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APRESENTAÇÃO 

 
É com grande satisfação que apresentamos esse Texto de Apoio 

“A Educação Ambiental e a Educação Não Formal: o percurso por um 

museu de ciências”, que foi resultado da experiência do professor e 

monitor de um museu Allyson Felipe da Silva, da qual, sua vivencia foi 

problematizada em sua dissertação de mestrado, orientado pelo 

Professor Dr. Leonir Lorenzetti, no programa de Pós-Graduação em 

Formação Educacional, Científica e Tecnológica da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. 

A dissertação teve como objetivo analisar as potencialidades do 

acervo do Parque da Ciência Newton Freire Maia (PNFM) para a 

promoção da Educação Ambiental, apresentando os pressupostos da 

Educação Ambiental e sua relação com a Educação não formal. 

O Parque da Ciência Newton Freire Maia apresenta diversas 

exposições com potencialidades para a promoção da Educação 

Ambiental em Museus de Ciências.  Além disso, fica evidente o potencial 

do acervo do museu aliado a monitoria humana, para fomentar a 

discussão entre a Sociedade e Meio Ambiente, bem como discutir os 

diferentes impactos por trás dessa interação. Além de servir como 

modelo para atividades em espaços Não Formais, o PNFM dá visibilidade 

à área da Educação Ambiental, repercutindo nos meios de 

comunicação, e dentro dos espaços museais. 

Dessa forma, o intuito do Texto de Apoio é chamar a atenção dos 

professores que estão em sala de aula, para o interpreta-lo a fim de 

contribuir com sua ação pedagógica, de uma maneira crítica e reflexiva, 

bem como uma possibilidade de consulta para o planejamento da visita 

ao Museu. Também se espera que o Texto de apoio possa estabelecer 

um diálogo com professores de todas as áreas para trabalhar a 
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Educação Ambiental em sua forma mais ampla, transversal e crítica, 

perpassando os muros da escola. 

Quando falamos em Educação Ambiental, boa parte das pessoas 

associam somente às questões biológicas, ecológicas ou naturais, porém, 

ela vai muito além disso. Embora são questões importantes, todos esses 

aspectos devem ser atrelados com questões sociais, políticas e 

econômicas, de forma crítica. 

Hoje sabemos que a Educação Ambiental perpassa os muros das 

escolas, sendo desenvolvidas tanto em espaços formais como espaços 

não formais. Dentre os espaços não formais os museus apresentam ricas 

potencialidades.  

Esperamos que este Texto de Apoio possa contribuir para a prática 

docente dos professores que pretendem e visitam o Parque da Ciência, 

planejando as ações, orientando os alunos durante as visitas e realizando 

discussões após a visita, sobre a temática ambiental. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

A Educação Ambiental vem desenvolvendo um novo modo de 

pensar a educação, almejando a formação de cidadãos conscientes 

em entender a complexidade do ambiente em que está inserido, além 

de conviver em equilíbrio com o meio social e natural. 

Uma pequena contribuição para a Educação Ambiental é o que 

se espera com esse caderno, uma vez que um dos objetivos da 

Educação Ambiental, segundo Morais e Sandmann (2017), é levar a 

informação para aprimorar a capacidade educativa acerca do meio 

ambiente, de uma forma que leve o indivíduo a ter uma consciência 

crítica em face de suas necessidades, visando formar sujeitos atuantes na 

transformação da sociedade. 

Nos dias de hoje, o mundo, em processo de globalização, vem 

sofrendo uma preocupante crise socioambiental, consequente de várias 

diferenças, seja ela cultural, política, econômica ou até mesmo científica. 

Na luta pela mudança desse cenário, a Educação Ambiental, possui 

potencial de auxiliar na transformação da sociedade para esse novo 

modelo global. Porém, quando se fala em Educação Ambiental, Reigota 

(2009) afirma que normalmente as pessoas pensam apenas nos aspectos 

biológicos da vida. Entretanto, não se trata apenas de garantir 

preservação ou conservação de determinadas espécies e dos recursos 

naturais, embora essas sejam questões importantes. Todos esses aspectos 
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devem ser atrelados com os problemas sociais, políticos, culturais de uma 

forma crítica e inter-relacionada. 

