativamente com mais freqüência.

O mais notável é que os alunos dos professores que foram

capacitados demonstraram um nível substancialmente mais alto

de habilidades de escrita ao descreverem suas visitas ao

zoológico. (SMITH; McLAUGHLIN; TUNNICLIFFE, 1998, p. 138,

tradução nossa.)

Os autores encerram o texto declarando que a pesquisa
demonstrou que a visita de estudantes a um zoológico pode constituir-se
em uma rica experiência de aprendizagem formal se seus professores
forem devidamente preparados, tanto em relação ao conteúdo específico
quanto no que diz respeito às questões pedagógicas (SMITH; McLAUGHLIN;
TUNNICLIFFE, 1998).

Um outro estudo envolvendo possíveis repercussões de
um ambiente não-formal de aprendizagem em Ciências sobre a educação
formal de crianças foi desenvolvido por Rix e McSorley (1999). Utilizando
a metodologia da pesquisa-ação, as pesquisadoras buscaram identificar
as contribuições que um minicentro de Ciências, montado nas
dependências de uma escola, pode prestar para a educação científica
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de estudantes na faixa de 6-7 anos de idade. Interessava às investigadoras
conhecer as possíveis conquistas dos alunos em relação a: a) seu
conhecimento em relação ao quê, como e porquê dos fenômenos e
fatos científ icos, e b) o desenvolvimento de suas capacidades,
procedimentos e atitudes positivas.

Os alunos foram divididos em três grupos. O primeiro
representou visitantes de um centro de ciências interativo, acompanhados
ou não pelos seus pais. Sem nenhuma tarefa a executar, nem mesmo
formulários para preencher, este grupo ficou livre para explorar a exposição
da maneira que bem entendesse. A idéia era obter indicações sobre o que
crianças podem aprender a partir da simples interação com o material
exposto (RIX; McSORLEY, 1999).

O segundo grupo também ficou livre para explorar a
exposição, porém recebeu a incumbência de responder por escrito a
algumas questões destinadas a revelar que fenômeno(s) eles observaram
ao interagir com um determinado dispositivo, onde e como esse fenômeno
poderia ser utilizado ou qual a sua causa (RIX; McSORLEY, 1999).

O terceiro grupo utilizou a exposição da mesma maneira
que o primeiro, porém tanto seus conhecimentos quanto seu talento em
relação às Ciências eram bastante diferentes daqueles dos outros grupos
(RIX; McSORLEY, 1999).

A coleta de dados foi feita por meio de observação direta,
análise de imagens gravadas, discussões entre pesquisador e o grupo de
crianças e análise das respostas escritas dadas pelos alunos (RIX; McSORLEY,
1999).

A categorização e análise de todo o material coletado traz
revelações importantes. Por exemplo, há uma conquista modesta de
conhecimento no que se refere a como se dá um fenômeno, mas ela está
aquém do necessário; o porquê suscita ainda maiores preocupações (RIX;
McSORLEY, 1999).

É possível, em centros de Ciência, oferecer às crianças a
oportunidade de desenvolver suas idéias prévias por meio de discussões
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conduzidas ao longo das visitas, mesmo porque ambientes como esses
são tipicamente sociais. Ao menos nessa faixa etária, “crianças parecem
não interagir sistematicamente com um determinado dispositivo”, mas
isso não as impede de “utilizar habilidades e procedimentos científicos
até um certo ponto”, algo que se mostra bastante positivo se levarmos em
conta sua aproximação com a atividade científica real (RIX; McSORLEY, 1999,
p. 590, tradução nossa).

O desenvolvimento de atitudes positivas em relação à Ciência
figura como a grande conquista da atividade investigada e aqui
resumidamente relatada. Para as autoras, apenas isso já é motivo suficiente
para que os Centros de Ciência “sejam considerados como um recurso
bastante útil no desenvolvimento da educação científica de crianças” (RIX;
McSORLEY, 1999, p. 592, tradução nossa).

Tunnicliffe e Laterveer-De Beer (2002) realizaram uma
investigação no National Museum of Natural History em Leiden, Holanda,
com o objetivo de verificar se os visitantes de uma exposição temporária
sobre esqueletos estavam acessando e compreendendo as informações
oferecidas. Os dados foram obtidos a partir da filmagem das conversas
mantidas entre os visitantes que observavam o esqueleto de um elefante
e de entrevistas realizadas antes e depois da visita.

Entre as diversas constatações e discussões que a análise
dos dados permitiu aos autores da pesquisa, destacamos as seguintes:

O conhecimento sobre zoologia entre a maior parte dos visitantes

foi superestimado pelos idealizadores da exposição. [...]

As pessoas que freqüentam exposições sobre esqueletos dizem

muito pouco, a menos que sejam questionadas.

[...]

A exposição de fato aumentou o conhecimento dos visitantes a

respeito de esqueletos de vertebrados. Se esse conhecimento

será conservado e desenvolvido não nos é possível dizer.

Contudo, a exposição ofereceu uma notável experiência

estética, algo que tem grandes chances de permanecer com
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eles por um longo tempo. Se tais exposições forem utilizadas

por escolares, será necessário um período de familiarização

com a possibilidade de interação entre o visitante e o mate-

rial exposto, bem como uma sólida compreensão da

morfologia esquelética dos vertebrados e das formas de

locomoção. (TUNNICLIFFE; LATERVEER-DE BEER, 2002, p.

133, 134, tradução nossa.)

Finalizamos este bloco com a menção a um trabalho de
revisão realizado por Falk (1999), no qual figuram relatos sucintos de estudos
conduzidos por uma ampla gama de pesquisadores nos mais variados
espaços não-formais e empregando diversas metodologias. Entre os locais/
situações investigados encontram-se uma exposição itinerante, um museu
de história, um zoológico, dois centros de ciências e uma galeria de arte,
escolhidos entre mais de cem trabalhos contemporâneos de avaliação de
aprendizagem não-formal.

Após os relatos e seus respectivos créditos, o autor afirma
ter certeza de que reuniu evidências suficientes de que uma aprendizagem
ampla e profunda ocorre em ambientes dessa natureza. Para ele, a
aprendizagem por livre escolha corresponde à maior parte da aprendizagem
que uma pessoa experimenta ao longo de toda a sua vida e, nesse sentido,
os espaços não-formais tornam-se cada vez mais importantes no contexto
educacional de uma comunidade.

Contrariamente a uma geração pioneira de estudos sobre

aprendizagem que mostrou que os museus facilitavam a

aprendizagem apenas ocasionalmente, a pesquisa

apresentada aqui reforça fortemente a premissa de que as

experiências de aprendizagem em museus facilitam algum

grau de aprendizagem em, virtualmente, todos os

participantes, e aprendizagem significativa na maior parte dos

visitantes. [...] os museus mostraram-se estimuladores de uma

aprendizagem rica e consistente; aprendizagem que persistiu

por longos períodos de tempo; aprendizagem que envolveu

tanto a dimensão cognitiva quanto a afetiva. Embora haja

atualmente evidências abundantes de que os visitantes
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aprendem em todos os tipos de museus- incluindo os museus

de história, ciências e arte, zoológicos e aquários - questões

sobre o valor educativo dos museus ainda permanecem (FALK,

1999, p. 9, tradução nossa).

O PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA” E SEU EMPENHO EM
PROPORCIONAR APRENDIZAGEM

A exemplo do presente capítulo, a gênese e a organização
das exposições que vêm compondo o Projeto “Ciência na Praça” não se
pautam por nenhuma corrente didático-pedagógica específica. Isso não
significa, contudo, que não nos orientemos por determinados princípios e
valores e deles não façamos o fio condutor do nosso trabalho. Destacamos
ainda que, desde o início do Projeto, vimos fazendo uso de uma atitude
reflexiva e aberta ao novo, graças à qual temos implementado uma série
de melhorias em todos os níveis e etapas que integram o conjunto.

Acreditamos em um conhecimento que é processo e produto,
algo construído e compartilhado coletivamente a partir de significados
igualmente construídos e compartilhados; acreditamos na capacidade que
todos os humanos possuem de aprender e de ensinar; acreditamos que a
aprendizagem, bem como o esforço para promovê-la, podem ser facilitados
por uma série de recursos e abordagens criteriosamente escolhidos;
acreditamos, sintonizados com Freire (1993), que não existe aquele que
“só ensina” ou aquele que “só aprende”. Ensinamos e aprendemos o tempo
todo, uns com os outros.

As discussões que se seguem referem-se exclusivamente
aos nossos esforços em propiciar aprendizagem, já que esse é o propósito
do presente capítulo. Nossa condição de aprendizes, considerada inerente
ao processo, perpassa toda esta obra já a partir de seu título.

Comecemos pelo conteúdo, um dos elementos-chave em
qualquer iniciativa voltada à apropriação de saberes. Temas pertencentes
à área das Ciências Naturais costumam, por si só, exercer um certo fascínio
sobre as pessoas. Isso certamente varia de um indivíduo para outro em
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função de diversos fatores, inclusive o próprio tema. Contudo, a resposta
dos visitantes às exposições é um forte indicativo desse interesse, o qual,
por sua vez, atua favoravelmente no sentido de uma disposição para
aprender. A despeito disso, o tema é apenas a ponta de um iceberg chamado
conteúdo.

Ora, as exposições vão a público com a responsabilidade de
popularizar o conhecimento científico, além de conscientizar os visitantes
a respeito de temas de grande relevância e atualidade. Há, portanto, uma
série de conceitos que subjazem ao grande assunto tratado em uma
determinada ocasião.

Devemos lembrar que, via de regra, a visita a uma exibição
é pouco duradoura e, portanto, não há tempo para um confronto adequado
com novas idéias. Assim, dependendo da quantidade e da complexidade,
esses conceitos podem constituir-se em obstáculos intransponíveis para a
ocorrência de aprendizagem. Por isso, temos nos empenhado no sentido
de que, sempre que possível, cada exposição trate de um número reduzido
de conceitos, preferencialmente os mais fulcrais. Além disso, o caráter
vulgarizador e conscientizador das apresentações torna praticamente
obrigatório o estabelecimento de relações entre os conceitos centrais
subjacentes a um determinado tema e deles com o mundo natural e/ou a
vida cotidiana das pessoas6. Entendemos que, dessa forma, as chances de
aprendizagem podem ser consideravelmente ampliadas.

Em se tratando de exposição pública, os materiais exibidos
devem merecer uma atenção especial. Em nossa caminhada com o Projeto,
temos nos dedicado para que todos os recursos  sejam planejados,
construídos e oferecidos com o propósito claro e comprometido de atuar
a favor da aprendizagem dos visitantes. É lícito reforçar que, ao longo
desses seis anos de exposições, esses materiais têm-se mostrado capazes
não só de atrair a atenção e o interesse do público, como também de
suscitar questionamentos. Acresça-se ainda o elevado grau de interação
estabelecido entre o público e os recursos, uma grande oportunidade de
contato direto com o concreto.

6 Considerações a respeito dos conteúdos, dos conceitos a eles subjacentes e dos
recursos voltam a ser feitas no capítulo 6.
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O ambiente das exposições é dinâmico, caótico, vivo. Pessoas
chegam a qualquer momento, por qualquer ponto da mostra e conduzem
sua “visita” da maneira que mais lhes apraz. Lêem, manuseiam, ouvem,
perguntam e contam histórias na seqüência, do jeito e no tempo que
quiserem ou que lhes for possível. Há muito pouco de previsível ali, a não
ser o tema, os objetivos, o conteúdo, os recursos e a equipe de expositores;
há muito que falar e mostrar, mas há também muito que ouvir e deixar
tocar, mexer e cheirar, deixar “rolar”.

E assim se instala um dos aspectos mais marcantes das
exposições: o já citado clima de forte interação entre expositores e visitantes
e entre estes e o material exposto. No diálogo, um dos pontos altos a
testemunhar essa interação, tanto os visitantes quanto os expositores têm
a oportunidade de verbalizar suas concepções, crenças e dúvidas,
compartilhando saberes. Interação, diálogo e verbalização de concepções
e dúvidas sugerem um grande interesse e, conseqüentemente, uma forte
disposição para aprender. Aliados às constatações de surpresa e satisfação
por parte dos visitantes, esses elementos são sugestivos da existência de
uma afetividade satisfatória, fator que, como vimos, atua positivamente na
promoção da aprendizagem.

Até o presente momento, a avaliação da aprendizagem por
parte do público tem se constituído em um grande “gargalo” do nosso
trabalho. Temos absoluta convicção de que, em se tratando de
aprendizagem, muito pouco pode ser efetivamente alcançado sem um
autêntico e criterioso processo avaliativo. É certo que, desde a implantação
do Projeto, uma série de aspectos relativos ao conteúdo a ser apresentado,
aos materiais e recursos empregados e à atuação dos alunos nas exposições
vêm passando por um cada vez mais refinado escrutínio por parte dos
próprios expositores e seus docentes, atitudes que nos auxiliam a avaliar
as exibições em si e não a aprendizagem experimentada pelos visitantes.

É certo, também, que as observações sistemáticas das
exposições incluem o acompanhamento dos diálogos e debates que se
instalam entre o público e os expositores, oferecendo-nos fortes indicativos
de que algo positivo, em termos de aprendizagem, deve ocorrer naquele
ambiente. Um breve relato de algumas dessas passagens poderá dar ao
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leitor uma visão aproximada desses possíveis episódios de aprendizagem.

Em 18 de outubro de 2003, foi apresentada uma exposição
com o título “Métodos contraceptivos/DST”. Como o próprio título sugere,
o objetivo do trabalho era informar a população sobre os métodos
contraceptivos disponíveis, além de conscientizá-la quanto aos perigos
oferecidos pelas doenças sexualmente transmissíveis e quanto ao papel
da camisinha na prevenção das mesmas.

Entre as 195 pessoas que prestigiaram o trabalho, estava
uma moradora de rua que aparentava 25 anos de idade e uma gravidez
em torno de sete meses. Após participar ativa e engajadamente de todas
as explicações oferecidas e explorar o material disponível, a visitante
despediu-se dos expositores, demonstrando gratidão e satisfação pelas
informações recebidas. Cerca de vinte minutos depois ela retornou com
um rapaz, aparentemente da mesma idade que ela, e passou, ela mesma,
a explicar, corretamente, tudo o que havia ouvido durante a sua visita,
muitas vezes fazendo uso dos recursos ali disponíveis.

Na exposição intitulada “Mimetismo e camuflagem”, cuja
apresentação se deu em 12 de maio de 2007, conseguimos presenciar
duas seqüências sugestivas de aprendizagem por parte do público, ambas
envolvendo um certo raciocínio inferencial. Na primeira delas, o visitante
conseguiu concluir, por si, que uma coral-falsa possui vantagens
adaptativas ao mimetizar a coral verdadeira; na segunda, um outro
visitante, também por si só, concluiu que as mesmas vantagens estão
presentes na jibóia quando esta exibe uma coloração que a confunde
com o ambiente em que se encontra, fenômeno que recebe o nome de
camuflagem.

Apesar de freqüentes e intensos, quase indiscutíveis,
episódios como os que acabamos de relatar ainda não se constituem em
elementos comprobatórios da ocorrência de aprendizagem por parte dos
visitantes. Muito embora nossas observações sejam minuciosas e
constantes, nada ainda foi sistematicamente planejado e/ou implementado
no sentido de recolher dados suficientemente confiáveis a favor de uma
aprendizagem efetiva. Contudo, dispomos de constatações e
questionamentos suficientes para dar início a um processo investigativo
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voltado à solução desse problema. Dedicamos as últimas linhas desta seção
para apresentar os principais fatores a serem levados em conta no
planejamento e condução de um estudo com tais propósitos:

a) A exemplo do que a literatura pertinente aponta, temos
constatado que os conhecimentos prévios dos visitantes nem sempre atuam
favoravelmente no sentido de aquisição de saberes, mas, pelo contrário,
têm-se constituído em verdadeiras barreiras à incorporação de novo
conhecimento;

b) Os episódios educativos das exposições variam
consideravelmente em seus aspectos  qualitativo e quantitativo. Algumas
pessoas tomam contato com toda a exposição, mas a seqüência com que o
fazem é bastante diversa; outras, porém, têm uma participação parcial ou
até pontual. O tempo de permanência é outro fator que merece atenção:
pode variar de alguns segundos a 40 minutos ou mais, independente de
que parcela da exposição é vista;

c) Embora não tenha demonstrado ser um problema, até o
momento, o fato de que o visitante muitas vezes testa o conhecimento do
expositor deve ser levado em consideração em uma proposta de avaliação
de aprendizagem;

d) A alta heterogeneidade do público também requer
atenção, já que não é possível padronizar instrumentos e abordagens, muito
menos o grau de profundidade da avaliação;

e) A presença de observadores no recinto das exposições
parece não incomodar os visitantes, o que não ocorre com os expositores.
Ao longo da fase exploratória de observação, destinada à construção de
instrumentos avaliativos, pudemos constatar uma séria perturbação do
desempenho dos expositores em função da presença dos observadores,
muito embora todos os esclarecimentos necessários tivessem sido
oportunamente oferecidos;

f) Conforme destacamos, espontaneidade e informalidade
são as marcas típicas do ambiente que se instala nas exposições que
integram o Projeto. Qualquer iniciativa no sentido de avaliar a aprendizagem
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ali ocorrida deve pautar-se por uma clara e constante preocupação em
não interferir negativamente nesses quesitos;

g) O diálogo, pautado por uma postura de escuta por parte
do expositor, tem demonstrado desempenhar um papel fundamental para
o sucesso das exposições e, segundo pudemos apurar, parece ser
imprescindível para uma avaliação de aprendizagem que assuma-se
adequada e coerente.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO
PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA”: PERSPECTIVAS

Nossa preocupação em lançar mão de um processo avaliativo
que seja autêntico e rigoroso, ao mesmo tempo em que preserva as
características que conferem ao Projeto a sua identidade, nos leva a pensar
em abordagens que não se apresentem como elementos à parte,
descolados das exposições, mas, inversamente, figurem como integrantes
das mesmas, sem qualquer traço dicotômico. Se assumimos a avaliação
como componente indispensável do processo ensino-aprendizagem, não
há qualquer sentido em reservar um momento e/ou local exclusivo para
que ela ocorra. Dessa forma, parece-nos que o mais adequado seria lançar
mão de estratégias que se valessem do ambiente interativo e dialógico
que se instala ao longo das exibições, a partir do emprego de uma ou mais
ferramentas já consagradas no âmbito do ensino formal.

Nesse sentido, uma das possibilidades é a utilização da
entrevista estruturada, tal qual proposta por Sutherland, Smith e Cummins
(2000), graças à qual é possível conhecer os significados atribuídos pelo
potencial aprendiz a um conceito ou até mesmo a pequenos grupos de
conceitos.

O pesquisador pode valer-se de um conjunto de perguntas,
imagens ou outros recursos definidos/elaborados previamente, diante dos
quais o entrevistado é solicitado a elaborar uma explicação o mais detalhada
possível sobre o(s) conceito(s) em pauta, expressando-a com suas próprias
palavras. As tarefas podem envolver, também, escolhas entre um
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determinado grupo de opções, solução de problemas ou realização de
procedimentos (SUTHERLAND; SMITH; CUMMINS, 2000).

A serviço de uma avaliação qualitativa de aprendizagem, a
entrevista estruturada constitui-se em valioso recurso, por proporcionar
uma riqueza de dados dificilmente fornecida por outros instrumentos. Essa
diversidade de informações permite traçar um perfil mais detalhado a
respeito do que o aprendiz realmente sabe (SUTHERLAND; SMITH;
CUMMINS, 2000).

Apesar dessas vantagens, preocupa-nos a necessidade de
adequar as questões a “um nível de dificuldade apropriado ao aprendiz”
(SUTHERLAND; SMITH; CUMMINS, 2000, p. 73, tradução nossa).

O diálogo também figura como rica fonte de dados relativos
à aprendizagem. Proposto por Hogan e Fisherkeller (2000), com o fim
prioritário de avaliar o raciocínio científico de estudantes, representa um
potencial aliado no monitoramento da aprendizagem de outros conteúdos
e competências.

Obviamente, a utilização dessa ferramenta pressupõe a
existência de uma forte interação – aqui entendida como diálogo – entre
aprendizes e entre estes e o professor/monitor/pesquisador. Além disso, é
preciso empregar determinados protocolos especificamente voltados aos
propósitos estabelecidos, sem o que todo o trabalho de avaliação e seus
respectivos resultados poderão ficar seriamente comprometidos (HOGAN;
FISHERKELLER, 2000).

Por fim, uma outra possibilidade é a de realizar testes a
partir de imagens como fotografias, micrografias, ilustrações, lâminas de
microscopia ou esquemas, tal qual proposto por Wandersee (2000).

Os testes devem incluir perguntas ou propostas de pequenas
tarefas, de acordo com o que se deseja avaliar (quadro 1). Uma das condições
para que o teste seja aplicado com sucesso é a de que o interessado em
realizar a avaliação refine sua própria capacidade de observação; uma outra
condição diz respeito a um domínio conceitual sólido e atualizado na área
do saber em questão, a fim de que tanto as perguntas quanto suas respostas
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sejam adequadamente formuladas e avaliadas (WANDERSEE, 2000).

Quadro 1 – Modelo proposto por Wandersee (2000, p. 137, tradução

nossa) para a aplicação de um teste na área de Biologia baseado em imagens.

Como o trabalho com imagens inclui certa objetividade e
uma devolutiva ao aprendiz, é possível que, com as devidas adequações,
esta abordagem se torne útil aos nossos propósitos e compatível com as
peculiaridades do ambiente das nossas exposições. Uma dessas adequações
certamente consiste em utilizar parte do próprio material exposto que,
além dos adereços já listados, poderá incluir exemplares reais, maquetes
ou réplicas ampliadas ou em tamanho original.

