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RESUMO 

O estágio supervisionado no curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais é 
uma excelente oportunidade para os discentes vivenciarem a práxis docente em 
ambientes escolares e não escolares. Tais vivências podem ocorrer nos espaços 
não-formais que são quaisquer locais fora do ambiente escolar, sendo estes 
classificados como institucional (museus, jardins botânicos, instituições de pesquisa, 
etc.) e não institucional (teatros, praças, lagos, etc.). Este trabalho objetivou 
inventariar os espaços não-formais não institucionais da cidade de Belém, Estado do 
Pará, e realizar uma ação educativa em uma praça pública. O estudo foi realizado 
de setembro/2013 a janeiro/2014, e os dados utilizados foram fornecidos pela 
Prefeitura Municipal de Belém, Semma e Paratur. Para uma melhor organização dos 
dados, os logradouros públicos de Belém foram ordenados em oito distritos 
municipais. Após o inventário dos espaços não-formais não institucionais de Belém, 
constatou-se a existência 396 ambientes com possibilidade de uso para a disciplina 
Estágio Supervisionado do curso de Ciências Naturais, entre os quais a maioria dos 
espaços eram praças (n = 238). Na aplicação da ação educativa, notou-se que os 
alunos demonstraram maior interesse pela atividade prática na praça (espaço não-
formal) do que em sala de aula (espaço formal). Diante do grande número de 
espaços não-formais não institucionais diagnosticados em Belém, são muitas as 
possibilidades de seu uso para a práxis discente durante o estágio supervisionado, 
como por exemplo, para a realização de feiras, mostras, exposições e oficinas de 
ciências e trilhas ecológicas em praças e nos demais espaços. 
PALAVRAS-CHAVE : Ambientes não escolares, Docência, Estágio Supervisionado. 

 
NON-FORMAL NON-INSTITUTIONAL SETTINGS IN BELÉM-PARÁ , AN 

ALTERNATIVE TO THE SUPERVISED INTERNSHIPS FOR THE G RADUATE 
COURSE OF NATURAL SCIENCES: EDUCATIONAL ACTION IN A  PUBLIC 

SQUARE 
 

ABSTRACT 
The supervised internships for the graduate course in Natural Sciences is an 
excellent opportunity for students to experience the teaching practice in school and 
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non-school environments. Such experiences can occur in non-formal settings that 
are at any locations outside the school environment, which can be classified as 
institutional (museums, botanical gardens, research institutions, etc.) and non-
institutional (theaters, parks, lakes, etc.). This study aimed to survey the non-formal 
non-institutional settings in the city of Belém, Pará State, and conduct an educational 
activity in a public square. The study was conducted from September / 2013 to 
January / 2014 and the data used were provided by the city council of Belem, 
Semma (municipal department of environment) and Paratur (estate department of 
tourism). To better organize the data, the public places of Belem were divided in 
eight townships. After the inventory of non-formal non-institutional settings in the city 
of Belem, 396 environments were identified with proper use for supervised 
internships in the program of Natural Sciences, most of the settings were public 
squares (n = 238). For the implementation of educational activities, it was noted that 
students showed more interest in practical activity in the square (non-formal setting) 
than in the classroom (formal setting). With the large number of non-formal non-
institutional settings diagnosed in Belem, there are many possibilities for its use for 
student practice during the supervised internships, such as for trade fairs, shows, 
exhibitions and workshops in science and ecological trails  in squares and other 
spaces. 
KEYWORDS: Non-School Environments, Teaching, Supervised Internship. 
 

INTRODUÇÃO 
O ensino-aprendizagem na vida é distribuído em três fases ou três formas 

diferentes de aquisição do conhecimento. Em casa, no ambiente familiar, que se 
considera como informal, no ambiente escolar onde se aprende com os professores, 
que é considerado formal e aquele onde “ocorre quando existe a intenção de 
determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora da instituição 
escolar” que é chamado de não-formal (VIEIRA et al., 2005). 

Essas formas de aprendizagem são importantes de diferentes maneiras, e 
sem elas, o ser humano não conseguiria se desenvolver adequadamente em cada 
fase de sua vida, como aprender em casa com seus pais a andar e a comer, a ler e 
a escrever na escola e, a explorar o mundo no ambiente extraescolar 
acompanhados da supervisão dos próprios professores, que podem ser mediadores 
do ensino e estimular, ainda mais, a curiosidade nessa primeira fase.  

Portanto, cabe à própria sociedade como um todo a colocar em prática 
princípios educativos que permitam garantir a existência de um ambiente sadio para 
toda a humanidade de modo a conseguir uma conscientização realmente 
abrangente (CHERUTTI, 2011). Segundo VASCONCELOS & SOUTO (2003), 
quando for lecionar ciências, é importante que o mediador (professor) não privilegie 
apenas a memorização, mas promova, também, situações que possibilitem a 
formação de uma bagagem cognitiva ao aluno. Isso ocorre através da compreensão 
de fatos e conceitos fundamentais, de forma gradual. Como, por exemplo, em 
espaços não-formais, onde se procura transmitir, ao público estudantil conteúdos de 
ciências, os quais podem favorecer a aquisição de tal bagagem cognitiva. 