É claro que devido à grande amplitude da Educação Ambiental e 

sua complexidade, buscar por mudanças dentro do âmbito educativo, 

é uma tarefa nada fácil. Muitas vezes toda essa responsabilidade 

pedagógica que permeia a Educação Ambiental, é desenvolvida 

somente por professores e comumente aos profissionais ligados a Biologia 

e a Geografia. Porém, para atingir os objetivos da Educação Ambiental, 

é preciso o envolvimento da sociedade como um todo; desde o setor 

educativo tais como escolas, museus, parques, organizações 

comunitárias e até mesmo empresas privadas, ou seja, existem diferentes 

práticas educativas para se pensar a Educação Ambiental.  

Ao refletir sobre as obras de Paulo Freire, entendemos que o 

educador tem como papel ligar o conteúdo das ciências às questões do 

cotidiano e isso acaba por tornar a aprendizagem mais significativa. As 

diferentes praticas pedagógicas realizadas durante as aulas deve 

desenvolver-se apoiadas nas vivências dos alunos e dos fenômenos que 

ocorrem no seu dia a dia, buscando uma forma examiná-los com o 

auxílio dos conceitos científicos apropriados. Nesse aspecto, para Branco 

et al. (2018), a Educação Ambiental tem o importante papel de conduzir 

a novas iniciativas, bem como desenvolver novas práticas a fim de 

romper com paradigmas da sociedade, formando assim cidadãos 

participativos e conscientes das decisões coletivas. Além disso, seu olhar 

deve ir além dos aspectos naturais, ampliando-se também para questões 

econômicas, de justiça, igualdade e qualidade de vida de todos. 

O meio ambiente é o elemento primordial para a existência da 

vida, inclusive a humana, e ao estudar contexto da Educação Ambiental 

e as práticas pedagógicas utilizadas pelos profissionais da educação 

sobre a mesma, é aí que surge a relevância de uma visão mais crítica 

sobre seu desenvolvimento, criando assim meios para adaptar as 

exigências atuais da sociedade. 

A legislação brasileira da Política Nacional de Educação 

Ambiental, na lei de n° 9.795/99, apresenta em seu artigo 1° que se 

entende por Educação Ambiental compreende: 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 

e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 09).  
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Junto a isso, o artigo 2° apresenta a Educação Ambiental sendo 

algo fundamental e que deve ser permanente na educação nacional 

em todas as esferas de ensino. 

Carvalho (2011) descreve sobre os caminhos traçados pela 

Educação Ambiental no Brasil, apresentando que ela apareceu apoiado 

em um movimento social ecológico a partir dos cuidados levantados em 

relação ao futuro da vida dos cidadãos de hoje além, dos futuros 

“herdeiros” do nosso planeta.  

A proposição de algumas tendências políticos pedagógicos da 

Educação Ambiental já é de entendimento de diversos autores tais como 

Reigota (1995), Lima (2002, 2004), Sauvé (2005), Lorenzetti (2008) e 

Layrargues e Lima (2011, 2014). 

Reigota (1995), identificou a Educação Ambiental em três 

categorias, sendo elas: 

 

 

NATURALISTA ANTROPOCÊNTRICA GLOBALIZANTE 

Compreende um meio 

ambiente voltado apenas para 

a natureza, da qual deixa a 

mostra somente os aspectos 

naturais. Nesta visão, é 

englobada então a relação 

físico-química, a fauna, a flora 

da forma que acaba excluindo 

o homem deste processo 

O homem está incluso no 

ambiente, e está no centro 

deste. O meio ambiente é 

reconhecido somente como 

mero recurso ao homem, não 

chegando a ser notado 

como uma utilidade para a 

sobrevivência humana. O 

ambiente está para servir o 

homem. 

 

O meio ambiente categorizado 

como as relações entre a 

sociedade com a natureza e está 

engloba tanto as questões 

naturais, políticas, econômicas, 

sociais, culturais quanto filosóficas. 

O homem é entendido como um 

ser social que vive em 

comunidade inserido no 

ambiente. 
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Já para Lima (2002, 2004) existem dois grandes eixos que balizam a 

relação do homem com a natureza, possuindo cada uma características 

especificas: 

 

 

 

CONSERVADOR EMANCIPATÓRIO 

Caracteriza-se por possuir uma 

concepção reducionista, 

fragmentada, e unilateral das 

questões ambientais além de ter 

uma compreensão naturalista e 

conservacionista das crises 

ambientais. Possui uma leitura 

individualista e 

comportamentalista da 

educação além dos problemas 

ambientais através de uma 

abordagem despolitizada da 

temática ambiental 

É caracterizada devido uma 

compreensão complexa e 

multidimensional das questões 

ambientais, contendo ainda uma 

maior defesa do amplo 

desenvolvimento das liberdades e 

possibilidades humanas e não 

humanas. Possuir uma atitude 

crítica frente aos desafios das 

crises sociais além de uma 

politização da problemática 

socioambiental. 