Perguntas Palavras-código 
1. Descreva este evento biologicamente... Descrever evento 
2. Dê a(s) função(ões) desta(s) estrutura(s)... Informar a(s) função(ões) 
3. Informe qual é o próximo passo neste 
processo... 

Informar o próximo passo 

4. De que outra forma este evento poderia ser 

explicado biologicamente... 

Oferecer explicação alternativa 

5. Prediga o que acontecerá em seguida... Predizer resultados 

6. Que evidência lhe sugere que... Informar que evidência sugere algo 

7. Qual é o fator limitante neste processo... Informar fator(es) limitante(s) 

8. Que princípio biológico está operando aqui... Especificar princípio operante 

9. Se não dispuséssemos ou não pudéssemos 

utilizar... o que utilizaríamos no lugar... 

Sugerir a utilização de algo em vez de outro 

10. Qual a relação entre... Estabelecer conexões 

11. No passado, como os cientistas explicariam 
este evento... 

Oferecer explicação científica do passado 

12. Baseado em que você suspeita que este 
organismo é um(a)... 

Identificar um organismo a partir de critério 
apropriado 

13. Sob o aspecto biológico, este organismo 
relaciona-se mais proximamente com... 

O que se relaciona mais intimamente com 

14. Como você faria para medir... Informar como mediria algo 

15. Faça uma estimativa biológica de quanto 
tempo levaria para... 

Estimar tempo 

16. Que conceito um biólogo utilizaria aqui 
para... 

Sugerir um conceito válido 

17. Faça uma pergunta biológica importante a 
respeito desta fotografia... 

Formular uma pergunta importante 

18. Que aspecto teria um ... gráfico que 
representasse este evento... 

Elaborar gráfico de um evento 

19. Idealize um dispositivo para monitorar uma 
importante variável neste ambiente... 

Idealizar um dispositivo de monitoramento 

20. Ajuste a esta foto o que você leu em sua 
última tarefa  

Adaptar leitura a uma foto 
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Acreditamos que a partir da devida adaptação das três
ferramentas aqui apresentadas, tarefa que pode incluir a combinação en-
tre duas delas ou todas, será possível obter dados que nos auxiliem a
compreender se – e em que grau – ocorre aprendizagem em nossas
exposições a céu aberto. Para facilitar o tratamento e análise desses dados,
Rosa e Lança (2007) propuseram uma ficha de registro a ser preenchida
pelo expositor-pesquisador logo após a conclusão de uma visita. Coerente
com o perfil do Projeto, a referida ficha contempla aspectos fundamentais
da avaliação da aprendizagem tais como sondagem inicial, identificação
de necessidades e conquistas e apreciação do processo, incluindo-se aqui
os recursos e estratégias empregados (Anexo I).
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A estruturação curricular dos cursos de licenciatura tem se
constituído em crescente desafio nas últimas décadas. Por um longo
período, a formação universitária de professores de Ciências¹ mostrou-se
muito distante de seus reais propósitos, especialmente por ser desenvolvida
a partir de uma dicotomia entre uma suposta área “científica” e uma outra,
dita pedagógica (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993). Essa dicotomia certamente
trouxe alguns desdobramentos que merecem ser aqui mencionados.

Primeiro, os cursos destinados a oferecer fundamentação
científica para futuros professores não costumavam apresentar qualquer
diferencial em relação a outros cursos de bacharelado da mesma área. Por
trás dessa indiferenciação, apontam Carvalho e Gil-Pérez (1993), existia a
crença de que a preparação para o exercício da docência era tarefa exclusiva
da área pedagógica, enquanto a formação científica, enquanto tal, deveria
ser a mesma para qualquer tipo de exercício profissional. É oportuno citar,
aqui, algumas das repercussões negativas trazidas por essa concepção,
conforme destacam os referidos autores a partir de estudos realizados por
Mc Dermott (1990):

a) O formato expositivo das aulas estimula uma aprendizagem

passiva: os futuros professores tornam-se mais habituados à

recepção de conhecimentos que a ajudar a gerá-los.

b) Os “problemas-padrão” realizados conduzem a colocações

algo rítmicas, repetitivas, sem contribuir para o desenvolvimento

das formas de arrazoamento necessárias para abordar as

situações novas, como as questões não-previstas que os alunos

possam perguntar.

c) As práticas de laboratório utilizam material sofisticado, não-

disponível nas escolas de ensino secundário e, sobretudo,

limitam-se a um processo de verificação, ao estilo de receitas de

cozinha, o que não contribui em absoluto à compreensão da

atividade científica.

¹ O termo “Ciências” será utilizado neste texto para designar a Geologia, a Física, a
Química e a Biologia, seja enquanto integrantes de uma única disciplina, ministrada
no Ensino Fundamental, seja para representá-las individualmente, tal qual figuram no
Ensino Médio.
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d) A amplitude do currículo abordado e o pouco tempo que se

dedica aos diferentes temas impedem uma apropriação em

profundidade dos conceitos implicados e, menos ainda –

acrescentamos –, o tratamento de aspectos como as interações

Ciência/Tecnologia/Sociedade etc, essenciais para dar uma

imagem correta da Ciência. (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993, p.

69.)

No que se refere aos cursos da área pedagógica, os impactos
insatisfatórios decorrem, principalmente, da ausência de vínculos entre
teoria e prática (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993).

O futuro professor é levado, então, a acreditar que sua boa
atuação profissional depende exclusivamente do conhecimento específico
(entenda-se “científico”) que ele tenha conseguido adquirir e que todo o
conteúdo referente à área pedagógica tem papel meramente figurativo, a
fim de cumprir exigências legais.

A razão para isso talvez esteja na história da própria docência
que tem sido “assumida como ‘profissão’ genérica e não como ofício, já
que no contexto social sempre foi considerada uma semiprofissão”
(IMBERNÓN, 2000, p.13). É certo que não faltaram tentativas de atribuir à
atividade docente uma certa profissionalidade, mas elas resultaram em
uma formação “à imagem e semelhança de outras profissões” (IMBERNÓN,
2000, p. 13), centrando-se no conhecimento objetivo, o conhecimento da
ciência de referência da disciplina escolar. Assim, destaca o autor, deter
um determinado conhecimento formal equivaleria a possuir os elementos
necessários para ensiná-lo, fato que explica, ao menos em parte, o
tratamento acima descrito para os cursos de licenciatura.

Merecem destaque as observações feitas por Carvalho e Gil-
Pérez (1993) a respeito do domínio do conteúdo formal a ser ensinado por
um professor da área das Ciências. Segundo os autores, mais do que
conhecer detalhadamente a terminologia, as teorias, as leis e os princípios
que costumam ser tratados em uma disciplina, dominar o conteúdo da
mesma, a fim de ensiná-lo apropriadamente, representa algo de
complexidade muito maior do que geralmente se suspeita, pois envolve
aspectos ligados à estrutura da Ciência de referência que deu origem à
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disciplina. Resumidamente, os aspectos mencionados seriam os seguintes:

a) Conhecer os problemas a partir dos quais os
conhecimentos científicos foram construídos, particularmente em relação
às dificuldades e obstáculos epistemológicos.

b) Conhecer a maneira pela qual os cientistas abordam os
problemas, como trabalham e quais são os critérios de validação e aceitação
das teorias científicas.

c) Conhecer as interações entre Ciência, Tecnologia e
Sociedade advindas da atividade científica.

d) Atualizar-se quanto aos avanços científicos atuais e suas
possíveis perspectivas, ao mesmo tempo que adquire conhecimento de
áreas afins para poder melhor abordar os problemas relacionados, as
interações entre os diferentes campos do saber e os processos de unificação.

e) Selecionar adequadamente conteúdos verdadeiramente
representativos da atividade científica, cuidando para que sejam acessíveis
aos alunos e despertem seu interesse.

f) Preparar-se para aprofundar seus conhecimentos e para
adquirir outros (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993, p. 22).

Apesar de sua indiscutível importância, o acima referido
conhecimento acerca da matéria a ser ensinada não satisfaz plenamente
as necessidades requeridas para o exercício da docência em Ciências, para
o qual são igualmente fundamentais os seguintes atributos:

Questionar as idéias docentes de “senso comum”. (CARVALHO;

GIL-PÉREZ, 1993, p. 26.)

Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das

Ciências. (Ibid., p. 31.)

Saber analisar criticamente o “ensino tradicional”. (Ibid. p.38.)
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Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem

efetiva. (Ibid., p. 42.)

Saber dirigir o trabalho dos alunos. (Ibid., p. 50.)

Saber avaliar. (Ibid., p. 55.)

Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa

didática. (Ibid., p. 61.)

Não é certamente por mero acaso que, ao ingressar no
mercado de trabalho, uma considerável parcela de professores se veja
obrigada a lidar com a frustração de descobrir-se despreparada para
desempenhar as funções que lhe cabe. Diante de tal situação, esses
professores iniciam-se na docência experimentando o chamado “choque
de realidade”, cuja principal característica é, sim, a aprendizagem intensa,
porém conquistada por mecanismos do tipo “ensaio e erro” e orientada
por uma “lógica de sobrevivência” (VEENMAN, 1984 apud GARCÍA, 1992, p.
66).

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: O
FIM DAS CERTEZAS E RECEITAS

O cenário mudou. Vivemos a sociedade da informação, na
qual o docente não ocupa mais a posição de soberano diante do saber.
Além disso, inúmeros estudos na área educativa têm demonstrado a
ineficácia dos cursos baseados estritamente na transmissão-recepção de
informações. Cada vez mais, ensinar significa propiciar condições para que
ocorra aprendizagem, enquanto educar, algo bem mais amplo, identifica-
se com promover a mudança pessoal e social. Portanto, as pessoas precisam
ser formadas para exercer a autonomia e valorizar tanto o conhecimento
quanto as atitudes, papel que compete, em grande parte, ao docente.

Por isso, espera-se que o professor seja formado na
perspectiva de um autêntico profissional da educação, o que significa
romper com a tradição de mero executor, quase passivo, de práticas e
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programas prescritos por outrem, para assumir a postura do inovador, do
pesquisador, a fim de que ele possa identificar situações e decidir sobre o
encaminhamento mais adequado a elas.

Nesse contexto, a formação assume um papel que transcende o

ensino que pretende uma mera atualização científica, pedagógica

e didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de

participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam

e se adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza.

(IMBERNÓN, 2000, p. 15.)

Assim, formar educadores dentro destes princípios exige que
os cursos de licenciatura sejam despidos do já cristalizado caráter diretivo,
prescritivo, estimulando no futuro profissional uma atuação marcada pela
inovação, pela criatividade, pela reinvenção. Mais ainda, tal qual a maioria
das profissões, hoje, a docência requer uma postura mais versátil por parte
do professor que, assim, passa a possuir atribuições mais amplas, para
além da estruturação de cursos que cumpram um vasto conteúdo
programático. Para tanto, o docente, qualquer que seja a sua disciplina,
deve estar preparado para o desempenho satisfatório das tarefas de
“desenvolvimento curricular, planejamento de programas e, em geral,
melhoria da instituição educativa” (IMBERNÓN, 2000, p.17).

Uma formação com tal abrangência requer que se lance mão
de um amplo leque de estratégias, todas elas voltadas para o “envolvimento
concreto” do futuro profissional (IMBERNÓN, 2000, p.17). O processo deve
incluir, portanto, um confronto do licenciando com situações reais,
problemáticas, a fim de que ele possa elaborar propostas para soluções
também reais, experimentando, no melhor sentido do termo, técnicas,
teorias e princípios.

Conforme já apontamos, o docente é, via de regra, formado
a partir de uma visão dicotômica, na qual a teoria, considerada algo
totalmente desvinculado de sua realidade, figura como produto de
intelectuais que dominam conhecimentos complexos e que jamais
adentraram uma sala de aula, ao menos na qualidade de professores. Ora,
o diálogo teoria-prática é condição sine qua non para que se atinjam
patamares realmente significativos em termos de formação. Por isso, é
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preciso ambientar o licenciando, desde o mais cedo possível, em situações
que pressuponham, não só um olhar sobre a prática, à luz da teoria, mas
novas teorizações a partir desse olhar. Formado numa perspectiva de
valorização da teoria como ponto de articulação com a prática, o futuro
profissional estaria apto a desenvolver um trabalho pautado pela ação-
reflexão-ação, graças ao qual a atividade docente afirmar-se-ia enquanto
processo contínuo de formação e autoformação.

[...] já não podemos entender a formação docente apenas como

atualização científica, pedagógica e cultural do professor, e sim

sobretudo como a descoberta da teoria para organizá-la,

fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se preciso. Trata-se de

remover o sentido pedagógico comum e recompor o equilíbrio

entre os esquemas práticos e os esquemas teóricos que os

sustentam (IMBERNÓN, 2000, p. 69).

A extrema relevância que a atitude reflexiva assume, tanto
na formação – inicial e continuada – quanto no exercício profissional do
educador nos obriga a tecer algumas considerações adicionais. Para tanto,
buscamos apoio teórico em Donald Schön, um dos autores que melhor se
apropriaram, discutiram e difundiram o conceito de reflexão (GARCÍA, 1992,
p. 60). Segundo Schön, é desejável que, ao atuar como profissional reflexivo,
o professor trilhe dois processos intimamente articulados: a “reflexão-na-
ação” e a “reflexão sobre a reflexão-na-ação” (SCHÖN, 1992, p. 83).

Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor

reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz. Num

segundo momento, reflecte sobre esse facto, ou seja, pensa sobre

aquilo que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura

compreender a razão por que foi surpreendido. Depois, num

terceiro momento, reformula o problema suscitado pela situação;

talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, mas, pelo contrário,

seja exímio no cumprimento das instruções. Num quarto momento,

efectua uma experiência para testar a sua nova hipótese; por

exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa

para testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do

aluno. Este processo de reflexão-na-acção não exige palavras.
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Por outro lado, é possível olhar retrospectivamente e reflectir

sobre a reflexão-na-acção. Após a aula, o professor pode pensar

no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu

e na eventual adopção de outros sentidos. Reflectir sobre a

reflexão-na-acção é uma acção, uma observação e uma descrição,

que exige o uso de palavras (SCHÖN, 1992, p. 83).

Carvalho e Gil-Pérez também defendem uma formação
dentro dessa perspectiva, chamando a atenção para o fato de que “a
atividade do professor e, por extensão, sua preparação, surgem como tarefas
de uma extraordinária complexidade e riqueza que exigem associar de
forma indissolúvel docência e pesquisa2” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 1993,
p. 63).

Gómez (1992), por seu turno, alerta para a inexistência de
linearidades ou relações causais simples no universo vivido pelo profissional
da educação. Dessa forma, não há, no contexto educativo, uma dada
situação-problema para a qual exista uma única solução. A autora vai além,
lembrando-nos que a realidade é algo por demais plástico e complexo
para dar-se a conhecer simples e objetivamente; pelo contrário, as diversas
realidades são criadas e construídas a partir das interações de ordem
psicossocial que são estabelecidas no ambiente da sala de aula.

Portanto, o que se espera do educador competente é uma
postura autenticamente reflexiva capaz de criar novas realidades a partir
de experimentações apropriadamente embasadas e temperadas com doses
generosas de criatividade e diálogo com o real. Daí a autora defender um
“modelo de formação de professores como artistas reflexivos3”, no qual
a prática assume a condição de espinha dorsal do currículo e de “lugar de
aprendizagem e de construção do pensamento prático do professor”
(GÓMEZ, 1992, p. 110).

Por isso, o conhecimento que o novo professor deve adquirir vai

mais longe do que as regras, factos, procedimentos e teorias

estabelecidas pela investigação científica. No processo de reflexão-

na-acção o aluno-mestre não pode limitar-se a aplicar as técnicas

² O grifo é nosso.
3  O grifo é nosso.
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aprendidas ou os métodos de investigação consagrados, devendo

também aprender a construir e a comparar novas estratégias de

acção, novas fórmulas de pesquisa, novas teorias e categorias

de compreensão, novos modos de enfrentar e definir os

problemas. Em conclusão, o profissional reflexivo constrói de

forma idiossincrática o seu próprio conhecimento profissional,

o qual incorpora e transcende o conhecimento emergente da

racionalidade técnica (GÓMEZ, 1992, p. 110).

Esse é o perfil que, por entendermos ser o desejável para a
formação de futuros educadores em Ciências, procuramos contemplar no
âmbito da disciplina de Prática de Ensino, no seio da qual se deu a concepção
e o desenvolvimento do Projeto “Ciência na Praça”.

Para encerrarmos esta primeira seção do capítulo,
gostaríamos de explicitar que, mesmo com todas as modificações pelas
quais vem passando nos últimos anos, a referida disciplina não deixou de
pautar-se pelos chamados “eixos de atuação” propostos por Imbernón:

1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática, mediante a

análise, a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a

realidade. A capacidade do professor de gerar conhecimento

pedagógico por meio da prática educativa.

2. A troca de experiências entre iguais para tornar possível a

atualização em todos os campos de intervenção educativa e

aumentar a comunicação entre os professores.

3. A união da formação a um projeto de trabalho.

4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais

como a hierarquia, o sexismo, a proletarização, o individualismo,

o pouco prestígio etc., e práticas sociais como a exclusão, a

intolerância etc.

5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa

mediante o trabalho conjunto para transformar essa prática.

Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e
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individual) à inovação institucional. (IMBERNÓN, 2000, p. 48.)

Em nossa óptica, tais eixos representam fielmente a essência
de tudo o que até aqui apontamos como desejável para a educação em geral
e, mais especificamente, para a formação de educadores, com maior ênfase
para aqueles com habilitação na área das Ciências Naturais. A essa concepção
formadora, articulamos nossa convicção de que, no âmbito da Prática de Ensino,
a competência profissional do educador não pode ser construída por atividades
pontuais e rápidas. Nas palavras de Monteiro (2006, p. 4), “é necessário que o
licenciando participe de variadas experiências de docência, desenvolvidas tanto
no espaço escolar quanto fora dele”.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NÃO-TRADICIONAIS: A
HISTÓRIA, OS PRINCÍPIOS, O DESAFIO, A OPÇÃO

O movimento escolanovista, cuja eclosão se deu no início
do século XX e avançou até meados deste, representou uma importante
reação ao ensino dito tradicional, focado no professor e nos conteúdos
predeterminados pelos livros-texto. Foi a partir desse movimento que
surgiram propostas baseadas em experiências concretas de ensino, fruto
de um criterioso exercício de reflexão e de valorização de aspectos
cognitivos, psicológicos, afetivos e sociais. Tais propostas identificam-se
com os “métodos globalizados” de ensino (ZABALA, 1998, p. 144), também
conhecidos como “práticas pedagógicas não-tradicionais”, cujo foco recai
no aluno, enquanto agente da aprendizagem, e no processo de aprender a
aprender, mais do que no resultado final, o produto (DELIZOICOV; ANGOTTI;
PERNAMBUCO, 2002, p. 161).

Entre as propostas pioneiras dos métodos globalizados estão
os Centros de Interesse, de Ovide Decroly (1871-1932), baseados na
premissa de que o principal interesse das pessoas reside no atendimento
de suas necessidades naturais. É buscando atender tais necessidades que
o ser humano conquista conhecimento a respeito da realidade e das formas
de atuar sobre ela (ZABALA, 1998). Desde sua origem, o método proposto
por Decroly e os próprios centros de interesse se ampliaram, passando a
representar “o trabalho de conhecimento sobre um tema que é atrativo e
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que envolve o uso de diferentes recursos disciplinares no processo que
leva a conhecê-lo” (ZABALA, 1998, p. 147).

O Método de Projetos, de William Heard Kilpatrick, é outra
das propostas pioneiras entre as práticas não-tradicionais. Suas bases
encontram-se nos trabalhos desenvolvidos a partir de 1896 por John Dewey,
que defendia a existência de uma estreita e necessária relação entre
experiência e pensamento e propunha um método de solução de problemas
derivado do método científico (MONTEAGUDO, 2001).

Considerado um realizador e divulgador das idéias de Dewey,
Kilpatrick sustentava que a escola tem como finalidade “ensinar a pensar e
a atuar de maneira inteligente e livre” e que, por essa razão, “os programas
têm que ser abertos, críticos e não-dogmáticos, baseados na experiência
social e na vida individual” (ZABALA, 1998, p. 148-149). Para ele, o aluno
vai à escola para resolver os problemas que enfrenta em seu cotidiano e,
diante disso, o professor, na qualidade de pessoa mais experiente, deve
atuar como uma espécie de orientador (DELIZOICOV; ANGOTTI;
PERNAMBUCO, 2002). A proposta de Kilpatrick consistia, basicamente, no
planejamento e execução de um objeto, dispositivo ou instalação, tais como
uma horta, um viveiro, um jornal ou uma máquina (ZABALA, 1998, p.146).

Uma outra abordagem contemporânea às de Decroly e
Kilpatrick é a do Estudo do Meio, desenvolvida por Célestin Freinet (1896-
1966). Utilizando o conceito de Centros de Interesse proposto por Decroly,
de quem recebeu fortes influências, Freinet propôs o emprego de técnicas
(e não métodos) baseadas em diversos princípios, dentre os quais
destacamos: a) a criança possui a mesma natureza do adulto, diferindo
apenas quanto ao grau; b) o livro didático único é um erro para a
aprendizagem escolar e c) o processo de aquisição do conhecimento ocorre
mediante a atividade experimental (MUÑOZ, 2001). Por seu turno, as chaves
das técnicas empregadas eram: a) a atividade experimental; b) a educação
por e para o trabalho; c) a cooperação; d) a importância do ambiente
escolar e social e e) a necessidade de criar material para potencializar
essas idéias na prática educativa. É importante frisar que, para Freinet,
são os princípios, e não as técnicas em si, que assumem importância no
processo (MUÑOZ, 2001).
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O Brasil não deixou de dar suas contribuições às abordagens
globalizadas. Recebendo fortes influências de autores expressivos de diversas
áreas do conhecimento, entre eles Dewey e Freinet, Paulo Freire (1921-1997)
desenvolveu e aplicou um conjunto de práticas desenvolvidas a partir de um
tema gerador. Essa abordagem, que tinha como objetivo tornar os educandos
mais conscientes e mais desejosos de mudar o mundo, defendia que teoria e
prática são necessariamente interdependentes e estabelecem entre si uma
relação dialética (FERNÁNDEZ, 2001). Dessa forma, a proposta de Freire
consistia em articular fazer e pensar, agir e refletir com o intuito de
compreender, utilizar e modificar a realidade (DELIZOICOV; ANGOTTI;
PERNAMBUCO, 2002). As bases dessa proposta se encontram na obra Pedagogia
do oprimido, publicada por Freire em 1970.