Muitas vezes o Estágio Supervisionado dos Cursos de Ciências Naturais, 
além dos espaços formais utiliza os espaços não formais, entretanto consideram 
apenas os espaços não formais institucionalizados, desconsiderando por completo, 
nessa atividade prática do graduando de licenciatura, a possibilidade de utilizar os 
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inúmeros espaços não formais não institucionalizados que existem nas sociedades, 
sejam elas no interior ou nas capitais.  

O objetivo deste estudo foi de realizar um inventário dos espaços não-formais 
não institucionais na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, os quais possam 
ser utilizados na disciplina Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura Plena 
em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e realizar uma 
ação educativa em um Espaço não-formal não institucional. Com isso, pretende-se 
transmitir uma nova forma de abordagem sobre os espaços não-formais não 
institucionais e de como utilizá-los no dia a dia escolar. 
 
Ensino de Ciências Naturais no Brasil  
  A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 
4.024/61, o ensino das ciências naturais ficaria restrito as duas últimas séries do 
Ensino Fundamental (7ª e 8ª série). Todavia somente após aprovação da lei nº 
5.692/71 é que as ciências naturais passaram a fazer parte da matriz curricular em 
todas as séries do Ensino Fundamental, do 1º ao 4º ciclo, instituídos atualmente no 
Brasil (CABRAL, 2006). Após a outorga desta lei, o cenário de Ensino de Ciências 
Naturais passou a ter caráter teórico-prático voltado, principalmente, ao 
desenvolvimento de atividades experimentais. Tais mudanças, também, 
influenciaram os cursos de formação de professores no País, que passaram a ter 
presença marcante nos projetos de ensino, nesses cursos (BRASIL, 2000). 

A introdução dessa nova forma de ensinar ciências no Brasil se mostrou 
bastante positiva, tendo em vista que tal metodologia inovadora passaria a instigar 
os alunos a criar e formular suas próprias hipóteses, nas atividades práticas, e com 
isso os mesmos teriam um melhor desenvolvimento intelectual (BRASIL, 2000, 
CARVALHO, 2001). 

Nos anos de 1980, iniciou-se uma nova fase para o Ensino de Ciências, 
enquanto sucedia a crise político-econômica, as discussões sobre Ciência e  
Tecnologia se fizeram necessárias naquele momento, a partir desse enfoque surge 
no âmbito educacional o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), cuja 
educação dos estudantes estaria pautada nos seguintes aspectos: (1) relacionar a 
ciência com aspectos tecnológicos e sociais; (2) discussão sobre as implicações 
sociais e éticas do uso da ciência e tecnologia; (3) compreender a natureza da 
ciência e do trabalho científico; (4) Promover a alfabetização científica e (5) 
formação de desenvolvimento de cidadãos críticos, intelectualmente independentes 
e capazes de tomar decisões (AULER, 2007). 

Diante do exposto, percebe-se que ao longo dos anos a forma de ensinar 
ciências tem sido reestruturada com o intuito de melhorar a formação intelectual, 
individual e social dos educandos. 
 
O Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais 

Os cursos de Licenciatura no Brasil, historicamente, surgiram nas antigas 
Faculdades de Filosofia, por volta da década de 1930, com o objetivo de 
regulamentar a formação dos docentes que iriam atuar nas escolas secundárias 
(PEREIRA, 1999). Atualmente, as Instituições de Ensino Superior quando 
implementam um curso de licenciatura, devem seguir as normativas estabelecidas 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) ou Lei nº 9.394, decretada 
em 20 de dezembro de 1996 (FREITAS, 1999). 
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Quanto à carga horária e a duração das licenciaturas, a legislação atual 
(Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002) que regulamenta esses cursos, 
prevê um mínimo 2.800 horas e tempo de integralização de três anos (Ministério da 
Educação – MEC, 2010). No entanto, muitos cursos vigentes no Brasil, ainda, 
seguem o modelo antigo ou modelo da racionalidade técnica, que previa uma 
duração de quatro anos dos quais um ano seria destinado a disciplinas de natureza 
pedagógica e outros três anos de disciplinas de conteúdo específico (PEREIRA, 
1999). 

Segundo o MEC  (2006, 2009) o curso de Licenciatura Plena em Ciências 
Naturais deve ter carga horária mínima de 2.800 horas a ser integralizado em três 
anos. No entanto, as faculdades e universidades ao elaborarem os Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP) durante o processo de implementação de seus cursos, devem 
seguir as resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
que dependendo do grupo ao qual o curso se enquadra, a carga horária mínima 
pode variar de 2.400 a 7.200 horas com o tempo duração variando de três a quatro 
anos. O MEC, também, estabelece que o curso de Licenciatura em Ciências 
Naturais tem por objetivo a formação de professores capazes de planejar, organizar 
e desenvolver atividades e materiais relativos à Educação em Ciências, além de ser 
um detentor dos conhecimentos fundamentais nas áreas da Física, Química e 
Biologia (MEC, 2006, 2009). 