 

Sauvé (2005) por sua vez, apresenta uma gama de correntes da 

Educação Ambiental, contendo 15 vertentes. A autora também faz uma 

crítica à variedade de discursos excessivamente particularizados sobre a 

Educação Ambiental:  

Elas adotam diferentes discursos sobre a Educação Ambiental e 

propõem diversas maneiras de conceber e de praticar a ação 

educativa neste campo. Cada um predica sua própria visão e 

viu-se, inclusive, formarem-se ‘igrejinhas’ pedagógicas que 

propõem a maneira ‘correta’ de educar, ‘o melhor’ programa, 

o método ‘adequado’ (SAUVÉ, 2005, p. 17). 
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Lorenzetti (2008), apresenta duas vertentes da Educação 

Ambiental, uma a qual denominada Estilo de Pensamento Ecológico e 

outra de Estilo de Pensamento Crítico Transformador. 

 
 

ESTILO DE PENSAMENTO 

ECOLÓGICO 

ESTILO DE PENSAMENTO CRÍTICO 

TRANSFORMADOR 

Dentre suas principais 

características se destacam pela 

preocupação com a destruição 

dos recursos naturais, com foco na 

conservação e preservação do 

meio ambiente natural, tendo 

como um agente importante nesse 

processo a ecologia. 

Uma visão mais holística do 

processo educativo do qual 

compreende e analisa os 

problemas ambientais em suas 

várias dimensões, tais como os 

aspectos naturais, históricos, 

culturais, sociais, econômico e 

político. 
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Layrargues e Lima (2011) classifica a Educação Ambiental em três 

macrotendências, sendo elas: 

 

 
 

CONSERVACIONISTA PRAGMÁTICA CRÍTICA 

Se relaciona com a 

“pauta verde”, 

agindo através de 

dinâmicas 

agroecológicas, 

trilhas ou atividades 

de ecoturismo. O 

grande foco é para 

com crianças e tem 

como intuito trabalhar 

o “amor pela 

natureza”. Os 

problemas ambientais 

são apenas 

ecológicos e o 

humano somente 

como agente 

destruidor dessa 

natureza sem 

qualquer sentido 

social.  

Essa perspectiva 

percebe o meio 

ambiente destituído 

de componentes 

humanos, como uma 

mera coleção de 

recursos naturais em 

processo de 

esgotamento, 

aludindo-se então ao 

combate ao 

desperdício e à 

revisão do paradigma 

do lixo que passa a ser 

concebido como 

resíduo, ou seja, que 

pode ser reinserido no 

metabolismo industrial 

Há um forte viés 

sociológico e político 

na vertente crítica da 

Educação Ambiental, 

e em decorrência 

dessa perspectiva são 

introduzidos no 

debate desses 

campos alguns 

conceitos-chave 

como os de 

Cidadania, 

Democracia, 

Participação, 

Emancipação, 

Conflito, Justiça 

Ambiental e 

Transformação Social. 

Apesar de ter algumas 

variações, no geral se 

constroem em 
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 oposição as 

tendências 

conservadoras e 

comportamentais, 

com a missão de 

contextualizar e 

politizar os debates 

ambientais 

 

Para Loureiro e Lima (2009), apesar da macrotendência crítica ser 

pouco difundida no contexto político-pedagógico brasileiro, ela se 

mostra com grandes potencialidades para transformar o atual quadro da 

sociedade moderna. Desta forma, Zaions e Lorenzetti (2017) reforçam 

que é de extrema importância que os cidadãos sejam preparados tanto 

de forma política quanto na área científica de forma consciente através 

da educação em ciências dialogando com a Educação Ambiental 

crítica. 

Felizmente, já podemos localizar iniciativas mais condizentes com 

uma “Educação Ambiental crítica, transformadora e emancipatória que 

precisa ser melhor entendida e incorporada pelos sistemas formais” 

(LORENZETTI, 2008, p. 240). 

Falando em práticas pedagógicas, estas quando pensadas e 

refletidas, pode ser o caminho ideal para que exista uma 

democratização do saber, da forma que o professor seja um pesquisador 

possa exercer seu papel com maior responsabilidade para a 

transformação social, caminhando lado a lado com seus educandos, 

realizando sempre sem trabalho de forma coletiva. 