A quinta e última abordagem a ser brevemente discutida
neste texto tem origem na proposta de Kilpatrick, porém com outras
influências que agregaram a ela estudos de resolução de problemas
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). Conhecida pelo nome de
“Projetos de Trabalho”, essa abordagem, apesar de muitas vezes não ser
adequadamente compreendida pelos educadores, vem ganhando força
crescente nos últimos anos, principalmente a partir do lançamento das
obras de Fernando Hernández e colaboradores.

A perspectiva de globalização que se adota na escola, e que se

reflete nos projetos de trabalho, trata de ensinar o aluno a

aprender, a encontrar o nexo, a estrutura, o problema que vin-

cula a informação e que permite aprender. Finalidade esta que

se pode fazer coincidir com os objetivos finais de cada nível

educativo (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 66).

A proposta-base dos Projetos de Trabalho consiste em
preparar os alunos para que realizem a contento tarefas como organizar,
compreender e apropriar-se de uma determinada informação. Para tanto,
eles devem produzir um dossiê de síntese a respeito do tema eleito e dos
aspectos abordados, valendo-se para isso de um conjunto de habilidades,
estratégias e conhecimentos procedentes de diversas áreas do
conhecimento (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998; ZABALA, 1998).

As propostas que acabamos de comentar vêm exercendo
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grande influência no trabalho de educadores de diversas áreas do
conhecimento e níveis de ensino, mesclando-se entre si e metamorfoseando-
se em função de diversos fatores, entre eles o contexto sócio-econômico-
cultural no qual se insere o trabalho, a ideologia que perpassa a atuação dos
protagonistas e o grau de compreensão dos reais propósitos da atividade,
além, é claro, dos fortes anseios dos educadores por uma prática – ou conjunto
de práticas – que resolva completa e definitivamente seus problemas de sala
de aula. Como resultado, há atualmente um número consideravelmente
variado de ações educativas que, por remeterem a tais propostas, são
enquadradas na categoria de “globalizadas” ou “não-tradicionais” recebendo
a designação genérica de “projetos”. Vejamos, em linhas gerais, as
contribuições educativas oferecidas por esses “projetos”.

Segundo Pereira, Oaigen e Hennig (2000, p. 171) projeto
pode ser entendido como “o ato de planejar e executar uma seqüência
organizada de atividades em relação a uma situação problemática concreta
e em busca por um fim prático”.  Numa concepção mais abrangente,
podemos considerar que, ao elaborarmos um projeto:

[...] planejamos o trabalho que temos intenção de realizar,

lançamo-nos para diante, olhamos para a frente. Projetar é

relacionar-se com o futuro, é começar a fazê-lo. E só há um

momento de fazer o futuro – no presente. O futuro é o que

vivemos como presente, quando ele chegar. E que já está

presente no projeto que dele fazemos. (RIOS, 2001, p. 73.)

Um projeto é dito construtivo quando consiste em um
conjunto de atividades de caráter prático que obedecem a um esquema
de trabalho. Trata-se de um tipo de projeto com um produto final e que
funciona, presta serviço, promove entendimento e demonstra algo
(PEREIRA, OAIGEN; HENNIG, 2000, p.171). No projeto investigatório, as,
atividades estão voltadas à busca de solução de um problema e envolvem
“compreensão de fatos, identificação de princípios, formulação de hipóteses,
testes experimentais, coleta, organização e interpretação de dados,
registros e conclusões operacionais” (PEREIRA; OAIGEN; HENNIG, 2000, p.
171).

De uma forma geral, porém voltada para o contexto
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educativo, podemos dizer que a característica mais marcante de um projeto
é o trabalho em grupo com alguma variante de pesquisa de campo. O
planejamento se dá de maneira flexível, pois, no decorrer do
desenvolvimento do projeto, novas necessidades vão surgindo e, com elas,
alterações precisarão ser feitas, visando a adaptações à problematização
das questões em estudo (LEITE; MALPIQUE; SANTOS, 1990).

Essa prática dinamiza a relação teoria-prática por meio de
um processo aberto, sem que haja separação entre o saber e o saber
fazer, e permite a geração de um conhecimento mais vasto a respeito do
tema estudado ou uma intervenção sobre o problema apontado (SEVERINO,
2002). Nesse caso, o saber, em vez de ser adquirido exclusivamente via
professor, o é também por meio da descoberta pessoal; o aprendiz
estrutura-se mentalmente para conseguir reconhecer seu papel de
protagonista, de parte integrante ativa, e para compreender seu poder e
domínio na busca pelos meios de aquisição do saber (LEITE; MALPIQUE;
SANTOS, 1990).

De fato, uma vez lançados no planejamento e na execução
de projetos reais, os alunos vêem-se diante da tarefa de realizar atividades
por si próprios e de enfrentar e resolver problemas concretos, fato que os
auxilia a descobrir suas aptidões e habilidades, além de prepará-los, por
meio da vivência, para uma adequada e saudável integração à sociedade
(PEREIRA; OAIGEN; HENNIG, 2000, p.171).

Gonçalves (1994) destaca que, por proporcionar uma
participação mais ativa dos envolvidos, esse tipo de trabalho é responsável
por uma maior integração, diálogo, discussão, investigação, criatividade e
busca mais acentuada pelo saber. Mais que isso, por ser conduzido no
âmbito de equipes, abre espaço para questionamentos, debates de idéias
e pontos de vista diferentes, contribuindo para a autonomia individual e
de grupo. Cada integrante constrói o conhecimento integrado aos colegas,
ao professor, à instituição-escola e à comunidade (LEITE; MALPIQUE;
SANTOS, 1990). Dessa maneira, a prática torna-se mais humana e as
chances de socialização do saber se ampliam (SEVERINO, 2002).

É lícito mencionar que a adoção dessa abordagem contribui
para que se elimine em boa parte o verbalismo das aulas expositivas,
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além de proporcionar melhores chances de aproveitamento aos alunos
que apresentam dificuldades de aprendizagem, que passam a ter como
experiência novos papéis, novas relações interpessoais, novas
representações de si próprios (LEITE; MALPIQUE; SANTOS, 1990).

Ao argumentarem em favor das exposições científicas
resultantes de projetos investigatórios, Pereira, Oaigen e Hennig (2000)
destacam a rica oportunidade que o aluno e sua equipe têm de exibir o
conteúdo completo de sua pesquisa, colocando-o à disposição da
comunidade, geralmente muito bem representada pelo grande número
de visitantes. Segundo os autores, há troca de informações e conhecimento,
aperfeiçoamento do trabalho e vivência de outras experiências, estímulo
ao estudo e à pesquisa, aprendizagem do trabalho por meio de projetos,
aprofundamento do assunto investigado, interação escola-comunidade e
possível solução de problemas existentes na região.

Além da evidente relevância social e atitudinal, essa atividade
proporciona satisfação ao aprendiz, pela oportunidade de expor suas idéias
e de integrar-se socialmente. Destaque-se ainda o papel desses projetos
como instrumentos para sondagem das aptidões dos alunos e preparação
para o trabalho real e também como promotores de prováveis mudanças de
comportamento e desenvolvimento da capacidade de raciocínio (PEREIRA;
OAIGEN; HENNIG, 2000, p. 25). Estes e outros aspectos relacionados à
contribuição de exposições científicas para a formação de seus protagonistas
são corroborados por Oliva et al. (2004).  Investigando alunos que atuaram
em exposições científicas escolares, os autores constataram um aumento de
motivação e interesse pelas Ciências, melhora na relação entre alunos e
entre estes e o professor e significativo estímulo à autonomia.
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DAS OPÇÕES ÀS CONQUISTAS: CONTRIBUIÇÕES DO
PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA” NA FORMAÇÃO INICIAL
DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS4

Conforme mencionamos, o Projeto “Ciência na Praça”
constitui uma maneira diferenciada de promover o ensino-aprendizagem
fora dos espaços formais fechados, seguros e rigorosos representados pelas
quatro paredes de uma sala de aula. Os futuros educadores – aqui chamados
de alunos-mestres – são, agora, os protagonistas de uma exposição ao ar
livre realizada em praça pública e isso permite que os aspectos pedagógicos
atuantes sobre o público visitante também passem a atuar sobre o próprio
grupo expositor, influenciando sobremaneira sua formação acadêmica.
Durante essa formação, é necessário que os alunos tenham consciência do
papel que irão desempenhar como produtores do saber (FREIRE, 1996),
independentemente dos diversos ambientes em que poderão atuar.

Em 2006, com o objetivo de investigar a aprendizagem
experimentada pelos alunos-mestres durante o Projeto “Ciência na Praça”
e suas contribuições para a formação dos mesmos como futuros educadores
na área das Ciências Naturais, foi realizada uma investigação cujos sujeitos
cursavam o quarto semestre do curso5. A coleta de dados empregou a
observação participante, entrevistas semi-estruturadas e pesquisa docu-
mental, enquanto a análise seguiu a abordagem qualitativa6 segundo os
conceitos e proposições de Bogdan e Biklen (1994).

Os sujeitos foram divididos em dez grupos, cada qual
responsável por uma apresentação. Os observadores, em número de três
ou quatro, alternaram-se durante as diversas fases do estudo, embora tenha
prevalecido a atuação dos autores que figuram na versão escrita do mesmo.

A observação envolveu quatro etapas: a primeira e a segunda

4 Este texto baseia-se no estudo realizado por Souza, Almeida e Carvalho (2006) e
corresponde, em boa parte, a uma transcrição literal do referido trabalho.
5 Curso de Ciências – Habilitação em Biologia do Centro Universitário Padre Anchieta.
6 A pesquisa qualitativa tem como principais características: fonte de dados em ambiente
natural; registro de dados descritivo; interesse do investigador pelo processo e não pelo
resultado; investigações que devem se basear nas perspectivas participantes e não nas
que se prestam a justificar hipóteses prévias.
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ocorreram semanalmente, durante as aulas da disciplina de Prática de Ensino,
quando os grupos realizaram um debate amplo sobre o tema a ser escolhido, o
foco, os objetivos e as fontes de leitura; a terceira etapa deu-se no momento em
que os grupos, já com seus trabalhos montados, fizeram uma apresentação for-
mal prévia em sala de aula para avaliação pelos seus pares e pelo professor; a
quarta etapa ocorreu durante as apresentações em praça pública.

No primeiro dia útil após cada apresentação, o grupo
responsável por ela foi convidado a participar de uma entrevista, que foi
gravada e posteriormente transcrita. Subseqüentemente, realizou-se uma
consulta ao Plano de Apresentação elaborado pelo grupo. Os dados obtidos
foram categorizados a partir da tipologia de conteúdos proposta por Coll
(1996) e apropriadamente apresentada e discutida por Zabala (1998). O Quadro
1 traz uma síntese desses dados após terem sido submetidos à categorização.
Seguem-se a ele discussões voltadas a delinear as influências exercidas pelo
Projeto “Ciência na Praça” na formação dos seus protagonistas.

QUADRO 1

* Os grupos sinalizados atingiram os conteúdos propostos

O Projeto tem como característica marcante o trabalho
desenvolvido em grupo e a liberdade de escolha pelo que se quer aprender
e o que se deseja ensinar. Essa liberdade e o respeito à individualidade

CATEGORIAS 
 

CONTEÚDOS TRABALHADOS GRUPOS* 

A B C D E F G H I J 
Conceituais Domínio conceitual do tema x x x  x x  x x x 

 
 
 
 
 
 
 

Procedimentais 

Exercício da autonomia x x x  x x  x x x 

Falar em público x x x  x x  x x x 
Recursos de acordo com o tema x x x x x x x x x x 

Quantidade adequada de recursos x x x  x x x x x x 
Elaboração de cartazes sem 

dificuldades 
    x x x   x 

Interatividade (expositores-
público-recursos) 

x x x  x x  x x x 

Elaboração do plano de 
apresentação 

x x x x x x x x x x 

Domínio da linguagem satisfatório   x   x x    

Auto-crítica x x x  x x x x x x 
 
 
 

Atitudinais 

Grupo articulado  x x x  x x  x x x 

Comprometimento do grupo com 
o projeto 

x x x  x x  x x x 

Conscientização do papel como 
educador 

x x x x x x  x x x 

Preocupação com o público 
visitante 

x x x  x x  x x x 
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entre os componentes do grupo levam o aluno-mestre a refletir que há
um modo diferente e prazeroso de aprender e ensinar, sem as cobranças
infinitas de aprender o que não se deseja. Aqui, o grupo é senhor das
decisões a respeito do conhecimento que deseja difundir.

O aprender deve estar relacionado ao prazer de tentar
conhecer o “novo”. Quando conseguimos articular esses novos conceitos
com nossa realidade, podemos dizer que ocorreu o fenômeno da
aprendizagem. O aluno-mestre deve ter em mente que cabe a ele
incentivar o estímulo pela busca do saber em cada aprendiz. No estudo
aqui referido, foi possível constatar que os grupos reconheceram o trabalho
coletivo como fator determinante para que a apresentação na praça
atingisse o objetivo proposto.

Ao que tudo indica, o trabalho em equipe atuou como fator
preponderante durante as etapas de desenvolvimento do projeto, na
qualidade de facilitador da aprendizagem dos conteúdos. Haja vista que,
dos dez grupos que se apresentaram, oito demonstraram considerável
grau de articulação entre seus membros7, sendo também os mesmos que
exibiram aprendizagem das categorias de conteúdos analisadas.

Apontamos, portanto, indicadores de domínio conceitual
entre os integrantes dos grupos acima citados, a partir do momento em
que eles conseguiram compreender, interpretar e situar tais conceitos,
tanto dentro de sua própria realidade quanto na do público visitante.

Ressaltamos que, nas primeiras seções de observação, foi
possível constatar que sete dos dez  grupos apresentavam pelo menos um
participante com domínio conceitual sobre o tema, motivo pelo qual esse
integrante exerceu forte influência no que tange à escolha da temática
abordada. Esse fato poderia, a princípio, inibir a opinião de outros componentes
e interferir negativamente na aprendizagem do grupo; porém, isto não
ocorreu, já que, como mencionamos, o domínio conceitual do tema foi atingido
pelos oito grupos que se mantiveram articulados, independentemente dos
conhecimentos prévios exibidos por qualquer de seus integrantes.

7 Entenda-se por grupos articulados aqueles em que seus integrantes interagem
mutuamente, conseguindo efetivamente realizar um “trabalho em equipe”, levando,
conseqüentemente a uma socialização dos saberes intragrupo.
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Durante todas as fases do Projeto, grupos articulados
exercitaram sua autonomia, levando em consideração que as idéias foram
únicas e próprias de cada grupo. Sob nossa óptica, grupos desarticulados
não puderam ser considerados autônomos, já que um ou mais de seus
integrantes fizeram uso de uma autonomia individualista e, portanto, não
compartilhada pelos demais.

O papel do docente, na qualidade de orientador, foi
reconhecido pelos participantes do Projeto como fundamental para que os
grupos conseguissem percorrer todas as etapas, influenciando a segurança
dos alunos-mestres, sem, contudo, comprometer sua autonomia. Foram
os alunos, portanto, que arcaram com as responsabilidades de um trabalho
em que o público freqüentador da praça foi seu principal aprendiz.

Na praça, exercitaram-se o trabalhar diferente, o falar
diferente, o falar em público com vários interlocutores. Estar ali implica
conversar sobre assuntos diversos, responder a perguntas referentes ao
tema e tentar atrair o público com sede de aprender. Nenhum aluno-mestre
deve ignorar, mesmo que não saiba responder, a pergunta de um aprendiz.
Reconhecer o “não saber” é um exercício de aprendizagem aplicado em
vários momentos de uma apresentação.

 O diálogo, informal e fluido, foi uma condição imprescindível
para atrair o público e despertar nele a fundamental curiosidade. Isso
permitiu que o conhecimento acadêmico fosse transcrito em linguagem
acessível, mostrando que pode e deve estar inserido na realidade e no
cotidiano de cada um. O estudo de Carvalho (2004) aponta o respeito à
individualidade e o diálogo diferenciado dos espaços não-formais de
aprendizagem como fatores que despertam a atração do público pelo
aprender e que também acabam por promover a aprendizagem do próprio
grupo expositor.

O “falar em público”, durante a apresentação na praça, foi
considerado como uma experiência diferenciada, mesmo por aqueles alunos
que já haviam atuado em atividade similar. Aqui, eles relataram a maior
preocupação com o público e reconheceram haver uma maior
responsabilidade em iniciativas que se propõem a difundir o conhecimento.
Porém, um olhar mais atento ao Quadro 1 permite constatar que os grupos
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desarticulados não conseguiram exercitar o falar em público.

Qual seria a melhor maneira de despertar a busca pelo
conhecimento, a curiosidade, a paixão pelo saber? Os alunos-mestres
devem ter em mente que eles podem ser agentes facilitadores,
estimulando a curiosidade pelo uso de recursos adequados e concretos,
aproximando o conhecimento do cotidiano de cada um.

O estudo também revelou que, em linhas gerais, todos os
grupos conseguiram utilizar recursos de acordo com o tema proposto e
dispô-los de forma adequada no espaço disponível para tal, o de uma
tenda. Na elaboração dos cartazes, seis entre os dez grupos apresentaram
dificuldades relacionadas ao domínio de linguagem, organização e clareza
na expressão de idéias.

O trabalhar em grupo é mais uma vez exercitado: a
socialização dos recursos, independentemente da maneira como ela
aconteceu, foi essencial para que a equipe conseguisse interagir com o
público e também relacionar os recursos ao tema.

Os grupos desarticulados, com quantidade e qualidade de
recursos adequadas ou não, tiveram sérias dificuldades para interagir com
o público. Os próprios grupos notaram que recursos caros e excessivos
não garantem que a apresentação atinja seu objetivo, e que é necessário
haver, além da criatividade, a articulação do grupo e a preocupação com
os aprendizes.

Durante a pesquisa, pôde-se observar ainda o exercício da
autocrítica, atributo necessário a todo educador ou futuro educador, já que
permite a mudança de posturas inadequadas que, por vezes, afastam o
aprendiz. É essencial que haja uma reflexão sobre o trabalho executado, o
modo com que foi feito, as dificuldades vencidas e os erros cometidos. A
existência da autocrítica permitiu que um dos grupos não-articulados
identificasse a existência de uma autonomia individualista e excessiva como
prejudicial ao desenvolvimento de um trabalho em equipe.

A autocrítica, no entanto, não é um fator que garante a
realização satisfatória da apresentação final; entre os grupos que se
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mantiveram desarticulados, o que demonstrou possuir autocrítica não
percebeu com antecedência as suas dificuldades, enquanto um outro, não
exibindo qualquer sinal de autocrítica, não detectou suas falhas. Em suma,
em ambos os casos, parece ter sido a desarticulação que impediu a tomada
de decisão que definiria a qualidade da exposição.

Dificuldades relacionadas ao domínio da linguagem escrita
foram detectadas também nos Planos de Apresentação. Apesar de terem
sido elaborados por todos os grupos, que contaram com o
acompanhamento do professor ao longo de todo o processo, ainda assim
os tais planos deixaram a desejar no que tange ao uso adequado da língua
escrita. Nota-se, portanto, que o projeto não conseguiu exercitar
suficientemente os grupos para que seus integrantes conseguissem sanar
suas dificuldades em termos de elaboração e interpretação de textos e de
uso de normas de citações bibliográficas. Os alunos-mestres não
reconheceram os problemas acima citados, minimizando-os a partir de
adjetivos do tipo “erros bobos”. Entendemos que o não reconhecimento
do problema dificultou ainda mais a sua solução.

Não podemos afirmar que os grupos aprenderam todos os
conteúdos desejáveis ao participarem do Projeto, mas é possível assumir
que, no mínimo, apropriaram-se de diversos deles. Conceitos,
especialmente os vinculados ao tema apresentado, estão entre as grandes
conquistas. Entre os procedimentos, figuram: a elaboração e manuseio de
recursos de acordo com o tema eleito e os objetivos traçados; o falar em
público e a autocrítica. Praticamente todos os grupos participantes tiveram
acesso a esses conteúdos, além de terem exercitado a autonomia.
Manifestações pertencentes ao campo dos valores e atitudes – preexistentes
ou não – durante as fases de elaboração do projeto incluem
comprometimento, conscientização do papel do aluno-mestre como
educador e preocupação com o público.

De acordo com o estudo, compromisso e responsabilidade
são fatores que influem direta e proporcionalmente na execução de todas
as fases do Projeto. Grupos comprometidos conseguiram caminhar sem
dificuldades ao longo de todas as etapas e atingir os objetivos propostos,
além de reconhecerem que tais fatores são essenciais para que um
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educador possa executar um projeto em equipe.