A princípio, o curso de Ciências Naturais oferta dois anos de disciplinas 
pedagógicas e gerais de todas as áreas, tais como física, química, biologia, 
matemática. Quando esses cursos não ofertam as habilitações das áreas (Química, 
Física ou biologia), nos quatro anos são tratadas todas as disciplinas possíveis que 
abordem as Ciências Naturais.  

A formação do licenciado Pleno em Ciências Naturais deve possuir as 
competências e habilidades necessárias para o Ensino das Ciências Naturais nos 3º 
e 4º ciclos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), encarando estas como linguagens 
de criação de modelos que permitam interpretar o mundo e prever acontecimentos 
além das nossas percepções sensoriais (MELLO, 2009). 

O licenciado em Ciências Naturais, dentro do seu campo de atuação de 
trabalho, pode desenvolver diversas atividades, desde a docência, a coordenação 
do próprio curso, trabalhos na área da pesquisa ou, técnico como o planejamento 
sócio ambiental em empresas públicas e privadas. Portanto, este profissional reúne 
uma vasta gama de conhecimento a ser explorada a quem se dedicar a cursar tal 
área, seja com ou sem habilitações (DINIZ, 2011). 
 
Educação Formal, Informal e Não-Formal 
 A Educação pode ser compreendida de uma maneira mais simples como ato 
ou efeito de educar, entretanto em um sentido mais amplo, diz-se que esta é um 
processo contínuo do desenvolvimento da capacidade intelectual e moral do ser 
humano desde a infância e que se segue durante toda a sua vida. Esse processo 
visa, ainda, melhorar a integração individual e social do ser humano. Todavia, a 
maioria das pessoas tende atribuí-la ou associá-la à escola (GASPAR, 1990). 
Quanto a isso, é sabido que o ato de se educar pode ser realizado através da 
Educação Formal, Informal e Não-formal (PRAXEDES, 2009).  

Educação Formal é aquela onde a aprendizagem tradicionalmente ocorre em 
instituições de ensino, sendo o ensino pautado na formação que conduz à 
certificação e titulação do indivíduo (SILVA & PERRUDE, 2013). A 
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aprendizagem formal é intencional do ponto de vista do aluno e este deve seguir um 
programa pré-determinado, semelhante ao dos outros alunos da mesma instituição 
(COLLEY et al., 2002, PRAXEDES, 2009).  

Na Educação Não-Formal a aprendizagem é assegurada por um processo 
mais difuso, menos hierárquico e menos burocrático de ensino ou de formação e 
que normalmente não conduz à certificação. A aprendizagem não formal, também é 
intencional para o aluno, porém sua duração pode ser variável e irá ocorrer fora das 
instituições de ensino (COLLEY et al., 2002, GOHN, 2006). Já na Educação Informal 
a aprendizagem decorre das atividades de vida diária do cotidiano dos indivíduos em 
relação ao seu trabalho, sua família, sua comunidade e etc. Diferente das anteriores 
mencionadas, a Educação Informal não conduz à certificação ou titulação e ela pode 
ser intencional, mas na maioria dos casos é não intencional ou aleatório (COLLEY et 
al., 2002).  
 
Espaços Não-Formais como uma ferramenta educativa 

A educação não-formal deve ser realizada em quaisquer locais ou ambientes 
fora das instituições escolares de ensino básico ou superior, ou seja, são espaços 
onde é possível exercer a educação, padronizada e garantida por lei, muito embora 
os mesmos não tenham sido criados, formalizados ou organizados para tal fim 
(JACOBUCCI, 2008). Esses espaços não formais por definição estão divididos em 
dois tipos: espaços institucionais ou institucionalizados e não institucionais ou não 
institucionalizados (COLLEY et al., 2002). 

Os espaços institucionalizados são definidos como aqueles que dispõem de 
planejamento, estrutura física e pessoal qualificado (pesquisadores, técnicos, 
monitores e etc.), portanto é um espaço apto para a realização da prática educativa. 
Por outro lado, os espaços não institucionalizados são locais ou ambientes que não 
estão preparados ou não possuem estruturação adequada para fins educativos, mas 
com planejamento prévio, por parte do docente, os mesmos podem ser bem 
aproveitados e tornam-se excelentes espaços educativos (QUEIROZ et al., 2011). 

COLLEY et al. (2002) exemplificam muito bem os espaços não-formais 
institucionais (museus, parques ambientais ou ecológicos, pontos históricos e 
turísticos, prédios históricos, jardins botânicos, planetários, institutos de pesquisa e 
etc.) e não institucionais (associações, feiras e praças, teatro, parque, casa, rua, 
cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de futebol e etc.). 

Nesse sentido os Espaços Não-formais tem por sua finalidade levar ao 
educando outros meios de concepção, já que estes espaços podem ser as vezes 
mais interessantes do que a sala de aula, segundo a ótica do aluno, principalmente 
se o professor desses discentes, ainda está atrelado ao ensino tradicional ou 
conservador (“quadro e giz”). Também, é preciso ter em mente que a escola deve 
estar além de seus muros, pois assim somará todas as relações pessoais e 
coletivas, as quais serão incorporadas tanto no ensino formal quanto no ensino não 
formal (STEFFANI, 2011). 
 