Morais e Sandmann (2017), sinaliza que as escolas em sua grande 

maioria, desenvolvem atividades ambientais interdisciplinares somente 

através de projetos ecológicos ou em aulas especificas que comemoram 

datas especiais que envolvem o meio ambiente, como por exemplo o 

dia do Meio Ambiente, da água da árvore, do índio, entre outras. 

Ainda para os autores, os profissionais da educação, seja ele 

pedagogo, professores de biologia, química, física ou geografia, durante 

sua formação, devem ter acesso em seu currículo estudos da Educação 

Ambiental, a fim de elencar os problemas ambientais e as diversas formas 

de modificar estes fatores. Dessa forma, os educadores deveriam cumprir 

com a lei 9795/99, onde “exercerá um trabalho que articule a questão 

ambiental em todo os níveis de ensino, de modo coerente e com 

seriedade, proporcionando uma nova visão sobre o meio ambiente”. 
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Apesar das iniciativas de viabilizar a Educação Ambiental nas 

escolas, muitas vezes há indícios de fragmentação do tema dentro das 

escolas e também dificuldades por parte dos docentes de aplicar o tema 

de forma que os educandos tragam para sua realidade. Junto a isso, 

crescentemente se faz necessário o desenvolvimento de formas 

diferenciadas de ensinar. Projetos impactantes, que atraia a atenção e 

interesse dos estudantes para a aprendizagem, além de desenvolver o 

conhecimento de uma forma que ultrapasse os limites formais da sala de 

aula. 

Nessa perspectiva, para Marandino et al. (2003), é indispensável a 

elaboração de diferentes estratégias pedagógicas que contribuam para 

o entendimento ou a construção do conhecimento, seja ele dentro ou 

fora da escola, podendo a Educação Ambiental ser desenvolvida nos 

espaços não formais uma forma de ampliar esse horizonte. 
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ESPAÇOS NÃO FORMAIS E 

SUAS RELAÇÕES COM A 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
 

 

 

Nos dias atuais, vem ficando cada vez mais evidente entre os 

educadores de que a educação não se delimita apenas nas escolas ou 

no contexto familiar. O processo de educação é promovido a partir de 

vários contextos sendo ele institucionalizado ou não, através de 

diferentes modalidades e práticas metodológicas. 

Vasconcellos (2008) afirma que a formação do cidadão ocorre em 

espaços coletivos. A partir disso, a educação deve ser um processo 

comunitário sendo todos participativos e responsáveis, não competindo 

somente à escola essa obrigação. Em contrapartida, não significa que a 

escola não tenha o dever de desenvolver trabalhos de temas 

relacionados a questões sociais. 

Nessa perspectiva, as instituições sociais também precisam tomar 

seu posto e assumir de forma mais direta a responsabilidade pela 

resolução de problemas sociais, não deixando-a somente para as 

escolas. 

A expressão espaço não formal tem sido utilizada nos dias de hoje 

por diversos pesquisadores na área da Educação e também por 

professores de várias áreas do conhecimento, além dos responsáveis que 
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atuam com divulgação cientifica para descrever lugares diferentes da 

escola, onde seja possível desenvolver atividades educativas. 

No intuito de buscar uma melhor compreensão para espaço não 

formal, é importante então conceituarmos o que é educação formal e 

informal e onde elas ocorrem. 

Começando pela Educação Formal. Para Chagas (1993), ela 

caracteriza-se por ser altamente estruturada. Desenvolvida no cerne de 

instituições próprias, onde o aluno deve seguir um programa pré-

determinado, semelhante ao dos demais estudantes de sua faixa escolar. 

 Então onde ocorre a Educação Formal? 

É a escola ou a academia, com todas suas dependências, como: 

sala de aula, biblioteca, quadra de esportes, laboratório, pátio, cantina. 

Em suma, é o espaço escolar, podendo ser desde a Educação Básica 

até o Ensino Superior. 

EDUCAÇÃO FORMAL 

 

Fonte: blog euquerosabertudo.com/geral/educacao-formal 

 

Já a Educação Informal, na visão de Gomes (2014) e Marandino 

(2008), se trata de uma aprendizagem individual que é adquirida ao 

longo da vida, em que cada indivíduo adquire atitudes, valores, 

habilidades e conhecimentos a partir da experiência diária, das 

influencias educativas e dos recursos disponíveis no seu ambiente de 

vivencia. A Educação Informal é transmitida pelos pais, ou também no 

convívio com amigos, ou seja, aquela que decorre de processos naturais 

e espontâneos. 