Em um estudo que investigou uma versão anterior do Projeto
“Ciência na Praça”, Ponzetto (2005) constatou que o público consegue
perceber o grau de comprometimento do grupo e, portanto, esse é um
dos fatores que conseguem atraí-lo. Há uma valorização do grupo, por
parte do público, e do público por parte do grupo. Portanto, a união do
grupo acaba vinculando-se com a atração do público pela apresentação
numa praça, depois deste ser atraído pelos recursos utilizados. Pudemos
notar que grupos não comprometidos com o projeto não conseguiram
desenvolver apropriadamente os conteúdos propostos.

Nos grupos articulados, a preocupação com o público ficou
clara quando informaram, durante as entrevistas, que os trabalhos
apresentados tiveram como objetivo maior esclarecer a população sobre
o tema proposto, quebrar estereótipos populares, desmistificar conceitos,
separar mitos de verdades, “quebrar clichês” e conscientizar.

Apenas um dos grupos não se mostrou consciente do papel
que desempenhava como educador e da importância de difundir conhecimento
de maneira adequada. A falta de autocrítica parece ter sido a principal barreira
para que grupos, mesmo conscientes do papel que desempenhavam, não
conseguissem transpor didaticamente o conhecimento.

A identificação dos objetivos do Projeto pelos grupos
comprometidos que se mantiveram articulados exercitou seus domínios
como futuros educadores fora do contexto de uma sala de aula. Esses
mesmos grupos reconheceram um ambiente não-formal como meio
facilitador na difusão de conhecimentos.

Os alunos-mestres “aprenderam”, portanto, que são capazes
de conceber e protagonizar uma maneira diferenciada de ensinar e de
aprender, respeitando o tempo e o querer saber de cada um, em qualquer
espaço proposto e a partir de idéias próprias. Identificaram ainda que o
trabalho em equipe desenvolvido no Projeto foi um meio facilitador da
aprendizagem do “como ensinar”.

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, voltada para um
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processo de aprendizagem, não nos é possível derivar conclusões
categóricas a partir dos resultados. Contudo, podemos dizer que os dados
levantados são fortes indicadores de uma contribuição positiva do Projeto
na formação de futuros educadores em Ciências Naturais, principalmente
se levarmos em consideração o perfil do profissional que desejamos formar
e a ampla gama de estudos que fundamentam o trabalho com projetos.

Fiéis a esses princípios, reconhecemos a provisoriedade, a
incompletude e a inconclusão, tanto do Projeto quanto das investigações
que vimos conduzindo, motivo pelo qual nos colocamos numa condição
permanente de busca pelo aprimoramento do nosso trabalho, postura que
inclui um ouvir atento a todos os que dele participam – público, alunos,
equipes de apoio e docentes – e àqueles que, mais distantes, desejem
prestar suas contribuições.
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CAPÍTULO 5
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Nenhuma investigação científica deve ter como objetivo prin-
cipal a obtenção da verdade absoluta e única, porque, se isto acontecesse,
a Ciência seria estática e imutável. Quaisquer pesquisas, tanto as baseadas
numa análise quantitativa quanto as que se alicerçam sobre uma base
analítica qualitativa, são pautáveis por interpretações diversas.

Dessa forma, não existe uma verdade única e soberana no
reino das Ciências, sejam elas Naturais ou Humanas. As “verdades” de um
estudo, por mais isento que ele pretenda ser, sofrem a influência do
indivíduo-pesquisador, já que não é possível separar uma pessoa do
contexto da sociedade em que ela vive e, portanto, dos inúmeros fatores
que a influenciam.

Neste capítulo, dedicamo-nos à tarefa de registrar e
comentar, a partir de um exercício reflexivo, alguns relatos dos
protagonistas do Projeto Ciência na Praça; trata-se de passagens de caráter
variado – curiosas até – que expressam o lado pulsante e vivo das exposições
em seus diversos momentos, da concepção à sua efetiva apresentação1.

Coerentes com o que acabamos de defender, não
pretendemos assumir aqui uma postura categórica e pragmática em nossas
interpretações; nosso intuito é o de que cada leitor possa interpretar as
falas, os comentários e os depoimentos aqui registrados de uma forma
particular, provavelmente distinta da nossa. Afinal, pessoas diferentes
pensam diferente; pesquisadores diferentes interpretam fatos de maneira
diferente.

A REAÇÃO INICIAL

Tudo que se propõe como novo tem um início difícil. A
proposta de um trabalho diferente sempre encontra barreiras a serem

1 Os relatos referentes ao ano de 2006 são baseados nas observações, autocríticas e
entrevistas  que serviram como base para o trabalho de Souza, Almeida e Carvalho
(2006). Os  demais registros foram obtidos a partir de consultas às autocríticas
constantes dos Planos de Apresentação de anos anteriores. Todos os alunos citados
fazem ou fizeram parte do curso de Ciências-Habilitação em Biologia do Centro
Universitário Padre Anchieta (Jundiaí/São Paulo). Por questões éticas, seus nomes são
omitidos.
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ultrapassadas, seja por parte do aluno, seja por parte do professor. Quando
se propõe um projeto que envolve ensino-aprendizagem e que será
desenvolvido fora de uma sala de aula, nem tudo o que acontece é
imprevisível: surge a insegurança e a desconfiança do aluno, que teme
não conseguir fazer o que lhe é solicitado e, ao mesmo tempo, a certeza e
a confiança do professor ao tentar aplicar um projeto que os alunos serão
capazes de “construir”.

A observação participante empregada como instrumento de
coleta de dados no estudo realizado por Souza, Almeida e Carvalho (2006)
revelou existir uma preocupação dos sujeitos da pesquisa com as anotações
feitas pelos observadores, talvez com receio de que as mesmas pudessem
influir negativamente na nota do trabalho. Constatado o problema,
procurou-se esclarecer que não haveria qualquer interferência das
anotações de pesquisa na avaliação conduzida pelo professor.

Mesmo assim, parecia não haver um comprometimento da
turma com o projeto, já que eram constantes as conversas paralelas, a
não-participação, a falta de ajuda a grupos com dificuldade. Foi levantada a
hipótese de que poderia tratar-se mais de um problema de relacionamento
entre os próprios alunos, entre estes e o professor ou entre estes, o pro-
fessor e o Projeto, do que propriamente um descompromisso. Dessa forma,
os aspectos afetivos deveriam merecer atenção especial e constante. Mais
ainda, a importância do Projeto, para além do ambiente contido da sala de
aula, não teria sido bem compreendida até aquele momento, já que os
alunos estariam ainda em fase de apropriação da proposta.

Surgem algumas reações numa tentativa inicial de
apresentação do projeto para os alunos, futuros protagonistas, em relação
à respectiva orientação do professor:

O aluno fica pressionado pela cobrança e fica com receio de ser

chamado atenção. (ALUNO DA 2ª SÉRIE/2006.)

Foi difícil, porque era uma experiência nova [...] (ALUNO DA 2ª

SÉRIE/2006).

No início deu medo porque o Wanderley tinha uma postura que
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a gente não conhecia do ano passado [...] então deu um medo,

mas depois a gente viu que não era tão ruim assim. Até a Regina

falou pra ele que a gente não tava acostumada a levar tapa na

cara [...] (ALUNO “B” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006).

Ele ficou pegando no pé que não podia levar qualquer coisa na

praça, tinha que ser feito direito. Eu estou apresentando a minha

faculdade na praça, as pessoas são leigas, o que a gente falasse

era lei. (ALUNO “A” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

A cobrança maior vem também acompanhada de uma ajuda

maior - a cobrança é para que se consiga alcançar os objetivos

traçados. (PROF. WANDERLEY PARA ALUNOS DA 2ª SÉRIE/2006.)

É possível que caminhemos em parceria até o final do ano? (PROF.

WANDERLEY PARA ALUNOS DA 2ª SÉRIE/2006.)

O QUE É ESTE TAL DE “CIÊNCIA NA PRAÇA”?

Apesar dos vários anos de existência do Projeto “Ciência na
Praça”, há, por parte dos estudantes da graduação, um considerável
desconhecimento do que ele realmente envolve.

Via de regra, quando esse tipo de trabalho é proposto, a
maior parte dos alunos sequer faz idéia do que é o Projeto, embora ouçam
menções a ele desde que iniciam o curso. Para eles, a imagem que fica é
de um “bicho de sete cabeças”.

Durante as atividades de preparação das exposições e
apresentação preliminar em sala de aula2, o Projeto aparece como um
seminário comum, semelhante aos que acontecem no âmbito de qualquer
disciplina:

2 Uma discussão mais pormenorizada acerca do trabalho envolvendo preparação e
apresentação prévia será realizada no Capítulo 6, dedicado prioritariamente ao
oferecimento de orientações de ordem prática para a elaboração de uma exposição
temporária a céu aberto.
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A gente achava que era fazer um grupo, pesquisar e apresentar

para a classe e pronto. (ALUNO DO GRUPO “A” - 2ª SÉRIE/2006.)

Um certo tempo transcorre e alguns olhares mais atentos
percebem tratar-se de algo não tão “comum”, pois estarão num local público,
sem sombra ou qualquer outra proteção, principalmente no que se refere
ao resguardo oferecido pelas paredes de uma sala de aula:

Nos primeiros dias, quando olhei o projeto assim, de cara, nossa!

Projeto novo [...] (ALUNO “A” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Não tinha idéia... (ALUNO “B” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Nossa, ficar no sol, suando (... ) [ALUNO “A” - GRUPO “I” DA 2ª

SÉRIE/2006]

Nós até rimos, né? (ALUNO “B” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Mas foi totalmente diferente. (ALUNO “A” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/

2006.)

Em meio às concepções equivocadas e às descobertas, surge
o medo de não dar certo:

Pra mim foi muito bom, tava um pouco preocupada, mas fiquei

até calma. (ALUNA “C” - GRUPO “B” DA 2ª SÉRIE/2006.)

ENTREVISTADORA: Qual era a sua preocupação?

De não conseguir falar, de não dar certo. (ALUNA “C” - GRUPO

“B” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu também fiquei com medo que não desse certo, porque eu

não sabia nada do tema antes de pesquisar, mas deu certo e foi

muito bom, até passou rápido. (ALUNO “D” – GRUPO “B” DA 2ª

SÉRIE/2006.)

Um dia antes deu branco, ah, eu não sei nada , mas era só
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nervoso, quando chegou lá as pessoas iam perguntando e era

mais fácil [...] (ALUNO “A” - GRUPO “B” DA 2ª SÉRIE/2006).

Desde antes dele [o Wanderley] falar, já gelou minha barriga,

porque assim lidar com o público dá medo, desde o primeiro

dia de aula eu fui me preparando psicologicamente, mas foi

diferente do que eu pensei, foi mais tranqüilo. (ALUNO “A” -

GRUPO “H” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Para mim não foi tão fácil, deu dor de barriga, não dormi à noite,

sonhei com o professor, mas foi muito bom, apesar do

nervosismo (ALUNA “B” - GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006).

Na verdade, parece que todos “ouviram falar”, mas não
sabem ao certo o que é:

A gente ficou sabendo do projeto o ano passado, porque a gente

tinha aula com a Lilian e ela falou que o segundo ano tem esse

projeto, só que fazia parte da nossa atividade ir na praça , assistir

um dos projetos e fazer o tipo de uma avaliação do trabalho e

entregar pro professor. Foi aí que a gente conheceu o projeto.

(ALUNO “A” - GRUPO “F” DA 2ª SÉRIE/2006.)

No meu caso, particularmente, eu passava pelo centro da cidade

e via que tinha alunos da instituição participando de um projeto,

mas eu nunca tinha ligado tipo o nome à pessoa, então eu sabia

que acontecia alguma coisa, mas não sabia o quê. (ALUNO “B” -

GRUPO “F” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu também não sabia, só conheci quando tive que entregar a

avaliação para a professora, aí esse ano o Wanderley falou que a

gente ia ter que fazer o trabalho, a gente foi atrás, só que a gente

não tinha a mínima idéia de como fazer, até que a gente foi visitar

um antes para ter idéia do espaço, ele explicou para a gente.

(ALUNO “C” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu também não conhecia, só pela aula da Lilian, e acho que todo

mundo teve aquela apreensão. ‘Ai, meu Deus, eu vou ter que
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fazer isso o ano que vem.’ Então acho que a idéia foi

amadurecendo ao longo do tempo pra todo mundo, acho que

pra conhecer mesmo e os outros também. (ALUNO “D” - GRUPO

“F” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Até tinha, mas chegou lá, na hora, pra mim foi totalmente

diferente do que eu imaginava. Nós tínhamos visitado o ano

passado pra fazer o trabalho para a Lílian, foi um local diferente,

e eu nem imaginava que era aquele lugar, pra mim era mais pro

meio da praça, daí a gente imaginou uma coisa, colocamos no

papel aquilo, só que é muito difícil seguir à risca. (ALUNO “C” -

GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Inevitavelmente, lá está a ansiedade, personagem obrigatória
nas situações em que enfrentamos o “novo”. Muitas vezes, ela aparece
como uma “quase-desistência”:

Mãe, tá perdido o trabalho, não vou mais fazer. Isto tudo é muito

chato, eu não gosto, não volto, eu não vou mais fazer. (ALUNO

DO GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

UM MODO DE TRABALHAR: O GRUPO

Conforme vimos no capítulo anterior, o trabalho em grupo
precisa e deve ser desenvolvido; ele é essencial para a formação desses
alunos, enquanto profissionais e indivíduos, e para que, na apresentação
final, o projeto atinja seus principais objetivos. Talvez seja o caminho mais
difícil a ser percorrido. Trabalhar junto, tentar conciliar opiniões diferentes,
não é uma tarefa fácil, já que é preciso aceitar o fato de que as próprias
idéias não são sempre as melhores e que, muitas vezes, é preciso abdicar
delas em favor do trabalho coletivo.

Mais cedo ou mais tarde, essa consciência surge entre a
maioria dos participantes:

Ah, foi tranqüilo, assim, é lógico que tem um pouco de diferença,

cada um tem um comportamento, personalidade, mas foi legal
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assim [...] (ALUNO DO GRUPO “B” DA 2ª SÉRIE/2006).

É assim, nós somos um pessoal assim, que briga, torce o nariz

aqui, ali, mas lava a roupa suja ali, na hora. Depois que lavou, aí

vamos fazer isso, aquilo e vai em frente [...] (ALUNO “A” - GRUPO

“J” DA 2ª SÉRIE/2006).

Elas olham para mim, é que sou assim, às vezes acho que só

minha opinião tá certa e elas não concordam, mas eu acabo

cedendo se vejo que sou minoria. (ALUNO “B” - GRUPO “J” DA 2ª

SÉRIE/2006.)

A integração e o envolvimento de todo o grupo permitiu um

resultado positivo (ANÁLISE CRÍTICA DOS MINISTRANTES –

PLANO DE APRESENTAÇÃO – 2ª SÉRIE/2006).

Surgem, também, as certezas, baseadas na força de um
grupo:

Eu estava falando para ela, antes de trabalhar na praça. Ela era

uma pessoa que eu não conhecia, só de conversar, assim, mas

era pouca coisa. A gente não se conhecia, ela sentava lá no meio

da sala. (ALUNO “B” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

E eu, no outro lado [...] (ALUNO “A” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/

2006).

Teve um contato legal entre a gente e a gente teve afinidade para

trabalhar lá [...] (ALUNO “B” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006).

É , a gente penou muito para cumprir tudo que a gente queria,

porque em quatro seria mais fácil, eu acho... ou não [...]. As idéias

não bateriam tanto. A gente vestiu a camisa [...] (ALUNO “A” -

GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006).

Mas aí, a gente foi começando a pegar. A gente tem que fazer

uma coisa, tem que fazer acreditando que vai dar certo. Só que

no início a gente não tava acreditando. (ALUNO “B” - GRUPO “I”
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DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu não acreditava... Aí, depois, a gente foi desenvolvendo

pouquinho,  pouquinho [...] (ALUNO “A” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/

2006).

Deu certo! (ALUNO “A” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Diferentes tipos de personalidades das integrantes do grupo que

gerou um conflito durante o desenvolvimento do trabalho, porém

esse problema foi contornado devido à flexibilidade e sintonia

da equipe (ANÁLISE CRÍTICA DOS MINISTRANTES - PLANO DE

APRESENTAÇÃO - 2ª SÉRIE/2006)

 Em decorrência desse processo contínuo de descoberta e
construção de si mesmo, surge a consciência de por que “não deu certo”:

A maior dificuldade que encontramos foi de trabalhar em grupo,

tudo ficou nas nossas costas [...] Me assustei com o projeto, achei

que era mais simples e não, tudo tão grande [...]  (ALUNO “A” -

GRUPO “G” DA 2ª SÉRIE/2006).

Acho que a apresentação não foi um fiasco por pouco, e que a

maior dificuldade e o que prejudicou o trabalho foi realmente o

trabalho em grupo, que este ano não deu certo (...) [ALUNO “B” -

GRUPO “G” DA 2ª SÉRIE/2006]

Não gosto de trabalhar em grupo, faria de novo o trabalho, mas

sozinho. (ALUNO “C” - GRUPO “G” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Em outros casos, essas descobertas aconteceram
anteriormente, em circunstâncias e contextos diversos, e agora contribuem
positivamente para essa nova experiência. Distinguem-se, aqui, o caso
dos grupos já consolidados...

O nosso grupo está junto desde o ano passado, sempre funcionou

(ALUNO “A” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006).
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Aos trancos e barrancos, funcionou [...] (ALUNO “B” - GRUPO “E”

DA 2ª SÉRIE/2006).

Ela tá falando por ela [...] (ALUNO “A” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/

2006).

Trabalhar em grupo foi fácil, porque a gente já se conhecia.

(ALUNO “A” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Na verdade, não foi tão fácil assim, porque teve diferenças. (ALUNO

“B” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)

... e o daqueles recém constituídos...

Nós não estávamos no mesmo grupo no ano passado. Eu posso

dizer que o grupo em que eu estava não tinha nada disso, uma

falava, os outros concordavam, não tinha estes debates. Apesar

de todo o stress, eu acho que o grupo deu certo assim do jeito

que tá [...] Porque todo mundo tinha um objetivo só, do trabalho

sair bem feito, e o ser humano tem o defeito de achar que a sua

opinião é a melhor. (ALUNO “A” - GRUPO “F” DA 2ª SÉRIE/2006)

Mas a gente conseguiu lidar com isto. Cada um dava a sua idéia

e dizia porque ia dar certo (ALUNO “B” - GRUPO “F” DA 2ª SÉRIE/

2006).

 A gente foi sobrando e acabamos formando um grupo. (ALUNO

“A” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Acabamos sobrando porque ninguém queria a gente [...] (ALUNO

“B” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006).

Eu nem sabia que tava no grupo, fiquei sabendo na hora [...]

(ALUNO “C” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006).

Realmente a gente não se conhecia, mas foi fácil, só opiniões

que variavam. (ALUNO “A” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)



126

Faculdade de Ciências e Letras

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA

Pra conciliar as idéias foi difícil, mas relevamos e deu certo. (ALUNO

“C” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)

 ... ou dos que têm que se reestruturar:

Ah, assim éramos cinco e dois saíram. Aí ficamos com medo,

porque a princípio o cabeça do nosso grupo saiu, eu achei que

não íamos conseguir, mas na hora o grupo foi muito unido, não

deixou se abalar e deu certo. Acho que a perseverança do grupo

ajudou muito. Cada um sabia qual o limite do outro e todo

mundo respeitou. E como o trabalho é em equipe, todos tivemos

que nos desdobrar, não teve stress, [...] a gente ficou firme.

(ALUNO DO GRUPO “H” DA 2ª SÉRIE/2006.)

A BUSCA PELO QUE SE QUER MOSTRAR: O TEMA

A escolha do tema está geralmente carregada de dúvidas e
incertezas. O que escolher? O que é relevante? Será que as pessoas vão
se interessar? Sabemos que todos os componentes devem concordar com
essa escolha ou, pelo menos, aceitá-la, pois é necessário que levem ao
público aquilo que, efetivamente, desejam “ensinar”.

No princípio, a idéia de falarmos sobre borboletas e mariposas

não me deixou muito confiante, estava com aquela dúvida, ‘será

que vai dar certo ?’ O resultado foi surpreendente, várias pessoas

se interessavam pelo assunto, algumas chegaram até buscar

outras para verem a nossa apresentação (ANÁLISE CRÍTICA DOS

MINISTRANTES – PLANO DE APRESENTAÇÃO – 4ª SÉRIE/2003).

Aí, ela chegou assim, e falou: vamos “fazer morcegos”, do nada,

assim, na primeira aula que o professor falou que a gente ia fazer

o trabalho. Aí, acho que foi unânime, todo mundo aceitou [...]

(ALUNO “A” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006).

E assim, o legal foi que não teve nenhuma discussão, assim, todo

mundo concordou e aceitou numa boa. (ALUNO “B” - GRUPO
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“C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Porém, muitas vezes, convencer um colega torna-se uma
tarefa complicada:

Olha, tudo começou com a Sara. Ela queria falar sobre Leuce-

mia, só que a gente achava que o tema era muito difícil, se tinha

que abranger tudo que a Leucemia abrangia. Aí a Débora3 deu

uma opinião, “ por que a gente não fala de doação de órgãos e

inclui a medula óssea e fala de Leucemia também?” [...] aí a gente

pensou:  “Então vamos falar de doação de órgãos em vida,

porque é difícil as pessoas falarem disso, conscientiza a

população também”, aí todo mundo concordou. (ALUNO “A” -

GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Foi um custo pra convencer essa menina pra doação de órgãos.

Ela queria porque queria Leucemia. Aí a gente conversou com o

professor, ele gostou da idéia, falou até que era um pouco

complicado falar sobre Leucemia, aí ela aceitou (ALUNO “B” -

GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Dúvidas!!! Também aqui, elas se fazem presentes:

Foi o mais engraçado. Na realidade, a gente tinha um tema e que

era sobre a dieta do sangue, pensamos sobre as frutas... Aí a

gente conversou com a Sílvia [professora], ela disse que não era

uma coisa muito certa, aí a gente ficou perdida... Aí eu levantei o

tema sobre as abelhas, elas não gostaram muito. não: ‘Vamos

falar o que sobre as abelhas?” A gente tinha falado de fazer do

mel real...  Aí você [o observador] falou: “Por que vocês não falam

das abelhas sem ferrão?” Mesmo assim, não tinha sido um tema

em consenso do grupo, mas depois todo mundo concordou.