A Importância do Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado é uma disciplina de caráter experimental ou prático 
e obrigatório para os cursos de Licenciatura no Brasil e suas diretrizes seguem a 
LDB (Lei 9394/96). Esta disciplina é uma oportunidade ímpar para os discentes 
vivenciarem na prática a realidade nos ambientes escolares (ZANCUL, 2011). Na 
vivência do Estágio Supervisionado é onde se aplica todo o 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 

2721 

aprendizado adquirido durante o desenvolvimento do curso de graduação, que inclui 
os conteúdos pedagógicos até os conteúdos específicos das ciências (CASTOLDI & 
POLINARSKI, 2009). 

Essa disciplina é primordial na formação dos futuros professores do Ensino 
Básico, pois proporcionará aos mesmos a ambientação com o cotidiano escolar, 
além de integrar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da graduação na 
prática (FAGUNDES & PAZ, 2012). Todavia, tal importância acaba sendo, muitas 
das vezes, negligenciada tanto por parte do professor orientador do Estágio quanto 
pelo aluno estagiário, fato este que não é percebido em outros cursos como, por 
exemplo, enfermagem e medicina, onde esta etapa da formação é mais levada a 
sério (SILVA NETO, 2012). 

 “A experiência do estágio é essencial para a formação integral 
do aluno, considerando que cada vez mais são requisitados 
profissionais com habilidades e bem preparados. Ao chegar à 
universidade o aluno se depara com o conhecimento teórico, 
porém muitas vezes, é difícil relacionar teoria e prática se o 
estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso 
analisar o cotidiano.” (MAFUANI, 2011, p.6). 

 
Tendo em vista que a prática é bem mais palpável para o discente chegar ao 

ponto de dificuldade e de acertos no seu futuro profissional, é importante que ele 
perpasse por todos os tipos de estágio que seu curso ofereça, desde que aliado ao 
conhecimento e bem instruído, ele terá uma boa valorização dos seus fatores 
principais. O Estágio Supervisionado tem a importância de trazer ao aluno a 
experiência prática aliada aos conhecimentos teóricos vistos em sala de aula 
(BERNARDY & PAZ, 2012). 
 Também é importante ver que:  
 

“O estágio supervisionado vai muito além de um simples 
cumprimento de exigências acadêmicas. Ele é uma oportunidade 
de crescimento pessoal e profissional. Além de ser um 
importante instrumento de integração entre universidade, escola 
e comunidade.” (SANTOS FILHO, 2010, p.2).  

 
 

 
MATERIAL E METODOS  

 
1º Momento: Inventário e caracterização dos espaços  não-formais não 
institucionais de Belém 

A etapa foi desenvolvida no período de setembro a outubro de 2013 e 
consistiu na realização de um levantamento bibliográfico e catalogação dos espaços 
não-formais não institucionais no município de Belém, que serviram de base para as 
demais ações propostas neste estudo. O levantamento foi feito a partir de sites da 
Internet, visitas à Prefeitura Municipal de Belém, à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Semma), ao Órgão Oficial de Turismo do Pará (Paratur) e ao Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para se fazer um apanhado geral 
de todas as praças presentes em Belém e quais os pontos ao ar livre que podem ser 
utilizados pelo público em geral, como teatros ou anfiteatros, parques abertos, entre 
outros. 
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Também, nesse momento, foi feita a catalogação dos distritos administrativos 
e bairros de Belém, para fazer a quantificação dos espaços não-formais não 
institucionais pertencentes em cada um deles. Após o levantamento foi feita a 
caracterização dos principais espaços não-formais não institucionais do Município de 
Belém, que possam ser melhor explorados para o uso na disciplina Estágio 
Supervisionado do Curso de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA), dando ênfase em alguns exemplos de ações que podem ser realizadas 
nesses espaços.  
 
2º Momento: Ação Educativa em um Espaço não-formal não institucional de 
Belém 
 

A partir da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 
2000) e do delineamento, da compreensão e da funcionalidade dos espaços não-
formais não institucionais como ferramenta educativa, foi possível se pensar em 
como realizar uma ação voltada ao terceiro ciclo (6º e 7º Anos) e quarto ciclo (8º e 9º 
Anos) do Ensino Fundamental. Tal ação levou em consideração os conteúdos de 
ciências abordados no Ensino Básico, que compreendem aos seguintes Eixos 
Temáticos: (1) Terra e Universo; (2) Vida e Ambiente; (3) Ser humano e Saúde; (4) 
Tecnologia e Sociedade.  

A ação educativa foi realizada na Praça República do Líbano e na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rui Barbosa, em janeiro de 2014, sendo 
feita em duas etapas, para três turmas do Ensino Fundamental da referida escola, 
sendo uma do 6º Ano (5ª série), uma do 7º Ano (6ª série) e outra do 8º Ano (7ª 
série), a fim de que os alunos vivenciassem duas situações distintas de aula. 