Então onde ocorre a Educação Informal? 
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Ela ocorre em ambientes cotidianos familiares, no trabalho ou em 

clubes. 

EDUCAÇÃO INFORMAL 

 

Fonte: Blog filoeducacao.blogspot.com/2011/11/educacao-informal-e-nao-formal.html 

 

Por sua vez, a Educação Não Formal, ocorre quando existe a 

intenção de criar ou busca determinados objetivos educativos fora da 

instituição escolar. Assim, a Educação não formal pode ser definida 

como a que proporciona a aprendizagem de conteúdos da 

escolarização formal em espaços não formais. 

Então onde ocorre a Educação Não Formal? 

Assim chegamos nos espaços não formais de educação, os quais 

consistem em lugares como museus, centros de ciências, jardins 

botânicos, zoológicos ou qualquer outro espaço em que as atividades 

sejam desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo 

definido. 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 

Fonte: foto a esquerda site parquedaciencia.pr.gov.br e foto a direita blog 

https://blog.parquedasaves.com.br/2018/08/educacao-ambiental-em-espacos-nao-formais/ 
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Os museus e centros de ciências são locais que possuem uma 

forma única de desenvolver seu valor educativo, proporcionando uma 

maneira diferente de educar, complementar em relação às experiências 

formais de educação, e também junto às experiências informais 

(MARANDINO, 2008). Estes lugares destinados à divulgação e educação 

científica assumem um papel muito importante na difusão de conceitos 

científicos e em processos de alfabetização científica. 

O público que frequenta museus de ciências no Brasil é muito 

variado e cresce a cada dia. No entanto, por mais que haja um 

crescimento no número de visitas em relação ao público em geral (não-

escolar) os números mais expressivos são de visitas escolares. A despeito 

disso, segundo Marandino et al. (2003), verifica-se a falta de uma relação 

mais aprofundada entre museu e escola, sendo o desenvolvimento desse 

trabalho uma forma de contribuir para estreitar a relação destes dois 

espaços de educação, além de agregar à experiência profissional em 

sala de aula unindo duas áreas de interesse: Educação Ambiental e 

educação em espaços não formais. 

Jardim (2013), aponta as diferentes funções dos museus de 

ciências. Afirma que estes espaços são grandes aliados na divulgação 

do conhecimento científico para o público geral, ou no caso dos 

estudantes, uma forma lúdica de apresentar os conteúdos, antes 

estudados de forma abstrata, podendo ainda despertar o interesse dos 

alunos e promover participações coletivas. Por esses motivos essas 

instituições vêm ganhando destaque no que se refere à educação em 

ciências, contribuindo inclusive para a alfabetização científica, através 

de abordagens com maior contextualização. 

Quando escutamos alguém dizendo a palavra museu, na maioria 

das vezes, logo pensamos em locais onde estão presentes objetos 

antigos, pertencentes ao passado, que fazem parte da história de uma 

pessoa ou de um acontecimento importante. Porém, quando vamos 

analisarmos as origens dessa palavra, buscando entender de fato o 

contexto de criação e as transformações pela qual passaram estas 

instituições nos diferentes períodos históricos, encontramos evidências 

extremamente importantes para a sua melhor compreensão. Podemos 

compreender de fato, o verdadeiro papel que vem sendo 

desempenhado por eles no contexto educativo e cultural atual. 

Os museus de ciência acompanham a sociedade por mais de três 

séculos e, ultimamente, vêm sofrendo mudanças marcantes e profundas 

na sua concepção de acessibilidade pública: anteriormente meros 
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armazéns de objetos, são considerados hoje lugares de aprendizagem 

ativa. Isso porque os museus atuais devem olhar igualmente para as suas 

coleções e para o seu público. Influenciam outras categorias de museus 

e organizam-se, ao longo do tempo, de forma quase constante, 

mantendo presente sua ligação com as questões de cunho educacional 

(VIEIRA; BIANCONI; DIAS, 2005). 

Os museus e centros de ciências estimulam a curiosidade dos 

visitantes. Esses espaços oferecem a oportunidade de suprir, ao menos 

em parte, algumas das carências da escola como a falta de laboratórios, 

recursos audiovisuais, entre outros, conhecidos por estimular o 

aprendizado. É importante, no entanto, uma análise mais profunda 

desses espaços e dos conteúdos neles presentes para um melhor 

aproveitamento dos visitantes (VIEIRA; BIANCONI; DIAS, 2005). 