(ALUNA “A” - GRUPO “B” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Há também as situações em que a decisão esbarra na opinião

3 Sara e Débora são nomes fictícios.
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do professor:

Acho que até [...] essa coisa de ter que escolher outro caminho

pra gente elaborar o trabalho, até fortificou um pouco mais. Tipo:

saiu uma integrante, depois volta, ela não tinha feito basicamente

nada, assim, só ajudou a escolher o tema, que era uma coisa

que todo mundo achava difícil também. Até o professor, quando

a gente falou “carrapato”, ele olhou para a nossa cara e disse:

“Têm certeza que vocês querem falar sobre isto?” (ALUNA “A” -

GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Falou bem assim: “Quem vai levar cobra, assim, a pessoa vai

querer chegar perto, para ver uma coisa que chama a atenção.

Agora, vocês levarem carrapato, aquele bichinho minúsculo,

aquele bichinho daquele tamanho [...]” (ALUNA “B” - GRUPO “I”

DA 2ª SÉRIE/2006).

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA

Todo educador sabe que diversos trabalhos que envolvem
intensa participação dos alunos, mesmo que desenvolvidos exclusivamente
dentro dos domínios físicos da sala de aula, acabam por trazer repercussões
– digamos – “extra-muros”.

Com o Projeto “Ciência na Praça” não foi diferente; sua
influência sobre grupos que não pertenciam ao contexto “praça” foi patente,
o que pode nos dar uma idéia da abrangência que uma iniciativa desse
tipo pode ter quando o objetivo é formar difusores do conhecimento:

Assim a gente tentou até dentro da nossa família conscientizar

depois sobre o que a gente aprendeu. Acho que o que  eu aprendi

não ficou só restrito ao “Ciência na Praça”. Foi um trabalho de

conscientização tanto pra gente quanto para as pessoas com

quem a gente falou. (ALUNO DO GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Foi, assim, a gente conversou bastante, assim entre a gente, eu

conversei em casa, acho que todo mundo conversou também
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[...] Porque, assim, mãe, pai são pessoas que têm outro nível,

outros palavreados, sabe conversar de qualquer jeito com

qualquer pessoa [...] Minha mãe já é o contrário, então eu vejo

pela minha casa, você tem os dois lados, bem assim, né? A Sara4,

a mãe dela sempre ajudou a buscar a informação, tipo, ela

perguntou por que eles dormem de ponta cabeça... Aí, a gente

pesquisou isso, porque é tão normal a gente ver que nem vai

atrás. Quais  foram as perguntas da sua mãe mesmo? (ALUNO

“A” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006).

Ela fez tantas ... porque ela tem pavor de morcego, então, tipo

“se ele tá em casa e se ligar para alguém, vem buscar? O que faz

o morcego entrar aqui em casa? Tem problema se ele ficar aqui?”

Perguntas que a gente nem imaginava que iam aparecer [...] os

próprios pais da gente acabaram ajudando. (ALUNO “C” - GRUPO

“C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

A CONVERSA COM O PÚBLICO VISITANTE

O falar em público certamente vem sendo uma grande
barreira a ser superada pelos grupos que se apresentam na praça. Afinal,
tudo é diferente. Ninguém tem idéia de quem pode parar, de quais serão
as reações, as conversas que poderão surgir. Quem será que vem nos
visitar? Que perguntas irão fazer? Será que tem alguém que vai saber
mais que a gente? Será que vou conseguir, não vou engasgar, vão entender
o que estou falando?

Aparece, então, a vergonha, o “pagar mico”, enfim, uma
infinidade de questões passam pela mente do aluno nesse momento.

Apesar do nervosismo e ansiedade, tivemos um público variado,

o que tornou nosso trabalho dinâmico e interativo. (ANÁLISE

CRÍTICA DOS MINISTRANTES – PLANO DE APRESENTAÇÃO – 4ª

SÉRIE/2003)

4 Sara é nome fictício.
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Eu achei também muito divertido porque, como sou meio

atrapalhada, achei que ia fazer muita confusão, mas deu certo.

Achei que ia dar branco na hora, ia falar meleca, mas não  (ALUNO

“A” - GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006).

Eu também tava super nervosa [...] eu achei que ia me sair muito

mal, eu me surpreendi explicando as coisas para as pessoas.

(ALUNO DO GRUPO “H” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu tinha medo, vergonha, mas depois dá vontade de voltar [...]

(ALUNO DO GRUPO “F” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Um dia antes deu branco: “Ah, eu não sei nada”, mas era só

nervoso, quando chegou lá as pessoas iam perguntando e era

mais fácil [...] (ALUNO DO GRUPO “B” DA 2ª SÉRIE/2006).

O que mais me deixou nervoso era o fato de encarar uma

população e alguém fazer uma pergunta que eu não soubesse

responder na hora. Depois vi que flui naturalmente, o medo foi

embora, foi gostoso conversar com elas, tinha pessoas de níveis

culturais diferentes, pessoas de idade que contavam histórias

[...] e também não me senti avaliado, mesmo sabendo que estava.

Na sala o professor fica olhando, é diferente. O local facilitou, eu

estava mais à vontade, era mais natural. (ALUNO DO GRUPO “H”

DA 2ª SÉRIE/2006.)

Nervosismo de como chegar para a pessoa e explicar. Porque foi

assim, ela passava, olhava a foto, porque a foto chamava mais

atenção, mas o fato de como chegar na pessoa e começar a

explicar, mas com calma [...] tinha alguns que chegavam e

começavam a perguntar, aí já era mais fácil, pegava o embalo e

começava a falar. Agora, era difícil quando ela só ficava olhando

acanhada, com vergonha de perguntar, aí tinha que chegar nela

e começar a falar [...] (ALUNO DO GRUPO “D” DA 2ª SÉRIE/2006).

O nosso maior problema são as gírias. Tinha medo de não

conseguir falar direito com o público, mas acho que consegui.

(ALUNO DO GRUPO “G” DA 2ª SÉRIE/2006.)
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E O PÚBLICO, QUEM É?

Estas pessoas que param ao ver uma tenda montada numa
praça são realmente levadas pela curiosidade e, não resta dúvida, o que as
faz parar é a atração exercida pelos recursos visuais utilizados nas
exposições (SOUZA; ALMEIDA; CARVALHO, 2006). A maior preocupação dos
integrantes do grupo, além de atrair essas pessoas para o trabalho que
estão expondo, está vinculada ao grau de conhecimento que elas têm sobre
o tema apresentado. “Será que vão fazer ‘pegadinhas’, só para a gente não
saber responder? E as perguntas mais simples? Estas talvez sejam as mais
difíceis...”. A maior surpresa, no entanto, é o fato de que esses alunos
também aprendem com o público e que, independentemente do grau de
instrução, pode-se acumular conhecimentos adquiridos durante a vida.

 Esse trabalho foi de relevada importância, pois atinge um público

grande e heterogêneo; onde podemos educar as pessoas e fazer

com que elas possam transmitir para outros. Uma população

que está carente de informação e que tem sede de conhecimento.

Senti que atingimos o objetivo esperado pelo grupo, devido ao

interesse das pessoas abordadas, as perguntas e as dúvidas. De

uma forma simples e descontraída, abordamos as pessoas e

transmitimos numa linguagem acessível e compatível ao público

o que tinha de mais importante no nosso tema [...] (ANÁLISE

CRÍTICA DOS MINISTRANTES – PLANO DE APRESENTAÇÃO – 4ª

SÉRIE/2003).

[...] tinha famílias inteiras. Se você puxar conversa, você fica ali, o

dia inteiro, conversando. (ALUNA DO GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/

2006.)

Há, entre alguns visitantes, os que apresentam dificuldade
em entender alguns temas já veiculados pela mídia:

 Só complementando o que a .... falou, foi bom para ver o grau

de conhecimento das pessoas, porque a maioria não sabia nada

sobre aquele tema. (ALUNO “C”- GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)
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Falaram pra mim que às vezes vêem reportagem, documentário.

mas não entendem direito por causa do jeito que eles falam.

Então, porque a gente é aluno, é mais fácil, não tem aquela

formalidade; eles entendiam a maneira que a gente explicava

(ALUNO “A” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Você pergunta, assim, fora da área, ninguém tem interesse, só

vê o que passa no Fantástico e, pra gente, assim, que é da área,

é uma coisa importante, assim, então, a gente trouxe informação,

porque tinha bastante gente que tinha a curiosidade de saber,

né? (ALUNO “B” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006).

Há, também, os que demonstram possuir conhecimentos
bastante satisfatórios sobre o tema e se dispõem a trocá-los:

A gente é que acaba aprendendo e não eles aprendendo com a

gente. Porque tem todo nível, assim, passa quem estacionou o

carro e quem veio pegar o ônibus, então vem todo o nível social.

[...] é essa questão de educação mesmo, não de ser educado,

mas a questão de conhecimento, tem que buscar conhecimento,

os autodidatas, hoje em dia, são muitos. (ALUNO “A” - GRUPO

“C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

[...] então, essa interação com o público foi legal. O interessante

é que a gente também fez uma troca de informação com eles,

sempre tem alguém que tem um caso para contar. Eu acho muito

legal esse projeto que o Wanderley dispôs e esse projeto também

que a gente fez, de reportagem no jornal. (ALUNO “A” - GRUPO

“A” DA 2ª SÉRIE/2006.)
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A PRAÇA RECONHECIDA COMO UM AMBIENTE NÃO-
FORMAL

O espaço não-formal do Projeto foi reconhecido como meio
facilitador de difusão de conhecimento, já que deixa o protagonista e o
público visitante numa situação em que o diálogo sobre o tema surge
como “uma conversa entre amigos”.

Interessante observar que, se antes existia o medo de
ensinar fora da escola, agora surge a satisfação, reconhecendo-se outros
locais de ensino-aprendizagem:

Eu achei que não ia conseguir porque eu travo, eu achei que não

ia conseguir falar, mas chegou lá na hora eu chamava, eu ia lá

convidar para entrar na tenda, ver os animais empalhados, os

que estavam nos vidros, até consegui falar com uma criança.

(ALUNO “C” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

ENTREVISTADORA: Por que você acha que aconteceu isso?

Na classe, em seminário, eu travo. Na praça eu tava mais à

vontade, acho que foi o ambiente, fora daquele mundo da classe.

Você tá sendo avaliado ali, mas não aquela avaliação. (ALUNO

“C” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu achei mais fácil do que encarar 40 pessoas olhando na sala

pra gente. (ALUNO “D” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu acho que o ambiente informal ajudou. (ALUNO “B” - GRUPO

“C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

No meu ver, foi mais gostoso apresentar pro pessoal de fora do

que apresentar pra classe, não por serem pessoas leigas que

não conhecem o assunto, mas por ser um ambiente diferente da

classe, o pessoal tem mais curiosidade que a classe. (ALUNO DO

GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)
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A PRIMEIRA AÇÃO: UMA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA
PÚBLICA

 Ensinar fora da sala de aula pode, a princípio, parecer uma
tarefa difícil, mas os protagonistas do Projeto acabam por se surpreender.
A visão final dos alunos, após a apresentação numa praça, reflete o
conhecimento sobre o trabalho que desenvolveram e as dificuldades que
atravessaram. Agora, depois do susto inicial, os estudantes conseguem
aquilatar a importância do Projeto na sua formação e, ainda mais, na
conscientização do público que prestigiou as apresentações. De fato, muitos
alunos encarariam novamente essa tarefa, e com muita satisfação.

 É claro que os caminhos percorridos são diferentes, e cada
um supera, ou não, os próprios tropeços. Contudo, parece haver um grande
entendimento sobre os principais objetivos do Projeto:

Desde a apresentação do Projeto eu sempre pensei do mesmo

jeito: a importância de estar apresentando lá para um público,

totalmente diferente. Então o crescimento pessoal é muito

grande, de relacionamento com o público, de se entrosar, de

chegar e puxar assunto. (ALUNO “C” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/

2006.)

ENTREVISTADORA: Foi válida esta experiência?

Muito válida. Para você apresentar conhecimento, para você

também poder transmitir alguma coisa... Porque eu acho que

nossa função também é conscientizar a população de alguma

coisa que a gente sabe e que eles não sabem. Passar de uma

forma mais simples, para eles poderem entender e que, assim,

se eles entenderem mesmo, se eles gostarem do tema, eles vão

acabar contando para outra pessoa, em casa,  e vão transmitindo,

acrescentando alguma coisa, né, pra mudar. Se todo mundo

fizesse um pouquinho assim, falasse um pouquinho de uma coisa

que sabe, um para o outro, quem sabe não estaria melhor, as

pessoas não estariam mais conscientes do que acontecesse? [...]

(ALUNO DO GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006).
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Em todas as etapas, o medo de não conseguir está sempre
presente:

ENTREVISTADORA: Todo mundo queria ir para a praça?

Eu tinha medo. (ALUNO “A” - GRUPO “F” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu sempre quis ir, sempre passava aos sábados e achava legal.

(ALUNO “B” - GRUPO “F” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Eu tinha vergonha, mas foi legal. (ALUNO “C” - GRUPO “F” DA 2ª

SÉRIE/2006.)

Eu tinha medo, vergonha, mas depois dá vontade de voltar.  As

pessoas achavam que os folhetos eram vendidos, alguns queriam

para fazer trabalho de escola [...] (ALUNO “D” - GRUPO “F” DA 2ª

SÉRIE/2006).

Tinha pessoas que passavam, depois vinham com outras pra

visitar o trabalho, é muito gratificante. (ALUNO “C” - GRUPO “F”

DA 2ª SÉRIE/2006).

E a certeza de que “valeu a pena todo o trabalho”:

Foi bom, assim, com relação a interagir com pessoas, com vários

grupos, assim, que têm um nível cultural mais elevado, outros

não. Tinha até um senhor lá que tava muito simples, acho que

dorme na praça, ele tava até com medo de se aproximar, aí eu

chamei ele pra ver, perguntei se ele já tinha visto tubarão, o cara

era superquieto, eu não sabia nem como lidar. (ALUNO “C” -

GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Ah, até gostaríamos de crescer um pouco mais com o nosso

projeto, se o professor der oportunidade de procurar mais ma-

terial, e futuramente estar apresentando de novo, não só por

estar participando na faculdade, mas uma coisa nossa, com a

participação dele. (ALUNO “A” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)



136

Faculdade de Ciências e Letras

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA

Acho que foi uma ótima manjada do professor o projeto, eu gostei

muito. Principalmente pra estar passando informação para a

população. (ALUNO “D” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Dá trabalho, mas valeu a pena porque foi útil. (ALUNO “C” -

GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

ENTREVISTADORA: Porque foi útil?

Pelos objetivos que ele passou no início do ano: ‘vocês vão estar

passando informação para as pessoas, mas também vão estar

recebendo muito conhecimento das pessoas’. E já que o nosso

curso é de licenciatura, a gente vai ser professor, é uma

experiência muito boa pra exercitar, porque ali vai muita gente

diferente, vai idoso, vai criança, vai o cara que sabe, o que não

sabe, daí você tem que mudar o jeito de falar com as pessoas

(ALUNO “D” - GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006).

Perdi a timidez de falar em público e até gostaria de apresentar

de novo, gostei muito. (ALUNA “C” – GRUPO “G” DA 2ª SÉRIE/

2006.)

E o reconhecimento dos limites de cada um:

Eu acho que o maior medo era não passar informação errada,

porque eu trabalho com o público e isso não me deixa aliviada.

Se eu tiver dúvida, não posso falar ‘eu acho’, tenho que falar que

não sei. Porque uma informação errada que você dá, não sabe

para quantas pessoas vai ser divulgada. (ALUNA “A” - GRUPO “F”

DA 2ª SÉRIE/2006.)



CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA

137

Faculdade de Ciências e Letras

UM PROJETO DE CIÊNCIAS PERCORRENDO OUTROS
CAMINHOS

Como se pode constatar a partir dos relatos apresentados
até este momento, exposições em ambientes não-formais podem contribuir
para a construção do conhecimento pertencente a outras áreas do saber,
para além das Ciências Naturais. Os próprios alunos expositores acreditam
na importância de complementar o conhecimento adquirido entre as
paredes de uma sala de aula por meio de trabalhos que permitam uma
maior aproximação com o conteúdo proposto. Fica aqui nossa sugestão
para que outras disciplinas também adotem trabalhos semelhantes, pois
esta é uma experiência que, apesar  de toda a sua incompletude, tem
produzido resultados bastante satisfatórios.

Para qualquer outra área seria bom, um complemento. Cada área

tem uma coisa diferente. O pessoal da Pedagogia falou que ia

desenvolver a ‘Pedagogia na Praça’. Eles poderiam fazer alguma

coisa, para chamar a atenção da criança, desenvolver algo com a

criança. Acho que para outras áreas também, para adquirir

experiência na área. Acho que é sempre válido. (ALUNA “A” -

GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

O Projeto “Ciência na Praça” pode abrir. É interessante que se

expanda, é uma coisa que procura chamar a atenção do povo e

conscientizar as pessoas, sobre outros cursos, outras matérias

que  a gente tem e vem para ensinar alguma coisa. Acho que é

sempre válido (ALUNA “B” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006).

A PRIMEIRA PARADA – O PÚBLICO ATRAÍDO PELOS
RECURSOS

O público que transita por uma praça é muito diverso.
Notamos que algumas pessoas se interessam pelo tema exposto, outras
pelo material em exposição (o visual do trabalho), outras pelas conversas.
As reações das pessoas são as mais variadas, desde a vontade de tocar, ver
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de pertinho, até a repulsa, o nojo e o medo. Aqui, é preciso muito cuidado
para que os recursos não sejam o principal foco da apresentação; eles são
complementares ao processo ensino-aprendizagem. Se eles não forem
bem utilizados, a apresentação se tornará uma simples “exposição”, sem
diálogo, sem conversas, sem nenhuma troca de conhecimento, uma
exposição vazia, podendo virar um “show” que atraia muita gente, só,
simplesmente, para ver.

[...] as pessoas estavam interessadas em ver o animal, depois

que viam largavam a gente falando sozinha e não queriam saber

muitas coisas, só ver mesmo. Muitas nem chegavam perto de

medo, achavam que todas eram venenosas  (ALUNA DO GRUPO

“G” - 2ª SÉRIE/2006).

Lá na praça as pessoas paravam mais pra ver os cartazes e os

órgãos do que pra ouvir a nossa explicação. Algumas nem

paravam, faziam cara feia quando viam os órgãos (...) [ALUNO

“A” - GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006]

No princípio, a gente imaginava que os órgãos pudessem

atrapalhar porque iriam chamar muita atenção, mas deu para

perceber na prática que chegou a causar até uma repulsa por

parte das pessoas (ALUNO “B” - GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006).

A PONTA DE UM “ICEBERG” – O DOMÍNIO DA LÍNGUA
“BRASILEIRA”

Surge aqui um problema, talvez impossível de ser totalmente
resolvido a partir das atividades que compõem o Projeto. A dificuldade de
escrita e interpretação se faz presente durante a elaboração do plano de
apresentação e dos cartazes, conforme revela o estudo de Souza, Almeida
e Carvalho (2006). O grau de dificuldade é bastante variável entre os grupos,
mas o fato é que ela sempre se faz presente. Apesar destas dificuldades
serem mencionadas durante as entrevistas, o mais interessante é que tal
fato não é mencionado nas análises críticas; parece invisível aos olhos dos
alunos-mestres. Esta é, certamemente, a principal barreira a ser
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ultrapassada: como conscientizar esses futuros educadores da gravidade
do problema relacionado ao domínio da linguagem.

A gente foi o primeiro grupo a entregar para o professor. (ALUNO

“B” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Aí ele [Wanderley] corrigia e entregava de volta para corrigir. E a

gente refazia junto. (ALUNO “A” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Era só coisa pequena, foi mais na bibliografia que ficou faltando

coisa [...] (ALUNO “A” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006).

O primeiro passo foi definir o que a gente ia colocar, porque,

assim, falar até você consegue, mas colocar no papel, entregar

porque vai valer nota, aí complica. Aí entregamos uma vez. Ele

devolveu com algumas correções [...] aí entregamos de novo [...]

Não me recordo das perguntas daquele plano, só que foi penoso

responder, porque não tinha como colocar muita coisa no papel

por causa do tema. (ALUNO “C” - GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Olha, o plano foi meio difícil, a gente não sabia o que o professor

queria pra ele. A gente não sabia se como a gente colocasse ele

ia entender. (ALUNO “A” - GRUPO “J” DA 2ª SÉRIE/2006.)

ENTREVISTADORA: Qual o maior medo que vocês tinham?

TODOS: O cartaz !

Quando a gente faz um trabalho que tenha que apresentar um

cartaz, é a primeira coisa que você pira.  Na hora que a gente

começou a fazer [...] “Meu Deus, como vai ser isso?” (ALUNO “A”

- GRUPO “C” DA 2ª SÉRIE/2006.)

A ... fez o plano sozinha, inclusive a análise crítica para entregar

ao professor, com o meu apoio. Não sei fazer e não ajudei e

também os outros não ajudaram. (ALUNO “B” - GRUPO “G” DA

2ª SÉRIE/2006).
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ENTREVISTADORA: Vocês sabiam fazer o plano?

Não. A gente pegou o modelo que ele mostrou pra gente, aí

devolveu, entregou pra ele, ele corrigiu, entregou com

antecedência, ele devolveu de novo, foi falando onde estava certo

e errado, a gente foi melhorando com o tempo. (ALUNA “B” -

GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

ENTREVISTADORA: Conseguiram chegar onde queriam?