A primeira etapa consistiu em realizar uma aula teórica, no formato 
tradicional, em sala de aula, ou seja, em um espaço formal. O tema foi escolhido 
segundo WANDERLEY & AYRES (2008) “Reconhecimento dos grandes grupos de 
plantas”, que faz parte do EIXO VIDA E AMBIENTE, do conteúdo Reino Plantae ou 
Methapyta (Vegetal), o qual segundo os PCN deve ser trabalho nos 6º e 7º Anos (5ª 
e 6ª séries) do Ensino Fundamental, por isso a escolha das duas turmas para a 
aplicação da metodologia. 

A segunda etapa consistiu na aplicação de uma aula prática na Praça 
República do Líbano, ou seja, em um espaço não-formal não institucional, que se 
localiza nas proximidades da E.E.E.F.M. Rui Barbosa, sobre o mesmo tema descrito 
anteriormente, que foi ministrado em sala de aula. A finalidade dessa atividade foi de 
demonstrar a possibilidade da realização de atividades prático-experimentais em 
espaços não-formais não institucionais. 

Ao final das duas etapas, como forma de avaliar a ação aplicada foram feitas 
as seguintes perguntas: (1) Todos gostaram da aula prática? (2) Aprenderam mais 
na praça do que em sala de aula? Ressalta-se que todos os entrevistados 
assinaram o termo de livre consentimento após a aplicação da atividade e das 
referidas perguntas. Vale ressaltar, que ambas atividades foram desenvolvidas com 
o consentimento e acompanhamento da professora da escola. 

Esse tipo de metodologia é classificado como pesquisa-ação-participativa 
onde se tem uma base empírica aplicada em conjunto (juntamente) com os alunos e 
a resolução do problema ou situação é composta (conjunta) não sendo apenas 
elaborada pelos alunos, sendo, portanto, de modo cooperativo e participativo 
(CERATI & LAZARINI, 2009). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Divisão territorial do Município de Belém 

O Município de Belém apresenta, de acordo com o último censo, uma 
estimativa populacional de 1.425.922 habitantes e possui uma área de 1.059,4 km² 
(IBGE, 2013). Neste território, distribuem-se 68 bairros, sendo que estes estão 
alocados em oito distritos administrativos denominados, segundo a Lei 7.682/94, de 
DABEL (Distrito Administrativo de Belém), DASAC (Distrito Administrativo da 
Sacramenta), DABEN (Distrito Administrativo do Bengui), DAENT (Distrito 
Administrativo do Entrocamento), DAGUA (Distrito Administrativo do Guamá), 
DAICO (Distrito Administrativo de Icoaraci), DAOUT (Distrito Administrativo de 
Outeiro) e DAMOS (Distrito Administrativo de Mosqueiro) (ARRAES, 2013) (Figura 
1). 

Além disso, o município também apresenta uma subdivisão em logradouros. 
Os logradouros se caracterizam por serem espaços livres reconhecidos pela 
municipalidade, que se destinam à circulação pública de veículos e de pedestres. 
Estes locais são divididos principalmente em áreas verdes complementares, 
canteiros centrais, praças, trevos, ruas, travessas, becos, avenidas, rotatórias, 
recantos e orlas. Tais espaços podem ser considerados espaços não-formais, 
quando utilizados em atividades educativas planejadas.  
 

 
 

FIGURA 1. Distritos administrativos e bairros do Município de Belém. 
Fonte: Anuário Estatístico de Belém (2013) 
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Inventário dos espaços não-formais não instituciona is de Belém 

Após a realização do levantamento dos espaços não formais não 
institucionalizados na cidade de Belém, obtido a partir das informações provenientes 
da Paratur (Órgão Oficial de Turismo do Pará), verificou-se que em Belém estes 
ambientes estão distribuídos em associações, igrejas, museus, parques, pontos 
históricos, feiras, prédios históricos, praças, canteiros centrais, trevos, rotatória, 
recantos, áreas verdes complementares e orlas. Entre esses se constatou a 
existência de 396 áreas que podem ser utilizadas de diversas maneiras no campo 
das Ciências Naturais, das quais 238 são praças, 60 canteiros centrais, 31 trevos, 
52 áreas verdes complementares, 8 orlas, seis rotatórias e um recanto. Os Distritos 
Administrativos que apresentaram mais espaços foram DAENT (n = 93), DABEL (n = 
90) e DABEN (n = 66) (Tabela 1). 

 
TABELA 1.  Distribuição dos espaços não-formais não institucionais em cada Distrito 

Administrativo do Município de Belém - Pará. P = praça; CC = Canteiro 
Central; Ro = Rotatória; Re = Recanto; T = Trevo; A = Área Verde 
Complementar; O = Orla; DABEL = Distrito Administrativo de Belém, 
DASAC = Distrito Administrativo da Sacramenta; DABEN = Distrito 
Administrativo do Bengui; DAENT = Distrito Administrativo do 
Entrocamento; DAGUA = Distrito Administrativo do Guamá; DAICO = 
Distrito Administrativo de Icoaraci; DAOUT = Distrito Administrativo de 
Outeiro; DAMOS = Distrito Administrativo de Mosqueiro). 