Conseguimos, chegamos ao objetivo máximo que a gente tinha.

(ALUNA “B” - GRUPO “I” DA 2ª SÉRIE/2006.)

O TEMPO E O ESPAÇO

No Projeto “Ciência na Praça”, o tempo e o espaço para a
exposição são “restritos”, porquanto a apresentação ocorre em uma praça
durante as manhãs de sábado; cabe ao aluno transformar o local num
ambiente agradável, acolhedor e, ao mesmo tempo, diferente, fazendo
uso de sua criatividade.

A preparação da montagem dá uma certa ansiedade que me

deixava com medo, mas, no dia, é tão gostoso, diferente de todos

os trabalhos, feira de ciências, tudo apresentado até hoje. As

pessoas se interessavam pelo assunto, discutiam e falavam sobre

seus conhecimentos [....] (ANÁLISE CRÍTICA DOS MINISTRANTES

– PLANO DE APRESENTAÇÃO – 4ª SÉRIE/2003).

Tentamos expor nosso material de maneira que todos que

passassem pela tenda, mesmo que não se aproximassem para

observar os órgãos ou para ouvir as explicações que ali estavam

sendo dadas, ficassem próximos dos cartazes sobre a doença.

Observamos que obtivemos resultado em relação a esse tipo de

exposição, pois havia pessoas que não queriam se aproximar

dos órgãos, outros tinham vergonha de se aproximar de nós.

Assim, nós nos aproximávamos deles, conforme paravam para
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ler o que estava sendo exposto, abordando o assunto numa

conversa informal. (ANÁLISE CRÍTICA DOS MINISTRANTES –

PLANO DE APRESENTAÇÃO – 4ª SÉRIE/2003.)

A gente tinha uma idéia, mas na hora a gente mudou tudo para

chamar mais atenção, principalmente na disposição das mesas

[...] (ALUNA DO GRUPO “J” - 2ª SÉRIE/2006).

Tivemos muita dificuldade em montar a tenda, pois cada um

queria de um jeito, não tínhamos nos reunido para ver como

ficaria o projeto depois de montado [...] (ALUNO DO GRUPO “G” -

2ª SÉRIE/2006).

As sugestões que surgem são, em boa parte, aproveitadas:

A idéia do estilo aberto a gente teve depois que apresentou uma

menina na classe, do grupo de vocês. Aí a gente resolveu fazer

aberto. Para o público circular. A gente achava que ia ficar tudo

aberto como era na outra praça do ano passado, por isso

pensamos em fechar ao redor com as teias e deixar só uma

entrada para as pessoas na tenda. (ALUNO “C” - GRUPO “E” DA

2ª SÉRIE/2006.)

No início, logo que a exposição é instalada, parece que o
tempo não vai passar nunca; porém, com o fluir do trabalho, alguns alunos
acham este muito escasso e até sugerem a extensão do horário:

Acho que deveria prorrogar até umas duas horas da tarde,

quando o pessoal desliga do serviço e pode ver o trabalho,

principalmente para divulgar o objetivo do trabalho. (ALUNO “D”

- GRUPO “A” DA 2ª SÉRIE/2006.)

Realmente o tempo é muito curto, passa um tempão montando

e logo tá na hora de desmontar (ALUNO “B” - GRUPO “A” DA 2ª

SÉRIE/2006).

ENTREVISTADORA: Tem alguma coisa que vocês gostariam de

falar?
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Só que foi muito bom e passou rápido. (ALUNO “C” - GRUPO “B”

DA 2ª SÉRIE/2006.)

Por que só tem em um ano? Antes tinha no segundo e no quarto.

(ALUNO “B” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)

ENTREVISTADORA: Porque o pessoal tem muito projeto para

entregar no quarto e fica muito sobrecarregado.

Poderia colocar no terceiro também, daí podia falar de outros

temas. [...]  A gente tá perguntando isso  porque a gente chegou

atrasado, aí montou e já desmontou, e nós ficamos muitos meses

correndo atrás disso. Podia fazer em outra cidade, é legal. (ALUNO

“B” - GRUPO “E” DA 2ª SÉRIE/2006.)

A ENTREVISTA: MOMENTO EMBLEMÁTICO PARA
PESQUISADORES E PROTAGONISTAS DAS EXPOSIÇÕES

A primeira impressão dos alunos-mestres em relação aos
observadores parece que vai se diluindo à medida que os trabalhos
avançam. A posição do pesquisador em uma observação participativa nos
moldes daquela que foi por nós conduzida é complicada. Como observar
sem interferir diretamente na opinião de cada grupo? Como sugerir sem
manipular as idéias dos seus integrantes? Como nos comportarmos diante
de uma turma sem que nos sentíssemos invasores da sua privacidade?

Depois de realizada a apresentação na praça, por ocasião da
entrevista5, conduzida sempre  em um lugar mais descontraído, diferente
da sala de aula, os alunos-mestres parecem mais cordiais, menos receosos,
muito diferentes de quando nos encontrávamos em sala de aula. A distância
inicial que existia entre os observadores e os integrantes da turma
observada parece ter diminuído.

5 A entrevista aqui referida foi uma das fontes de dados no estudo de Souza, Almeida e
Carvalho (2006).
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Não sabemos determinar ao certo o motivo pelo qual isso
aconteceu. Pode ter sido o fato de a equipe não se encontrar mais sob o
estresse advindo da apresentação final do projeto; é possível que haja
influências do ambiente em que transcorre a entrevista, um local que,
embora nos limites físicos da instituição, não se identifica com a sala de
aula; há, também, a possibilidade de que, após uma convivência
relativamente longa, exista uma maior compreensão a respeito dos
propósitos da nossa pesquisa; por fim, é possível que estes e outros fatores
aqui não mencionados se combinem das mais variadas formas para
promover essa mudança de quadro. O fato é que, agora, o aluno aparece
para os pesquisadores como indivíduo. Nós, condutores da investigação,
passamos a conhecer melhor as pessoas por trás daqueles alunos
participantes do projeto, que, sem o temor da nota, nos abrem um leque
de informações presentes durante as fases de elaboração do projeto,
informações estas nem sempre possíveis de serem obtidas apenas pela
observação.

Durante o tempo em que acompanhamos a turma do 2ª
série, em 2006, pudemos observar o crescimento dos alunos protagonistas
diante de uma proposta de trabalho que, inicialmente, causou medo, mas,
no final, foi assumida por estes como válida para a sua formação acadêmica.
No início, a desconfiança diante dos observadores, já que não sabiam ao
certo qual o objetivo da nossa presença nas aulas de Prática de Ensino e
durante a apresentação em praça pública; no final, a satisfação em falar
para as pesquisadoras a respeito da experiência vivida com o projeto.

Percebemos que alguns grupos trabalharam sozinhos, outros
procuraram nossa ajuda, acataram algumas sugestões, buscaram da sua
maneira fazer o melhor. Participamos em 2004 como alunas protagonistas
e, em 2005 e 2006, como pesquisadoras. Aos educadores e futuros
educadores, gostaríamos de registrar nosso incentivo para que se abram
para novas maneiras de trabalhar com o conhecimento, buscando, sempre
que possível, transpor os “muros seguros” da escola e da sala de aula.
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À GUISA DE CONCLUSÃO: O ETERNO CICLO PARTIDA-
REALIZAÇÃO-RETORNO

Apesar de acompanhados de uma série de considerações
de caráter interpretativo, os testemunhos aqui registrados certamente
constituem-se em rica fonte de novos dados e interpretações. Há, em
cada fala, em cada tentativa de exprimir o que por trás dela se encontra,
um universo pródigo de elementos ainda por identificar, desvelar,
compreender. Por isso, qualquer iniciativa que se pretenda conclusiva é, a
despeito do empenho e rigor que lhe sejam conferidos, por demais
incompleta. Cientes disso, buscaremos, nestas linhas finais, colocar em
destaque aquilo que, sob nossa óptica, surge como representativo do
capítulo que aqui se finda.

No mundo dos humanos, os lugares, as situações, são
produtos de uma ação também humana. Nessa condição, são permeados
por tudo aquilo que, ao longo do processo, entrou em jogo para que
assumissem o perfil que agora exibem. Trata-se, nada mais, nada menos,
de todas aquelas características – pensamentos, sentimentos, valores, ações
– que fazem de cada um de nós o que somos.

Nesse sentido, entendemos que o conteúdo deste capítulo
é um testemunho vivo – na melhor acepção do termo – de elementos que
marcam fundamentalmente nossa existência. O que temos aqui são
pessoas, dotadas dos mais variados perfis, enfrentando uma situação comum
à vida de qualquer ser humano: o constante enfrentamento do novo!
Nenhum dos personagens aqui citados – alunos-mestres, professor ou
pesquisadoras – pode dizer-se excluído de tal situação.

Medo, insegurança, ansiedade – sensações presentes em,
praticamente, todos os testemunhos – nada mais são do que evidências
desse fenômeno, ao mesmo tempo em que se mostram como elementos
propiciadores da construção do trabalho proposto e das pessoas que a ele
se entregaram. Eis, aqui, algo tipicamente humano: recriar-se a cada
situação enfrentada, vivida.

É essa idéia de recriação de si mesmo a partir da vivência,
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que leva Campbell (2005) a considerar a vida de cada ser humano uma
jornada heróica. Segundo o autor, há dois tipos de proezas que um herói
pode realizar: a) física, como um ato de guerra ou de salvamento, e b)
espiritual, quando aprende ou encontra uma forma de experimentar um
nível superior da vida espiritual humana e depois volta para comunicá-la
aos outros. Trata-se de um ciclo: partida – realização – retorno.

Ora, nossa vida é repleta de ciclos dessa natureza. Na
adolescência, por exemplo, partimos da condição de infantilidade e
dependência psicológica para retornarmos como adultos, autônomos e
responsáveis. Em outras palavras, morremos como crianças para
renascermos como adultos. É um ciclo morte-ressurreição.

Há um herói adormecido em cada um de nós! Despertar e
viver esse herói significa dispor-se a abandonar uma condição, tomar contato
com uma nova fonte de vida e retornar sob uma outra condição, mais rica
ou mais madura; significa escutar a si próprio, resistir às imposições
impessoais que destroem a natureza do ser humano; significa abandonar
a luz, a segurança oferecida pelo que já se conhece, e mergulhar em trevas,
no desconhecido; significa enfrentar-se a si mesmo, encarar os próprios
medos, os próprios bloqueios, as próprias fragilidades; significa, enfim,
procurar conhecer a vida com um pouco do seu próprio mistério, aprender
a ver o lado positivo do que é negativo e o negativo do que é positivo.

Estes são os verdadeiros dragões contra os quais se deve
lutar.

Não precisamos nem mesmo nos arriscar sozinhos na aventura,

pois os heróis de todos os tempos já foram à nossa frente.

O labirinto é bem conhecido, só temos que seguir os passos do

herói.

E onde pensávamos encontrar algo abominável, encontraremos

um deus.

E onde pensávamos que teríamos de matar alguém, teremos de

matar a nós mesmos.
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E quando pensávamos em viajar para fora, chegaremos bem no

centro da nossa própria existência.

E onde pensávamos estar sozinhos, estaremos em companhia

do mundo inteiro. (CAMPBELL, 2005)
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Educadores com alguma experiência acumulada sabem
perfeitamente que o universo da sala de aula é dinâmico e bastante diverso.
O caráter dinâmico, bem sabemos, vincula-se estreitamente àquilo que
nós, docentes, procuramos desenvolver junto aos estudantes. A
diversidade, contudo, deve-se em grande parte às características
individuais e coletivas de cada turma de alunos, embora possa também
ser constatada em um mesmo grupo nos variados momentos e
circunstâncias que este enfrenta.

Diante disso, qualquer iniciativa que se configure com a
oferta ou difusão de um conjunto de preceitos rígidos ou modelos a serem
fielmente seguidos cai por terra já em sua gênese, pois conflita não apenas
com a diversidade à qual acabamos de nos referir, mas também com a
própria essência do processo educativo, que pressupõe atenção e respeito
à individualidade.

Por outro lado, é plausível reconhecer a importância da
socialização de experiências, qualquer que seja o grau de sucesso obtido,
como fonte de reflexão e inspiração para novas práticas que, uma vez
socializadas, poderão fomentar iniciativas mais ousadas e inovadoras que
as anteriores.

Esse é o propósito deste capítulo: relatar e comentar, já
numa atitude reflexiva, nossa experiência na condução das atividades que
vêm compondo o processo de elaboração das exibições em praça pública.
Para tanto, abordaremos todas as etapas, da apresentação do Projeto à
avaliação final, procurando apontar as conquistas, as dificuldades
enfrentadas e os fatores que ainda nos impõem certos limites.

O CONTEXTO E A DINÂMICA DO TRABALHO

Excetuando-se a exibição propriamente dita, todo o trabalho
que envolve o planejamento e a montagem das exposições é realizado no
âmbito das aulas de Prática de Ensino que transcorrem no  terceiro
semestre do curso. Há, sem dúvida, uma quantidade bastante expressiva
de tarefas que são realizadas pelos alunos em período extraclasse, porém
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o espaço e o clima das aulas são necessários ao acompanhamento e
orientação por parte do professor.

O número de aulas destinado a esse trabalho varia entre as
turmas; para algumas, 20 horas/aula são suficientes, enquanto para outras
é preciso avançar mais 10 ou 15 horas/aula. As circunstâncias atuais não
nos permitem desperdiçar tempo, porém é preciso estarmos atentos para
os fatores que se mostram limitantes ou impeditivos à progressão dos
alunos na consecução de suas tarefas. Ignorar as dificuldades e prosseguir
com o trabalho pode trazer resultados funestos, tanto para as exposições
quanto para os próprios alunos-mestres.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

É simples e agradável nos engajarmos naquilo que criamos.
Sendo parte de nós mesmos, nossa criação reúne os atributos básicos
para que com ela estabeleçamos uma forte sintonia. As idéias alheias,
contudo, carecem de apelos mais convincentes para que nos apropriemos
delas e nos dediquemos com afinco a colocá-las em prática.

Um primeiro passo no sentido da apropriação de uma
determinada proposta consiste em apresentá-la de forma clara e objetiva,
prestando todas as informações essenciais e relevantes. Além de informar,
essa prática promove a aproximação entre a idéia e seus potenciais
protagonistas, o que aumenta as chances de que estes venham a se
identificar com aquela. Isto é, em suma, tornar algo próprio de si, ou seja,
apropriar-se desse algo.

Dessa forma, nosso trabalho à frente das exposições tem
início com uma apresentação formal do Projeto, na qual são fornecidas as
seguintes informações: a) nome do Projeto; b) ano de criação; c) objetivos;
d) público atendido; e) número de trabalhos apresentados; f) número total
de visitantes e g) temas apresentados desde a criação do Projeto. Acresça-
se o fato de que, no ano letivo anterior, os alunos que agora realizarão as
exibições foram informados a respeito da sua existência e convidados a
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visitar, ao menos, uma exposição. Devido ao caráter de não-obrigatoriedade,
porém, há uma parcela considerável que não comparece e, portanto, deixa
de tomar contato com a atividade em seu momento de maior expressão.

Gostaríamos de finalizar este trecho com algumas
considerações a respeito de um componente que consideramos funda-
mental nesse trabalho de apresentação e que o perpassa em quase todos
os tópicos abordados: o histórico do projeto. Em nossa óptica, é a história,
a memória que confere identidade a um povo ou a um fenômeno vivido
por esse povo ou por um grupo menor de pessoas. Portanto, não há
identidade quando a memória não é cultivada e preservada.

É partindo dessa premissa que tomamos o cuidado de, ao
apresentarmos o projeto, fazê-lo a partir de uma abordagem que incorpore
a sua trajetória, desde a sua origem até o presente. Nessa ocasião, os
alunos tomam contato com um dossiê organizado em ordem cronológica
e composto por fotografias de exposições e Planos de Apresentação
elaborados pelos respectivos expositores1.

A CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPES

O processo envolvido na criação de uma exposição, desde
as primeiras idéias sobre um possível tema até a sua efetiva apresentação,
pressupõe um trabalho de equipe. Nada, em todo o percurso, é visto como
resultado de uma ação individual, principalmente se esta reflete uma
postura individualista.

Acreditamos que um bom passo nesse sentido consiste em
facultar aos próprios alunos a constituição das equipes. Assim, após
tomarem conhecimento sobre o que é o Projeto e que papel eles, alunos,
desempenham na consecução do mesmo, os futuros expositores são
orientados a organizarem-se em equipes, a partir das afinidades já
identificadas nos dois primeiros semestres de convivência. Nessa ocasião,

1 O dossiê e seu conteúdo serão objeto de discussão em outro tópico deste mesmo
capítulo.
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a importância do compromisso, do diálogo e da coesão entre os membros
do grupo é veementemente enfatizada.

Nossa experiência em atividades realizadas em equipes in-
dica que estas devem ser compostas por três ou quatro alunos. Números
inferiores ou superiores a estes costumam mostrar-se contraproducentes
ou resultar em sérios desequilíbrios de distribuição e realização de tarefas.
Contudo, situações excepcionais podem vir a admitir – ou exigir – equipes
com mais ou menos componentes que os considerados ideais.

A ELEIÇÃO DOS TEMAS

O perfil e os propósitos do Projeto exigem que o tema atenda
a, pelo menos, quatro quesitos: a) verse sobre um assunto da área das
Ciências Naturais e/ou Tecnologias correlatas; b) apresente relevância; c)
possua potencial para despertar o interesse do público e d) seja passível
de apresentação ao ar livre, com tudo o que isso significa em termos de
recursos, abordagens e instalações. Cabe, aqui, um esclarecimento:
considerando-se o fato de que uma das finalidades do Projeto é a de
popularizar o conhecimento acadêmico, qualquer tema que, a princípio,
atenda a essa exigência, mostra-se relevante o suficiente para ser
apresentado. Dessa forma, a relevância não possui, aqui, um caráter
utilitarista, nem é o quesito de maior peso quando da apreciação de um
tema; pelo contrário, ela atua muito mais como um recurso capaz de levar
o aluno-mestre a argumentar em favor de sua proposta de apresentação,
a justificar a sua inclusão no Projeto.

Além disso, nossa experiência tem demonstrado que,
embora o tema – ou muitas vezes o título – seja um dos grandes motores
propulsores da exposição, uma série de outros fatores pode atuar para o
sucesso desta, principalmente quanto a despertar interesse e proporcionar
a participação do público. Um assunto que, à primeira vista, mostra-se
pouco relevante e pouco atraente pode, após o devido tratamento e
investimento por parte dos alunos-mestres, resultar em uma exposição
de excelente qualidade (PONZETTO, 2005). Assumir uma postura de escuta
e abrir-se para as novas possibilidades é condição fundamental para
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prosseguir satisfatoriamente em uma iniciativa dessa categoria.

Independente disso, é preciso reconhecer que há temas com
um potencial atrativo maior que outros, fato que pode ser levado em conta
quando se tem a possibilidade de optar entre duas ou mais propostas de
uma mesma equipe ou quando da elaboração do cronograma de
apresentações, no qual os trabalhos potencialmente mais e menos atrativos
alternam-se em uma distribuição mais uniforme.

Assuntos relacionados ao cotidiano dos visitantes e ao corpo
humano – incluindo-se gravidez, métodos contraceptivos e doenças –
costumam produzir resultados surpreendentes; entre o público infantil, os
animais aparecem como a grande preferência. “Surge uma identificação
inicial que aumenta a curiosidade sobre o assunto ou, por vezes, o visitante
se sente mais à vontade para a aproximação, até mesmo para dividir o que
sabe sobre a matéria” (PONZETTO, 2005, p.27).

Não há dúvidas de que, em função do caráter de novidade e
do clima de insegurança que marcam o processo de idealização e execução
de uma exibição a céu aberto, o professor assume um papel vital; cabe a
ele oferecer orientações, dirimir dúvidas, corrigir equívocos e apresentar
sugestões. Contudo, um trabalho como este exige que o tema seja,
prioritariamente, eleito pelos alunos (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998).

Surgidas as primeiras propostas, geralmente mais de uma
por equipe, o professor prossegue com sua tarefa, desta vez com o
propósito de auxiliar cada grupo em sua opção por um único tema, que
deve ser claro, conciso e específico; paralelamente, as equipes devem
refinar os objetivos da exposição, definindo o seu foco (LANE, 1981). Trata-
se de um momento delicado e marcado por árduo investimento intelectual,
tanto por parte dos alunos quanto por parte do docente. Enquanto os futuros
expositores não estiverem plenamente convencidos da importância e
adequação do seu tema ou não tiverem claros os objetivos da sua
apresentação, não será possível passar à etapa seguinte. Nas palavras de
Vasconcellos (1995, p. 68): “Estabelecer objetivos é ter a habilidade de
dialogar, de perscrutar o mundo, descobrir-lhe o sentido, e devolver à
comunidade de forma orgânica, como um convite, um desafio.”
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O CONTEÚDO

O programa a ser contemplado em uma exposição decorre
do tema eleito e dos objetivos traçados. Apesar da sua obviedade, esta
idéia não costuma ser incorporada pelos alunos e, muitas vezes, nem
mesmo pelos seus professores. O resultado disso é uma cascata crescente
de insucessos e desestímulos com um alto poder imobilizador que, quando
não impede que o trabalho seja concluído, culmina com altos níveis de
estresse, baixa auto-estima e qualidade insatisfatória. Daí a importância
de se dedicar tempo, paciência e cérebro na definição clara e concisa de
temas e objetivos.