Espaços não-formais não institucionais (Quantidade) 
Distrito 

Administrativo P CC Ro Re T A O TOTAL  

DABEL 61 14 2 1 4 8 - 90 

DAGUA 22 5 1 - 2 17 - 47 

DASAC 32 10 - - 4 1 - 47 

DABEN 40 10 - - 8 8 - 66 

DAENT 54 12 3 - 7 17 - 93 

DAMOS 16 7 - - 6 - 6 35 

DAICO 10 2 - - - - 1 13 
DAOUT 3 - - - - 1 1 5 
TOTAL  238 60 6 1 31 52 8 396 

 
As diferenças entre esses pontos são apenas as formas como são 

desenhados em suas localizações, tendo como exemplo a definição de rotatória ou 
rotunda, que se caracteriza como uma praça ou largo circular onde desembocam 
várias ruas ou avenidas (HOUAISS, 2009). Já os trevos são complexos de vias 
elevadas e/ou rebaixadas, para evitar cruzamentos de nível em rodovias de tráfego 
intenso, enquanto que as orlas são faixa de terra que ladeia um rio, lago ou lagoa; 
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beira, borda, margem, sendo estas algumas das definições dos locais citados no 
estudo. 

Os espaços não-formais não institucionais que foram inventariados podem ser 
considerados importantes no âmbito educacional, pois reúnem características 
específicas para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao Estágio 
Supervisionado do Curso de Ciências Naturais. Mas para que esses espaços 
possam ser explorados e utilizados no estágio é necessário um bom planejamento e 
embasamento teórico da atividade a ser desenvolvida, por parte do professor 
orientador. Ressaltando que: 

 
“O campo de atividade pedagógica extraescolar é extenso. 
Podemos dizer que na educação extraescolar estão todos os 
agentes pedagógicos que atuam no âmbito da vida privada, 
pública e social (projetos de organizações governamentais e não 
governamentais), tais como: pais, trabalhadores voluntários, 
agentes sociais e associações, centros de lazer, enfim, todos 
são educadores no desenvolvimento da criança e do 
adolescente”. (PARREIRA & JOSÉ FILHO, 2010, p.253). 

 
 
Ações e projetos socioeducativos em espaços não-for mais 

 
A seguir serão apresentadas alguns exemplos de ações e projetos 

socioeducativos que foram desenvolvidos em espaços não-formais: 
Associações:  “Projeto Integrar RS/Alimentação”, que foi promovido pela 

Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação do Rio Grande do Sul 
(FTIA/RS), que teve por objetivo a alfabetização e a certificação do Ensino 
Fundamental e, também, tecer esclarecimentos socioambientais, para seus 
associados e sociedade local (FRANCO & MOLON, 2006).  

Museus:  o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG/PA) é bastante explorado 
como espaço educativo pelas escolas, principalmente, nos conteúdos de ciências. 
Além disso, o MPEG apresenta excelentes exemplos de cunho educacional, como, 
os projetos “Pesquisador Mirim” e “PIBIC-Junior”, que promovem atividades de 
pesquisa aos estudantes de escolas públicas, “Museu de Portas Abertas”, destinado 
a atividades socioambientais, na Capital paraense e as “Olimpíadas de Caxiuanã”, 
que realiza atividades esportivas, educativas e socioambientais para as escolas das 
comunidades ribeirinhas dos municípios de Melgaço e Portel, no Pará 
(http://www.museu-goeldi.br). 

Parques:  o “Projeto Apoema – Educação Ambiental” que entre suas inúmeras 
ações, promove atividades educativas, tais como aulas práticas, em parques que se 
localizam próximos de escolas em Novo Hamburgo/RS, além de valorizar esses 
locais como espaços pedagógicos. O projeto ainda oferece guias didáticos para 
várias disciplinas, inclusive de Ciências (http://www.apoema.com.br). 

Vale destacar o estudo de SOUZA et al. (2008) que analisaram a perspectiva 
de uso do Parque Natural Municipal do Taquaruçu/RJ, onde constataram que o 
parque, assim como outros com as mesmas características, têm vocação e podem 
ser utilizados em muitas ações no âmbito educativo e ambiental, tais como a 
realização de trilhas ecológicas educativas para todos níveis de ensino, pesquisas 
acadêmicas e projetos de preservação ambiental. Ações dessa natureza são 
fundamentais para a conservação, preservação e recuperação desses espaços 
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naturais (RESENDE et al., 2012) tão ameaçados principalmente em áreas 
urbanizadas. 

Zoológicos:  O Zoológico “Quinzinho de Barros” de Sorocaba promove ações 
de educação ambiental para alunos e professores de escolas do município, tais 
como: visitas orientadas e durante a atividade os participantes devem utilizar sacolas 
ecológicas, oferecidas pelo zoológico, com o intuito de relacionar conceitos de 
conservação e preservação do meio ambiente aos visitantes (CHERUTTI et al., 
2011). MENEGAZZI (2000) afirma que as ações promovidas por zoológicos, quanto 
a educação não-formal, são instrumentos consideráveis para a aprendizagem, além 
de sua contribuição significativa para o desenvolvimento de uma educação científica 
e de conscientização ambiental, principalmente para o público participante. 