Também aqui, é preciso evitar uma certa superlotação de
conteúdos. Conforme mencionamos no Capítulo 3, é extremamente
recomendável que as exposições tratem do número mais reduzido possível
de conceitos, dando-se preferência aos mais essenciais. Além disso, deve
haver uma preocupação constante em explicitar as relações existentes entre
tais conceitos e deles com o mundo natural e/ou a vida cotidiana dos
indivíduos.

Por isso, a exemplo do que se verifica com tema e objetivos,
a definição do conteúdo de uma dada apresentação envolve um criterioso
trabalho de refino voltado a identificar tanto os conceitos vinculados ao
tema que se mostram essenciais quanto as relações entre eles – ou entre
eles e os mundos natural e construído – que merecem ser evidenciadas.

Muitas dificuldades têm sido enfrentadas por nós nessa etapa,
a maior parte delas vinculadas a uma dificuldade pronunciada de boa parcela
dos alunos em restringir o conteúdo inicialmente pensado. Em nossa
opinião, pesam aqui tanto uma quase completa inabilidade em realizar a
tarefa quanto uma considerável carga de ansiedade que costuma se fazer
presente em, praticamente, todos os momentos que antecedem a exposição
propriamente dita.
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INFORMAÇÃO: O QUE, ONDE E COMO PROCURAR

A busca de informação presta-se, basicamente, a duas
finalidades: fundamentação teórica e acesso a experiências de ensino-
aprendizagem semelhantes à que o grupo pretende realizar. Após vários
anos à frente do Projeto “Ciência na Praça”, podemos afirmar que, ao menos
em nossa realidade, essa tarefa não precisa necessariamente ocorrer após
os conteúdos e objetivos terem sido adequadamente definidos; em muitos
casos, ela tem-se mostrado extremamente útil ao processo de definição,
quando conduzida concomitantemente a este.

As orientações em torno da fundamentação teórica têm início
com um lembrete a respeito da responsabilidade que cada equipe as-
sume quando se propõe a difundir um determinado conjunto de
conhecimentos junto à população. Os aspectos éticos envolvidos nessa
iniciativa são apresentados e reforçados quase à exaustão, com o intuito
de eliminar qualquer possibilidade de veiculação de erros conceituais. Os
alunos são, pois, orientados a buscar um domínio conceitual o mais sólido
possível, mesmo porque, além do público leigo – a quem devem oferecer
informação confiável – poderão ver-se na presença de profissionais que
dominam o assunto apresentado, diante dos quais deverão portar-se
praticamente como iguais, embora com humildade.

O advento da Internet trouxe muitas contribuições no que
diz respeito à busca e localização de informações, e, via de regra, os alunos
mostram-se bastante familiarizados na utilização desse recurso. Os
problemas começam a aflorar quando entram em jogo a escolha do(s)
site(s) e a seleção e tratamento das informações obtidas. É importante
alertar constantemente os alunos para a confiabilidade da fonte escolhida,
bem como para a necessidade de um criterioso trabalho de seleção e
processamento dos dados obtidos. Com as ferramentas “copiar” e “colar”
literalmente ao alcance das mãos, há uma crescente tendência à não-
realização dessas duas últimas tarefas.

Há uma outra repercussão provocada pela Internet que tem
merecido nossa atenção: a renúncia a outras fontes de pesquisa. Por isso,
a orientação em torno da busca de informação inclui lembretes sobre a
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existência de recursos tão válidos e confiáveis quanto a rede. Os alunos
são enfaticamente estimulados a consultar livros – preferencialmente de
Ensino Superior – artigos científicos, apontamentos de aulas, manuais
técnicos, docentes e profissionais da área à qual pertence o tema a ser
abordado, além de órgãos e instituições públicos ou privados, entre outros.

OS RECURSOS

Contrariamente à busca de informações, a decisão pelos
recursos só poderá ser realizada após a efetiva definição de tema, objetivos
e conteúdo, já que são esses componentes que guiarão a escolha sobre o
que utilizar na exposição.

Quando o objetivo é proporcionar aprendizagem, os recursos
são definidos em função do seu potencial em auxiliar, em facilitar esse
processo. Em um ambiente não-formal, a escolha dos recursos leva em
conta, também, o aspecto visual que se pretende conferir à exibição. Estudo
conduzido por Ponzetto (2005) revelou que, em sua maioria, o público é
atraído para a exposição pelo visual desta. Ele é “a primeira informação,
aquilo que irá identificar a exposição para os visitantes [...] o elemento
que irá despertar a curiosidade e o interesse nas pessoas, fazendo com
que se aproximem” (PONZETTO, 2005, p. 28).

Mais uma vez, um esclarecimento se faz necessário. As
exposições que integram o Projeto “Ciência na Praça” são concebidas a
partir de uma perspectiva orgânica, segundo a qual os diversos elementos
(tema, local, instalações, recursos e expositores)  atuam conjuntamente
para conferir ao todo as características que este assume. Cada componente
possui um papel e uma importância distintos dos demais, porém nenhum
deles é auto-suficiente a ponto de dar conta, sozinho, daquilo que se
pretende obter do todo. Além disso, esses elementos precisam estar em
equilíbrio; a super ou subvalorização de um ou mais deles pode
comprometer seriamente os objetivos de uma apresentação.

Foi identificado que o exagero em elementos visuais pode fazer

com que os visitantes e o próprio grupo de alunos-mestres percam
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o foco do trabalho. Em pelo menos duas das exposições, foi possível

detectar essa ocorrência. Muitas das pessoas que se apresentavam

à exposição, interessavam-se apenas pelo elemento visual,

desprezando outros aspectos importantes. O próprio grupo perde

com essa conduta, pois acaba não interagindo mais profundamente

com o público, não havendo muita troca de informações. Fica

parecido com uma vitrine. Por outro lado, o descaso também traz

resultados negativos. (PONZETTO, 2005, p. 28.)

Os recursos empregados em uma exposição podem ser
classificados em verbais e não-verbais (LANE, 1981, p. 205). Os verbais
compreendem todo o material que faz uso de texto, tais como cartazes,
etiquetas explicativas e folhetos; os não-verbais são representados pelos
exemplares reais, maquetes, réplicas em tamanho natural ou ampliadas,
instrumentos de ampliação (lupas e microscópios) e imagens (desenhos,
esquemas, ilustrações e fotografias).

Na utilização de cartazes, deve-se atentar para o já mencionado
equilíbrio. Como as exposições não são iconográficas ou auto-suficientes e
pressupõem a atuação dos alunos-mestres que, em grande parte, lançam
mão dos cartazes como auxiliares do seu trabalho, é preciso ter cuidado para
não tratar esses recursos como se eles fossem “a exposição”.

A confecção dos cartazes também demanda cuidados e
respeito a algumas regras básicas. Primeiro, convém distinguir entre as
três finalidades a que eles podem se destinar: síntese (oferece uma sinopse
daquilo que a equipe elegeu como essencial do seu trabalho); apoio (auxilia
os expositores a apresentar o conteúdo) e complementação (oferece
informações adicionais sobre o assunto, tais como curiosidades e mitos/
verdades); segundo, as mensagens por eles veiculadas devem ser objetivas,
concisas; terceiro, as fontes (letras) devem ter tamanho suficiente para
permitir que os textos sejam lidos a uma distância aproximada de dois
metros; quarto, a exemplo dos textos, as imagens devem ser claras,
objetivas e visíveis a cerca de dois metros2; quinto, textos e imagens de
autoria de terceiros devem vir acompanhados dos devidos créditos; sexto,
nenhum cartaz deve situar-se a uma altura que obrigue o visitante a inclinar

2 Orientações quanto à disposição de imagens em cartazes podem ser encontradas em
Hennig (1986, p. 372).
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seu pescoço ou agachar-se.

Folhetos contendo um resumo dos principais tópicos
apresentados pela equipe podem, dependendo do tema e da necessidade,
ser distribuídos aos visitantes que participarem efetivamente da exposição.
No âmbito do Projeto “Ciência na Praça”, eles passaram a integrar algumas
exposições a partir da solicitação dos próprios visitantes. Desde então,
temos utilizado folhetos elaborados pelos próprios ministrantes3 ou
fornecidos gratuitamente por órgãos ou instituições públicos ou privados.

Antes de tecermos algumas considerações a respeito
dos recursos não-verbais, gostaríamos de chamar a atenção para um
procedimento que consideramos indispensável. Qualquer recurso
verbal,  do mais simples ao mais sof ist icado, deve passar pela
apreciação do professor responsável pelo Projeto antes da exposição,
a fim de que erros conceituais ou textuais sejam corrigidos. Conforme
apontamos no Capítulo 4 e, em parte, também no Capítulo 5, as
dificuldades no domínio da língua  escrita mostram-se cada vez mais
evidentes entre os alunos. Diante dessa constatação, entendemos
que compete ao docente oferecer as orientações necessárias para
auxiliá-los na superação dessas dificuldades.

Quanto aos recursos não-verbais, gostaríamos de destacar
alguns poucos aspectos. Primeiro, o fato de serem classificados como não-
verbais não significa que devam prescindir de mensagens textuais; há
situações em que o espécime, frasco ou objeto precisa ser acompanhado
de, ao menos, uma etiqueta de identificação ou de advertência. A propósito,
substâncias, instrumentos ou organismos que possam oferecer riscos, quer
para expositores, quer para a população, devem ser evitados a todo custo.

Um segundo aspecto diz respeito ao papel que os recursos
não-verbais desempenham. São eles, majoritariamente, que respondem
pela interação visitante-material exposto à qual nos referimos em diversos
momentos desta obra; é graças a eles que o público poderá tatear,
manusear, tocar, encantar-se. Conforme apontamos a poucos parágrafos

3 No anexo II, o leitor encontrará reproduzido um folheto elaborado por uma equipe de
alunos.
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acima, este grupo de recursos inclui exemplares autênticos, réplicas,
maquetes e outros dispositivos, todos igualmente válidos. Contudo,
gostaríamos de destacar que, sempre que possível, os exemplares originais
devem ter a preferência (LANE, 1981).

A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

Desde que o Projeto “Ciência na Praça” teve início, o espaço
útil das exposições resulta do emprego dos seguintes elementos: a) uma
tenda do tipo “gazebo”, cuja área interna é de 9 m2 (3 m x 3 m); b) dois
painéis de madeira, um deles medindo 2m x 1,5m e outro, 1,7m x 1,5m,
ambos utilizáveis em suas duas faces, e c) quatro mesas medindo 0,8m x
0,8m. Situações em que o volume de recursos necessários à consecução
dos objetivos da exposição demanda o emprego de mesas e painéis
adicionais não são a regra, mas ocorrem com certa freqüência.

Qualquer que seja a situação, a equipe precisa ficar atenta à
ocupação do espaço disponível com o material que pretende utilizar. Essa
preocupação deve se fazer presente já no período de definição dos recursos,
sem o que pode-se defrontar com a desagradável surpresa de trabalhar
em uma tenda tanto “vazia” quanto “superlotada”.

Muito embora uma pequena ou uma grande oferta de
materiais não signifique, necessariamente, a inadequação destes aos
propósitos da exposição, reconhece-se um impacto nada desprezível na
ambientação criada no local. “O ambiente físico também tem seu impacto.
[...] Uma vez que a relação dos visitantes com a coleção é a primeira razão
da visita, a percepção destes em relação ao espaço físico é tão importante
quanto a experiência social.” (BIRNEY, 1988, p. 293, tradução nossa.)

A distribuição das mesas também parece exercer influências
no ambiente criado tanto no interior quanto no entorno da tenda. Estudando
um conjunto de dez exposições consecutivas do Projeto, Ponzetto (2005,
p. 29) agrupou as configurações da tenda em função da organização das
mesas em “balcão” e “aberta”. No estilo “balcão”, as mesas são dispostas
lado a lado na parte frontal da tenda, enquanto os painéis são acomodados
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junto à mesma, lateralmente. No estilo de montagem “aberto”, que permite
maior variedade de configurações, as mesas são distribuídas no interior
da tenda, ao qual o público tem livre acesso; os painéis, por sua vez, podem
ser instalados dentro ou fora do ambiente (PONZETTO, 2005). Para a autora,
a opção de uma equipe por um ou outro estilo não é questão de mera
disposição de objetos no espaço, mas um aspecto de grande relevância
pelo ambiente que ajuda a criar e pelas repercussões que traz para a
exposição, em si.

Quando o grupo opta pela montagem da tenda fechada, estilo

balcão, cria uma atmosfera mais formal, prejudicando uma das

principais características do projeto, que é a informalidade. É

possível observar um relevante decréscimo de participação do

visitante, que parece não se sentir muito à vontade para interagir.

As pessoas demonstram não se sentirem muito seguras de que

podem manipular o material exposto, questionar, fazer

colocações. Cria uma dicotomia expositor x público, cada um no

seu lugar, sem interação eficiente.

O estilo de montagem aberto, com suas várias alternativas,

mostra-se mais eficiente na criação de um ambiente convidativo,

informal, conseguindo deixar o público mais espontâneo para

participar ativamente da exposição. Os visitantes parecem sentir

que estão sendo convidados para entrar e ficar à vontade e, assim,

a interação expositor/público, e até mesmo público/público, flui

com muito mais eficácia, além do ambiente ficar mais agradável

e aconchegante. (PONZETTO, 2005, p. 31-32.)

Consideramos oportuno registrar que, nesses anos de vida
do Projeto, pudemos testemunhar situações que confirmam os achados
de Ponzetto, enquanto outras os contestam. Nossa hipótese é a de que,
juntamente com o padrão de organização das mesas, outros fatores entram
em jogo na composição do ambiente que se cria em uma determinada
exposição. Todavia, não descartamos a contribuição que o estudo traz para
a idealização de trabalhos dessa natureza. Informadas sobre a pesquisa e
seus resultados, muitas equipes que participam do Projeto têm decidido
configurar a tenda no estilo “aberto”, com vistas a proporcionar ao visitante
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um ambiente mais receptivo e agradável.

RECEPÇÃO, LINGUAGEM E ATITUDES PERANTE O
PÚBLICO

Como já destacamos, a concepção orgânica do Projeto exige
que cada elemento da exposição seja valorizado no que ele tem a oferecer
para que o conjunto atue harmonicamente. Nessa perspectiva, um excelente
investimento em recursos e configuração de tenda não garante,
isoladamente, uma exposição de qualidade. Chega então o momento de
dirigir a atenção aos protagonistas e ao importante papel que eles terão
na difusão do conhecimento acadêmico junto ao público.

Tanto quanto – para não dizer mais que – os demais
componentes da exibição, os expositores são responsáveis pelo clima que
se instala no local. Além disso, são eles, prioritariamente, os incumbidos
de apresentar o conteúdo aos visitantes e, por meio dos recursos e
estratégias possíveis, permitir que estes aprendam.

Por isso, tudo o que envolve a interação com público, desde
a recepção até os agradecimentos pela visita, é ampla e exaustivamente
debatido em sala de aula. Os alunos-mestres são lembrados que ali,
naquela tenda, naquele momento, a equipe expositora é uma espécie de
anfitriã e, portanto, deve comportar-se como tal. O visitante precisa sentir-
se convidado a entrar, a permanecer e a conhecer. Nesse sentido, o ideal é
assumir uma postura respeitosa, alegre, tranqüila, atenciosa, espontânea
e pronta para o diálogo.

A linguagem é outro fator de extrema importância. Clareza
e emprego de um português correto são imprescindíveis; gírias e termos
chulos devem ser evitados a todo custo. A terminologia empregada deve
ser ajustada ao perfil de cada visitante; o linguajar sofisticado afasta o
mais humilde, assim como o emprego de termos muito simples e vagos
causa uma má impressão naquele que possui um nível intelectual
diferenciado; a interação não acontece. O expositor precisa entender o
visitante para fazer-se compreender por ele.
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Textos prontos e discursos memorizados também não
funcionam. Os alunos-mestres precisam ter domínio conceitual e mostrarem-
se aptos a discutir com os visitantes qualquer um dos tópicos contemplados
pela exposição4. Além disso, devem estar preparados para utilizar
adequadamente os recursos de que dispõem e lançar mão de diversas
estratégias capazes de proporcionar a apropriação de conceitos por parte do
público. Um episódio relatado por Ponzetto (2005) ilustra de uma maneira
bastante feliz o desenrolar de uma visita a uma de nossas exibições.

[...] um garotinho de 10 anos se aproximou, um pouco tímido,

para conhecer a exposição. Foi muito bem recepcionado por um

dos apresentantes e, depois, deixado à vontade para manipular

as amostras e o microscópio. Aos poucos, ele foi se soltando e

aprendeu a utilizar o equipamento muito bem. Quando localizava

os microrganismos, ficava encantado e comunicava seus achados

ao componente do grupo expositor que o estava acompanhando.

Pediu para ver como se montava uma lâmina com a amostra de

água disponível, no que foi atendido com uma demonstração e,

em seguida, convidado a montar ele mesmo, uma outra lâmina,

o que fez com enorme entusiasmo. Sua satisfação ao examinar

seu trabalho ao microscópio foi indescritível. Tenho certeza de

que, para ele, foi uma experiência muito rica. (p. 33-34.)

Por fim, mas não menos importante, destacamos a interação
entre os membros da equipe e seu compromisso para com o Projeto,
desde a concepção da exibição até a sua efetiva apresentação. A experiência
tem mostrado que o empenho e a coesão do grupo trazem repercussões
bastante fortes para o interesse que a exposição desperta no visitante.

O público mostra-se sensível à maneira com que os
integrantes se relacionam e encaram o trabalho. Na verdade, tanto o
comprometimento, o entusiasmo e a articulação quanto o descompromisso,
a desarticulação e o despreparo de uma equipe, sejam eles totais ou

4 Um esclarecimento se faz necessário: em hipótese alguma os alunos são exigidos no
sentido de conquistarem um domínio pleno do tema abordado. O que se recomenda é
uma fundamentação sólida, compatível com os propósitos da exposição e com o nível
universitário de que eles fazem parte. Há, também, orientação para que todos se
conscientizem de seus limites.
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parciais, saltam aos olhos – e ao coração – de qualquer pessoa minimamente
atenta.  Alguns anos em contato ininterrupto com os fenômenos que
acompanham a elaboração das exposições praticamente não deixam dúvidas
quanto a isso. Neste ponto, julgamos apropriado acrescentar as
considerações feitas por Ponzetto (2005):

Quando não há uma participação equilibrada por parte dos

integrantes do grupo, fica muito claro para os visitantes que não

há um interesse uniforme; isso reflete no público que, por sua

vez, também se desinteressa. É como se a reação das pessoas

dissesse o seguinte: “Se os expositores não estão interessados

em mostrar o que trouxeram, então não deve ser muito relevante

ou atraente. Por que eu deveria me interessar?”.

Ao contrário, quando temos um grupo verdadeiramente

envolvido com o tema, comprometido com o seu trabalho,

notamos que é importante para o mesmo mostrar aos visitantes

o quanto aquilo é interessante, o quanto é válido e prazeroso

conhecer aquele assunto. E isso, é claro, acaba acontecendo.

Poderia até mesmo dizer que o sentimento do grupo em relação

ao assunto contagia o público. Neste caso, a reação das pessoas

parece dizer: “Se vocês estão tão empolgados e interessados em

me mostrar o que trouxeram e se esmeraram nessa preparação,

é porque deve ser mesmo muito interessante e atraente. É claro

que eu quero conhecer!” (p. 34-35.)

A APRESENTAÇÃO PRÉVIA

Uma vez concebida a exposição em todos os seus aspectos,
chega o momento de apresentá-la ao grande grupo, em sala de aula. Trata-
se de um momento de discussão coletiva, no qual cada equipe apresenta
formalmente sua proposta de exibição5, oferecendo os seguintes dados:

5 É importante esclarecer que esta atividade não guarda qualquer relação com uma
“aula simulada”, ou seja, os alunos não devem atuar como se estivessem na exposição,
mas informar aos demais o que e como pretendem realizar.
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a) título; b) nomes dos responsáveis; c) objetivos; d) conteúdo; e) recursos
f) utilização do espaço e e) estratégias.

Sob o comando do professor, a sala é instruída a posicionar-
se no sentido de oferecer contribuições à equipe e ao seu trabalho. Contam,
aqui, tanto perguntas destinadas a elucidar pontos obscuros quanto
sugestões de diversas ordens que possam resultar em melhorias. Quanto
mais envolvida a equipe de expositores e quanto mais unido for o grupo-
classe, mais produtiva, rica e gratificante se mostra essa atividade.

O PLANO DE APRESENTAÇÃO

Bastante distorcido, desgastado e desacreditado nos meios
educacionais, o ato de planejar constitui-se em um valiosíssimo recurso a
serviço de qualquer atividade educativa, seja ela formal, informal ou não-
formal. A ele subjaz o reconhecimento de que é possível transformar uma
dada realidade, de que algo que se idealiza é passível de ocorrer a partir
de uma ação intencional e organizadamente implementada. Suas
contribuições são bastante amplas, já que a prática do planejamento auxilia:

- a organização adequada do currículo, racionalizando as

experiências de aprendizagem, tendo em vista a ação pedagógica

mais eficaz e eficiente;

- a estabelecer a comunicação com outros professores, visando

a integração curricular, bem como a evitar as desnecessárias

repetições ou os vazios curriculares [...];

- a racionalizar o tempo;

- a não desperdiçar atividades e oportunidades de aprendizagem [...];

- a autoformação do professor, já que possibilita o pensar mais

sistematicamente sobre a realidade, sobre a proposta, sobre a

prática, ajudando, pois, a diminuir a distância teoria-prática,

evitando a rotina viciada e a improvisação;
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- a estabelecer a comunicação e a participação dos alunos;

- a superar a expropriação a que o professor foi submetido em relação

ao domínio do seu que fazer. (VASCONCELLOS, 1995, p. 35.)