Feiras:  O “Projeto Feira Livre”, realizado pelo Colégio Montessori, em Paulo 
Afonso/BA, cujo objetivo é trabalhar a relação mercadoria/dinheiro, para que os 
alunos desenvolvam o senso crítico entre os produtos e seus preços e também, para 
que os educandos possam vivenciar o dia a dia de uma feira livre 
(http://www.colegiomontessori.com.br/). Em Ibicuí/BA, professores da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e da Universidade Estadual de Santa Cruz 
realizaram um estudo com a participação de alunos do Ensino Médio, do Colégio 
Manuel Novais, o qual visava estabelecer uma proposta metodológica para o ensino 
de geografia, utilizando uma feira livre da cidade como ferramenta educacional. O 
uso da feira, também proporciona aos alunos, participantes do projeto, um saber 
teórico-prático e investigativo, para que os mesmos exerçam um papel de sujeito 
ativo no processo de ensino aprendizagem (QUEIROZ & OLIVEIRA, 2014). 

Praças:  O grupo de Pesquisas Interdisciplinares em Biodiversidade 
Amazônica da Universidade do Estado do Pará (UEPA) realizou no ano de 2014 o 
projeto “Exposição Itinerante de Biodiversidade Amazônica: A Ciência vai à Praça”, 
nas duas principais praças de Belém/PA (República e Batista Campos), promovendo 
a aproximação da sociedade com a ciência e com as atividades acadêmicas da 
UEPA (http://www.uepa.br/portal). Segundo MORAES et al. (2014), as feiras de 
ciências ou culturais, fora dos muros das instituições de ensino superior, promovem 
a extensão universitária, o que irá aumentar o interesse dos acadêmicos por seus 
cursos, além de aproximar a sociedade das atividades acadêmicas e, 
consequentemente das ciências. Isso estimulará o ingresso de novos estudantes 
aos cursos superiores voltados para a área científica. 

Quanto a isso, ALMEIDA et al. (2004, p.91) afirmam que: 
 

“As praça públicas assim como outros espaços urbanos podem 
servir de material para o desenvolvimento de programas de 
educação ambiental com o envolvimento dos professores, e seus 
alunos, em especial aqueles das escolas mais próximas às 
praças públicas”. 

 
 
Outros espaços urbanos: Um bom exemplo de ação socioeducativa diz 

respeito ao “Projeto Recria”, em Sertanópolis/PR, que tem por objetivo: 
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“Promover a conscientização ambiental por meio da reciclagem, 
em alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Seu trabalho 
consiste em transformar materiais recicláveis, na sua grande 
maioria garrafas do tipo PET, em objetos de decoração e arte, 
reaproveitando desta forma, esses resíduos que, seguramente, 
seguiriam erroneamente para o aterro sanitário Municipal, 
poluindo o meio ambiente e diminuindo consideravelmente a sua 
vida útil”. (ROCHA & FUSCALDO, 2010, p.102) 
 

Os produtos, da reciclagem, confeccionados pelos participantes do Projeto 
Recria junto com os educandos têm sido utilizados como enfeites e decorações nos 
espaços urbanos do município, tais como ruas, trevos, jardins de hospitais e postos 
de saúde, prédio públicos, postes de iluminação, árvores em diversos ambientes 
públicos e etc. (ROCHA & FUSCALDO, 2010). 

Os exemplos citados, demonstram as inúmeras possibilidades de ações 
educativas que podem ser realizadas em espaços não-formais por instituições de 
ensino de nível básico e superior. Assim como por professores orientadores de 
estágios supervisionados, através de parcerias em projetos já estabelecidos ou 
criando novos projetos e ações durante o desenvolvimento da disciplina estágio 
supervisionados, em conjunto com seus alunos. 

 
Ação Educativa em um Espaço não-formal não instituc ional de Belém 

 
A ação educativa foi realizada no dia 16 de janeiro de 2014, e teve início por 

volta das nove horas, sendo aplicada para 25 alunos das turmas do 6º ao 8º Anos 
(5ª a 7ª séries), os discentes foram reunidos em uma única sala, onde tiveram aula 
sobre os filos botânicos, na qual foram abordados os grandes grupos das plantas, 
desde as algas, briófitas, pteridófitas, até os grupos de gimnospermas e 
angiospermas. A abordagem metodológica teve como base o trabalho aplicado por 
WANDERLEY & AYRES (2008), cuja temática, também, intitulava-se 
“Reconhecimento dos grandes grupos de plantas”. 

A introdução da aula foi dada com algumas perguntas informais tais como: O 
que é Botânica? Onde poucos alunos souberam responder. Durante a explicação do 
assunto, os alunos anotaram o que fora escrito no quadro e se interessaram 
bastante pela aula expositiva, já que ainda não haviam visto o assunto 
anteriormente. Mantiveram-se atentos a explicação da aula expositiva e souberam 
demonstrar exemplos de angiospermas, como a Mangueira e o Cajueiro. Fora 
citado, também, a reprodução pela dispersão de sementes e do pólen, pelo vento, 
água, pássaros e mamíferos. Após o término da aula teórica, em sala de aula, a 
turma foi conduzida à Praça República do Líbano, a fim de que se desse a 
continuidade ao assunto em uma abordagem prática. 

Na praça para a parte prática, a turma foi conduzida até as áreas verdes da 
mesma, para o reconhecimento dos grupos botânicos apresentados na aula teórica. 
Percebeu-se, desde o início da aula prática, que a maioria dos alunos demonstrou 
maior interesse e curiosidade por essa atividade em relação a anterior, embora 
alguns alunos se mostrassem poucos participativos. 

Entretanto, a maioria dos alunos, conseguiu identificar, além dos grupos 
botânicos, outros que não fazem parte Reino Plantae, como por exemplo, os liquens, 
os quais não estavam previstos no conteúdo programático, mas que foram citados 
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pouco antes da saída da sala de aula, por se tratar de uma associação entre fungos 
e algas ou uma cianobactéria (RAPOSO JÚNIOR et al., 2007, SANTOS, 2012).  

Ressalta-se que não foi informada, desde início, para a turma que teria uma 
atividade prática na Praça República do Líbano, tal estratégia se fez necessária para 
verificar o nível de interesse por parte dos alunos, não só pelo assunto, mas, 
também, pela praça que se encontra muito próxima à escola.  

Comumente, as atividades realizadas fora dos muros da escola, são sempre 
informadas aos alunos pela professora e direção das escolas, como uma forma de 
preparação e, também, para que os alunos demonstrem maior interesse por 
atividades extraclasse (ALMEIDA et al., 2004). Como ZABALA (1998) e RONCA et 
al. (1986) afirmam que uma aula expositiva só pode ser ativa quando os alunos já 
tiveram conhecimento prévio do assunto, esses autores também atestam que o 
desconhecimento prévio dos alunos sobre atividades em ambientes fora da escola, 
não está diretamente relacionado ao maior ou menor interesse dos mesmos, por 
determinado assunto. Como foi percebido neste estudo. 

Após a realização das aulas teórica e prática, foram feitas perguntas corridas 
aos alunos para verificar o interesse e a aprendizagem, nas quais se pôde chegar 
aos seguintes resultados: 

Quanto à primeira pergunta, “VOCÊS GOSTARAM DA AULA PRÁTICA?”, 
todos os 25 alunos responderam que sim. Já em relação à segunda pergunta, 
“VOCÊS APRENDERAM MAIS NA PRAÇA DO QUE EM SALA AULA?”, constatou-
se que 70% dos alunos preferiram a aula prática ministrada na praça, do que a 
realizada em sala de aula. Um aluno em especial, mencionou que gostou mais da 
parte em que pode colocar a semente de volta na terra.  

Isso demonstra que os alunos se estimularam mais com a vivência fora de 
sala de aula, já que para eles essa atividade extraclasse foi uma novidade no 
cotidiano escolar. Houve ainda o ganho do aprendizado tanto para o aluno, quanto 
para o professor, pois após todo o processo durante as visitas e a aplicação da  
ação, a professora da escola, que acompanhou as atividades, informou que a escola 
irá incorporar essa idéia ao calendário escolar, onde deverão ser destinadas aos 
sábados, atividades de visitação ao centro histórico e as praças da cidade de Belém, 
como forma de aprendizagem extracurricular aos alunos da escola.  

Segundo CERATI & LAZARINI (2009) e Sato (1997) a utilização da 
metodologia da pesquisa-ação é considerada a mais apropriada para ações como a 
realizada neste estudo. Pois, essa metodologia permite a participação de todos, os 
envolvidos na aprendizagem (professores, alunos e outros membros da comunidade 
escolar), dando maior liberdade aos alunos na resolução de problemas ou situações 
dentro ou fora do ambiente escolar, além de estimular o cooperativo e a participação 
de todos nas atividades. Contudo, ainda, é preciso que se realizem pesquisas 
direcionadas para avaliar a eficácia desse tipo de metodologia (THIOLLENT, 2005), 
assim como das atividades desenvolvidas nos espaços não formais não 
institucionais.  
 

CONCLUSÃO 
Percebeu-se a existência de um grande número de Espaços Não-Formais 

Não Institucionais na cidade de Belém, sendo a maioria correspondente às praças, 
as quais poderiam ser utilizadas como ferramenta de ensino durante a disciplina 
Estágio Supervisionado, tanto para o curso de Licenciatura Plena em Ciências 
Naturais quanto para outros da Universidade do Estado do Pará. 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 

2729 

Após a realização de uma aula prática de ciências, em uma praça, com os alunos de 
uma escola pública, ficou evidente que a maioria dos estudantes gostou mais da 
aula prática na praça do que da mesma aula ministrada na sala escolar. Os alunos 
também disseram que aprenderam mais na aula realizada nesse espaço não-formal 
do que em sala de aula (espaço formal). 
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