O leitor atento deve ter notado que todo o trabalho de
construção das exposições que integram o Projeto “Ciência na Praça” é
marcado por um constante planejamento. Cada elemento de uma exibição
é pensado em relação aos demais e ao conjunto; a cada etapa vencida,
ocorre o confronto desses componentes, também entre si e com o conjunto.
Isso permite não só um acompanhamento constante de processo e produto,
como um ajuste, um rearranjo daquilo que, a princípio, imaginou-se realizar.

Quando a proposta de apresentação encontra-se próxima
da configuração que a exposição assumirá quando vier a efetivamente ser
exibida, o resultado desse exercício contínuo é materializado e formalizado
em um documento chamado Plano de Apresentação, cujo conteúdo é o
seguinte: a )equipe responsável; b) título do trabalho; c) objetivos; d)
conteúdo; e) recursos empregados/utilização do espaço; f) bibliografia e g)
análise crítica dos ministrantes (Anexo III).

O Plano de Apresentação é entregue antes que a exposição
aconteça e, nessa ocasião, deixa de conter apenas a “Análise crítica dos
ministrantes”. Todo o processo de elaboração do plano conta com a
apreciação do professor, que presta todas as orientações necessárias para
que o documento cumpra a sua finalidade de representar, fiel e
adequadamente, uma proposta de exibição. Também aqui, são muitas as
dificuldades dos alunos na utilização da língua escrita, fato que exige uma
constante e criteriosa ação por parte do docente.

ENFIM, A EXPOSIÇÃO

A não ser pelas condições meteorológicas, pelos episódios
vivenciados e pelo público presente, as exposições não reservam maiores
surpresas, o que é grandemente proporcionado pelo trabalho sistemático de
acompanhamento e orientação. Raramente – embora já tenha ocorrido –
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uma exibição deixa de corresponder àquilo que foi estabelecido e anunciado.

De qualquer forma, é preciso compreender que se trata de
um outro momento -– o crucial, na verdade – para o qual novas atenções
precisam ser dirigidas. Alunos-mestres e professor responsável devem
comparecer ao local em horário que permita destinar em torno de 40
minutos para a montagem da exposição; pontualidade é fundamental, quer
para a equipe, quer para o docente.

A flexibilidade do plano, seu entendimento como “uma
hipótese de intervenção” (ZABALA, 1998, p. 201), se faz presente também
na montagem da exibição; em função de algumas constatações realizadas
naquela ocasião, a equipe pode decidir alterar a configuração estipulada,
visando a uma maior adequação do ambiente. A propósito, o trabalho de
orientação do professor pode perfeitamente se fazer presente nesse
momento, porém é desejável que figure mais como sugestão que como
prescrição; uma vez advertidos em relação a qualquer aspecto, os alunos
ficarão responsáveis por tomar a decisão final.

Independente da autonomia que se confere aos expositores,
a presença do docente ao longo de toda a exposição é fundamental.
Primeiro, como representante oficial da instituição; segundo, como
responsável pela equipe; terceiro, para dar apoio à atuação da mesma e
quarto, para tomar as medidas cabíveis em situações emergenciais.

DE VOLTA PRA CASA

A aula subseqüente à exposição é integral ou parcialmente
dedicada a uma auto-avaliação pelos expositores. Concebida de uma
maneira ampla, essa atividade compreende a adoção de uma atitude
reflexiva por parte dos alunos-mestres que, no grupo-classe, expressam-
se oralmente a respeito do trabalho realizado. O intuito, aqui, é de que os
expositores apreciem criticamente a experiência no que se refere à
qualidade do trabalho realizado e ao significado que ele teve para cada
um; se desejarem, podem também apresentar sugestões que contribuam
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para a qualidade de exposições futuras. Em momento algum sugere-se,
insinua-se ou cogita-se que os ministrantes ou seus pares atribuam notas
ou conceitos aos seus trabalhos; trata-se, prioritariamente, de uma iniciativa
encarada como inerente ao processo de aprendizagem.

Um processo de auto-avaliação só tem significado enquanto

reflexão do educando, tomada de consciência individual de suas

aprendizagens e condutas cotidianas, de forma natural e

espontânea como aspecto intrínseco ao seu desenvolvimento, e

para ampliar o âmbito de suas possibilidades iniciais,

favorecendo a sua superação em termos intelectuais.

(HOFFMANN, 2001, p. 78.)

Uma semana após expressar-se perante o grupo-classe, a
equipe entrega a “Análise crítica dos ministrantes”, último tópico do Plano
de Apresentação, contendo um registro, muitas vezes reelaborado, daquilo
que foi apresentado oralmente. As reelaborações são encaradas por nós de
uma maneira positiva, pois representam avanços dos alunos em seu exercício
reflexivo a respeito do que realizam e de como o fazem. Além disso, o próprio
registro, em si, constitui-se em um poderoso auxiliar no clareamento e
organização do pensamento, permitindo que se façam conexões e se
construam significados a partir da informação acumulada (AVERY, 1991).

Ao pensar e escrever sobre suas estratégias de aprendizagem -

explicar, por exemplo, porque (sic) resolveu um problema de

matemática utilizando-se de determinados cálculos - o aluno

objetiva tais estratégias, pensa sobre a sua própria forma de pensar,

alargando o campo de sua consciência sobre o fazer e sobre os

conceitos e noções implícitos ao fazer. (HOFFMANN, 2001,  p. 78.)

E A NOTA, COMO FICA?

Se entendemos e conduzimos o processo de ensino-
aprendizagem como algo gradual e coletivamente construído, não podemos,
sob qualquer pretexto, considerar a avaliação como algo descolado, à parte.
Mais que isso, não podemos reduzir o árduo trabalho de quase um semestre
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a um conceito ou a uma nota. É preciso levar em conta o processo – na
qualidade de objeto – e o binômio professor/alunos, que representa os
sujeitos desse processo. A avaliação, por sua vez, tem o papel de auxiliar
os sujeitos ao longo do percurso; portanto, perpassa-o em toda a sua
extensão, fornecendo informações de caráter qualitativo, identificado com
a descrição e a interpretação (ZABALA, 1998).

Dessa forma, tal qual o perfil de educação assumido na
condução do Projeto, a avaliação das exposições que o integram tem sido
orientada por uma concepção formativa. Uma leitura atenta desta obra e,
em especial, do presente capítulo, permite identificar, em nosso trabalho,
um esforço no sentido de contemplar a avaliação em suas versões “inicial”
(corresponde à sondagem inicial), “reguladora” (permite conhecer
conquistas e necessidades), “final” (permite conhecer os resultados
alcançados) e “somativa ou integradora” (compreensão e apreciação
de todo o percurso) [ZABALA, 1998, p. 201]6.

Contudo, não ignoramos estarmos atrelados a um sistema
que preconiza que o resultado da avaliação seja expresso por notas de
zero a dez. Diante disso, elaboramos uma proposta que, sem abrir mão de
todo o acompanhamento e orientação oferecidos aos alunos e sem perder
de vista o processo educativo, atenda a essas exigências. Trata-se de fichas
que contêm os principais quesitos a serem atendidos pelo Plano de
Apresentação e pela Exibição, pontuados conforme seu atendimento total,
parcial ou nulo7.

Reconhecemos os limites de tais instrumentos,
principalmente por serem utilizados para avaliar os produtos e não o
processo. Por outro lado, entendemos que os eventuais prejuízos advindos
de tal prática são em grande parte minimizados pela maneira com que o
trabalho se desenvolve, desde a apresentação do Projeto até a consecução
da exposição.

Um outro limite que nos tem sido imposto diz respeito à
avaliação de cada aluno, individualmente. Muito embora ela não nos tenha

7 Modelos de ambas as fichas encontram-se no Apêndice.

6 Os grifos são nossos.
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sido completamente inviável, há sérias dificuldades advindas do fato de o
trabalho ser conduzido em equipes e de boa parte dele, principalmente a
que corresponde à efetiva produção da mostra, ser realizada em outros
contextos que não o de sala de aula.

O DOSSIÊ: NOSSO REGISTRO, NOSSA HISTÓRIA

No início deste capítulo, destacamos a importância que
atribuímos à história de um evento ou de um grupo de pessoas na
construção e manutenção da sua identidade. Agora, já ao final, gostaríamos
de chamar a atenção para um outro componente estreitamente vinculado
à preservação dessa história: o registro. É graças a ele que, ao mesmo
tempo que documentamos as exposições – uma a uma – reunimos uma
série de informações que podem ser acessadas a qualquer tempo.

O registro das apresentações envolve os seguintes
elementos, nesta ordem: a) Folha de rosto, contendo data da apresentação,
título do trabalho, nomes dos responsáveis e número de visitantes; b)
Plano de Apresentação e c) Fotografias da exposição, feitas pelo docente
responsável pelo Projeto; matéria veiculada pela imprensa também é
incluída, geralmente entre o Plano de apresentação e as fotografias. O
material é organizado em ordem cronológica e acondicionado em uma
pasta composta por sacos plásticos, passando assim a integrar o dossiê do
Projeto.

Nosso testemunho crítico termina aqui, mas a história do
Projeto “Ciência na Praça” prossegue a cada novo ano letivo. Desejando
aproximar-se dessa história e dos sujeitos que ajudam a construí-la, o
leitor poderá entrar em contato por meio dos seguintes endereços
eletrônicos:

quercus@uol.com.br (Prof. Dr. Wanderley Carvalho)

angela.abreu.souza@terra.com.br (Profª. Ângela Guimarães
de Abreu Souza)
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alcaldedani@hotmail.com (Profª. Daniela Alcalde de Almeida)

lourenco_bio@yahoo.com.br (Profª. Daniela Lourenço
Bezerra)

valcidiaa@anchieta.br (Profª. Valcídia Recchia Silva – Diretoria
de Graduação)

calamo@anchieta.br (Cibele Prodócimo Álamo – Centro de
Pós-graduação, Pesquisa e Extensão)
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SEXO: (   ) (   ) 

(  ) 3 a 6 anos (  ) (  )

(  ) 7 a 12 anos (  )

ALTA

FAIXA ETÁRIA

CRIANÇA JOVEM/ADULTO TERCEIRA IDADE

TÍTULO DO TRABALHO: DATA:

IDENTIFICAÇÃO DO VISITANTE

FEMININO MASCULINO

PADRÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO

Já ouviu falar sobre o assunto

Conhece os conceitos-chave

13 a 21 anos Acima de 59 anos

Identifica situções diretamente vinculadas ao tema exposto

SIM NÃO

PADRÃO DE COMPREENSÃO

Faz questões pertinentes

SIM NÃO

Imagens

Objetos/Espécimes

Exposição Oral

INDIFERENTE MÉDIA

Possui dúvidas que refletem compreensão

Faz observações conclusivas e/ou decorrentes de síntese

Faz questões que buscam confirmação de entendimento

RELAÇÃO COM RECURSOS E ESTRATÉGIAS

22 a 59 anos

Textos

Textos + Imagens

Atividades Interativas

Identifica situações diretamente vinculadas ao tema exposto

SIM NÃOPADRÃO DE CONHECIMENTO FINAL

Conhece os conceitos-chave

ANEXO I
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ANEXO II

Gonorréia

Também conhecida como blenorragia, pingadeira, esquentamento.
A gonorréia se caracteriza pela presença de abundante secreção (corrimento)
pela uretra, no homem, e vagina, na mulher. É freqüentemente precedida por
coceira e ardência ao urinar. É causada por uma bactéria conhecida como gonococo,
facilmente transmitida durante relações sexuais.

Transmissão

A gonorréia é transmitida pelas relações sexuais com
parceiros(as) contaminados(as), sem o uso de preservativo. Pode ocorrer
também transmissão da mãe contaminada para o bebê, durante o parto.
Caso esse tipo de transmissão aconteça, corre-se o risco de o bebê ter os
olhos gravemente afetados, podendo levar à cegueira.

Sintomas

Entre dois e oito dias após a contaminação pela relação sexual
desprotegida, a pessoa passa a sentir ardência e dificuldade para urinar.
Às vezes pode-se notar um corrimento amarelado ou esverdeado, até
mesmo com sangue, que sai pelo canal da urina, no homem, e pela va-
gina, na mulher.

Prevenção

Usar camisinha masculina ou feminina nas relações sexuais.
É recomendado realizar sempre o auto-exame dos próprios órgãos genitais,
observando se a cor, a aparência, o cheiro e a pele estão saudáveis.

CENTROS DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO
ESTADO DE SÃO PAULO

Grande São Paulo
COAS Barueri
Rua Benedita Guerra Zendron, 268. Tel. (11) 4198-4022.
De segunda a sexta, das 8 às 17 horas.
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Município de São Paulo
CRT DST/Aids
Rua Santa Cruz, 81. Tel. (11) 5087-9833.
De segunda a sexta, das 8 às 20 horas.

COAS Henfil
Rua Líbero Badaró, 144. Tel. (11) 3241-2224.
De segunda a sexta, das 7 às 19 horas.

COAS Jundiaí
Rua Conde Monsanto, 480. Tel. (11) 7396-2402.
De terça a sexta, das 8 às 17 horas.

COAS Campinasa
Rua Padre Vieira, 954. Tel. (19) 3236.3711.
De segunda a sexta, das 8 às 17 horas.

COAS Rio Claro
Rua 05, 1241. Tel. (19) 523-3232.
De segunda á sexta, das 8 às 17 horas.

COAS Sorocaba.
Rua da Penha, 770. Tel. (15) 232-2200.
De segunda a sexta, das 8 às 17 horas.

Centro Universitário Padre Anchieta
Faculdade de Ciências e Letras
Projeto “Ciência na Praça”
Curso: Ciências – Habilitação em Biologia
Série: 4º semestre (2º ano)
Prof.: Wanderley Carvalho
Integrantes:
Ana Amélia Francisco
Cátia Cristina do Nascimento
Érika Cristina Giamundo
Gabriela Leite Sanches Rodrigues
Tânia Martins Antune
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ANEXO III

CENTRO UNIVERSITÁRIO “PADRE ANCHIETA”

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS

CURSO DE CIÊNCIAS – HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA

DISCIPLINA DE PRÁTICA DE ENSINO: PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA”

DOCENTE RESPONSÁVEL: PROF. WANDERLEY CARVALHO

ALUNOS: ANA AMÉLIA FRANCISCO - No 05 – 3º SEMESTRE

CÁTIA CRISTINA DO NASCIMENTO - No 11 – 3º SEMESTRE

ÉRIKA CRISTINA GIAMUNDO - No 16 – 3º SEMESTRE

GABRIELA LEITE SANCHES RODRIGUES - No 23 – 3º SEMESTRE

TÂNIA MARTINS ANTUNES - No 40 – 3º SEMESTRE

PLANO DE APRESENTAÇÃO

JUNDIAÍ – ABRIL/2006
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1) TEMA: DSTs (DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS).

2) OBJETIVOS:

Promover um trabalho de conscientização da população em geral.

Enfatizar a importância da PREVENÇÃO para a erradicação
da sífilis, herpes, gonorréia (blenorragia), HPV (papiloma vírus) e AIDS.

Informar os locais onde é possível diagnosticar e iniciar o
tratamento das referidas doenças.

3) CONTEÚDOS/ASPECTOS ABORDADOS:

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Doenças sexualmente transmissíveis ou DSTs, são doenças
infecciosas que podem ser disseminadas por meio do contato sexual.

As doenças a serem abordadas neste trabalho são: AIDS
(SIDA), gonorréia, herpes, HPV (papiloma vírus) e sífilis.

HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUSES)

É uma infecção causada por um grupo de vírus (HPV - Hu-
man Papilloma Viruses) que determinam lesões papilares as quais, ao se
fundirem, formam massas vegetantes com o aspecto de couve-flor
(verrugas).

Nomes populares.

Transmissão.

Sintomas.

Prevenção.
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HERPES GENITAL

Causada pelo vírus Herpes Simples Tipo-2, é uma doença
sexualmente transmissível (DST), recorrente, que se manifesta por úlceras
genitais.

Tipos de vírus do herpes.

Herpes neonatal.

Transmissão.

Sintomas.

Prevenção.

GONORRÉIA

A gonorréia é transmitida pelo gonococo Neisseria gonorheae
e se caracteriza pela presença de abundante secreção pela uretra, no
homem, e vagina, na mulher.

Nomes populares.

Transmissão.

Sintomas.

Prevenção.

SÍFILIS

Causada pela bactéria Treponema pallidum. Trata-se de uma
doença infecto-contagiosa sistêmica, que evolui de forma crônica, tendo
períodos agudos e outros de latência.

Transmissão.

Sintomas.

Prevenção.

Sífilis congênita.
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HIV E AIDS

A AIDS é uma doença que se manifesta após a infecção do
organismo pelo HIV.

Significado das siglas AIDS e HIV.

Como pode e como não pode ser transmitida.

Sintomas.

Prevenção.

4) RECURSOS UTILIZADOS/ORGANIZAÇÃO DO
ESPAÇO:
RECURSOS UTILIZADOS:
- TENDA;

- Seis mesas;

- Dois cavaletes;

- Oito cartazes.

- Pano para cobrir as mesas.

- Órgãos genitais sintéticos feminino e masculino.

- Camisinhas feminina e masculina.

- Um exemplar formalizado de cada órgão afetado pelas
referidas doenças: coração, cérebro, útero e meninges.

- Um exemplar formolizado de feto humano de sete meses;

- Modelo didático do corpo humano e modelo didático de
esqueleto.

- Kit contendo uma camisinha e folhetos informativos sobre
DSTs, corrimento uretral, corrimento feminino, HPV, AIDS, gonorréia e
centros de testagem e aconselhamento no estado de São Paulo.
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- Três tubos PET para simulação do procedimento de
colocação, conforme instruções de uso, do preservativo masculino.

- Fotos ilustrativas dos sintomas das doenças.

- Faixa com o tema do trabalho.

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO:

FIG 01 – ESQUEMA DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
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_______________ Centros de Testagem e Aconselhamento no Estado
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testeondefazer. htm, acessado em: 15/04/06.
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acessado em: 15/04/06.

_______________ AIDS – Ministério da Saúde, disponível em: http://www.
aids.gov.br, acessado em: 20/04/06.

6) ANÁLISE CRÍTICA DOS MINISTRANTES:

Ao término do trabalho, nos deparamos com algumas dificuldades:

- Os diferentes tipos de personalidade das integrantes do grupo geraram
um conflito durante o desenvolvimento do trabalho, porém esse problema
foi contornado devido à flexibilidade e sintonia da equipe;

- A reestruturação do trabalho após a notícia de que não poderíamos expor
órgãos humanos em locais públicos devido à existência de uma lei federal;

- O desencontro de informações referentes à reserva de materiais didáticos,
feita pela equipe com bastante antecedência, problema que foi solucionado
pelos professores Sérgio e Wanderley.

Durante a apresentação na praça, observamos que o tema
teve grande aceitação do público. Os recursos utilizados foram bem
explorados pelo grupo. Apesar da insegurança no início da apresentação,
que foi amenizada com o passar do tempo, obtivemos um bom resultado.

Também ficou evidente que a melhor forma de trabalhar o
tema era não seguir uma seqüência predeterminada, pois muitos temas
transversais ao nosso foram abordados pelo público.

Sendo assim, o trabalho foi muito gratificante e enriquecedor.
Apesar do tema ser complexo, depois de exposto pareceu simples. Foi
realmente um trabalho de “formiguinha”, pois somente por meio do
contato com o público é que percebemos a quantidade, a diversidade das
dúvidas e a necessidade de informações.

O foco da apresentação do tema em sala de aula foi bem
diferente do apresentado na praça, tornando-se um trabalho de
conscientização.
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PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA”

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PLANO DE APRESENTAÇÃO

TÍTULO DO TRABALHO:_____________________________________

ALUNOS RESPONSÁVEIS:

1) ___________________________________________

2) ___________________________________________

3) ___________________________________________

4) ___________________________________________

Quesitos Sim (1,0) Em parte (0,5) Não (-) 

O título do trabalho condiz com a proposta    

Os objetivos estão claros    

O conteúdo atende aos objetivos anunciados    

Os recursos encontram-se devidamente explicitados    

A utilização do espaço encontra-se claramente apresentada    

A literatura consultada  é pertinente e adequada    

A referenciação da literatura foi feita de acordo com as normas    

A análise crítica dos ministrantes cumpre o seu papel    

A formatação do documento encontra -se de acordo com os padrões 

estabelecidos 

   

O texto é claro, coerente, coeso e não contém erros de ortografia, 

concordância e pontuação 

   

 

APÊNDICE
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PROJETO “CIÊNCIA NA PRAÇA”

FICHA DE AVALIAÇÃO DE EXIBIÇÃO

TÍTULO DO TRABALHO:_____________________________________

ALUNOS RESPONSÁVEIS:

1) ___________________________________________

2) ___________________________________________

3) ___________________________________________

4) ___________________________________________

Quesitos Sim (1,0) Em parte (0,5) Não (-) 

1. Recursos    

Os recursos demonstram ser qualitativa e quantitativamente satisfatórios    

Há equilíbrio entre os tipos de recursos empregados (amostras/espécimes, cartazes, 

imagens etc) 

   

Ilustrações mostram -se pertinentes e adequadas em estilo, tamanho, conteúdo e 

clareza 

   

Textos são claros, objetivos, coesos, coer entes e utilizam -se de fontes (letras) em 

tamanho compatível 

   

Textos não contêm erros de ortografia, concordância ou pontuação    

2. Utilização do espaço    

Mesas e painéis mostram-se adequadamente ocupados e aproveitados    

Interior e área nas proximidades da tenda encontram-se bem utilizados    

3. Atuação dos expositores    

Recebem o público com atenção e interagem com ele satisfatoriamente    

Empregam postura e linguagem compatíveis, tanto com o ambiente da exposição 

quanto com a faixa etária e o nível intelectual do visitante 

   

Demonstram possuir domínio conceitual apropriado em relação ao tema 

apresentado 

   

 