Destaca-se aqui a possibilidade de o museu funcionar como um 

espaço educacional, onde professores possam integrar seus estudantes 

através da divulgação da ciência e da tecnologia. Segundo Kirst e Silva 

(2009), ensinar dentro do espaço do museu faz muita diferença para 

educação, pois no contato direto com os materiais expostos, os 

estudantes podem ter uma melhor noção da ciência como algo 

integrado a suas vidas. 

Os museus e centros de ciências têm como objetivo, entre outros, 

contribuir para a cultura científica da sociedade, propiciando várias 

formas de aproximação com o saber científico, atuando por meio de 

diferentes estímulos, o que torna o processo de aquisição do 

conhecimento nesses locais tão próprio. 

 

 

VISITANTES EM UM MUSEU DE CIÊNCIAS 

 
Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 
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O PARQUE DA CIÊNCIA 

NEWTON FREIRE MAIA 

 
 

O Parque da Ciência Newton Freire Maia está situado no município 

de Pinhais, no estado do Paraná, região metropolitana de Curitiba (Figura 

1), que mesmo sendo o menor dos 399 municípios paranaense, com 

aproximadamente 61 mil km², se destaca entre as 14 cidades mais 

populosas do estado, com uma população de aproximados 130 mil 

habitantes, de acordo com o senso do IBGE de 2019. 

MAPA DO PARANÁ E A LOCALIZAÇÃO DE PINHAIS / PNFM 

 

Fonte: Adaptado Google (2019) 

 

O Parque da Ciência Newton Freire Maia surgiu com a 

ressignificação do antigo Parque de Exposições Agropecuárias Marechal 

Humberto Castelo Branco, o qual promoveu, desde seu surgimento na 

década de 1960 até 1998, uma das principais feiras agropecuárias do 

estado. As mudanças devidas aos processos de urbanização de Curitiba 
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e região, junto as políticas de preservação de mananciais para 

captação de água para o abastecimento dos habitantes foram alguns 

dos principais fatores determinantes para o fechamento das exposições 

em 1998. 

Nos anos 2000, o Governo Estadual apresentou uma nova proposta 

de transformar o antigo Parque Castelo Branco em um espaço destinado 

à divulgação e popularização de Científica e Tecnológica que foi 

aprovado em 2001 através da mobilização de diversas empresas e 

órgãos públicos além de diversas instituições de ensino da qual culminou 

oficialmente com a inauguração do Parque da Ciência em 20 de 

dezembro de 2002, porém somente no ano seguinte passou a se chamar 

Parque da Ciência Newton Freire Maia em homenagem ao Prof. Dr. 

Newton Freire Maia, homenageando um dos maiores geneticistas do 

país, falecido em maio daquele ano (PARANÁ, 2019). 

O Parque da Ciência está atualmente sob a responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (SEED), cuja 

maior parcela dos visitantes consiste em estudantes da rede pública de 

educação e tem como principal missão divulgar e popularizar Ciência e 

Tecnologia deixando claro seu caráter histórico, além de suas relações 

socioculturais bem como promovendo debates acerca dos impactos de 

diversas ordens do desenvolvimento Científico e Tecnológico na 

sociedade (PARANÁ, 2019). 

O museu consiste em um centro interativo de divulgação científica 

e tecnológica com o objetivo de promover a compreensão pública do 

conhecimento onde Ciência, Tecnologia, Arte e Cultura integram-se em 

um cenário propício a reflexões e descobertas. O Parque da Ciência 

integra o complexo Newton Freire Maia, juntamente com o Centro 

Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia e o Campus 

Cinema da UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná (PARANÁ, 2019). 

O PNFM recebe milhares de visitantes por ano, os quais são de 

diversas faixas etárias, oriundos de diversos círculos da sociedade. Apesar 

do público ser diversificado, o público escolar representa o maior fluxo de 

visitação a esse espaço, sendo que na maioria das vezes, a visitação está 

ligada aos conteúdos desenvolvidos em sala. 

 

 

 

 

 

http://www.pinceepnewtonfreiremaia.seed.pr.gov.br/modules/noticias/
http://www.pinceepnewtonfreiremaia.seed.pr.gov.br/modules/noticias/
http://www.unespar.edu.br/
http://www.unespar.edu.br/
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COMPLEXO NEWTON FREIRE MAIA 

 

Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 

 

O Parque da Ciência possuí no interior de seu “Exploratório”, um 

acervo ordenado por quatro grandes temas que: Universo, Cidade, 

Energia e Biodiversidade, distribuídos em 5 pavilhões temáticos. 

EXPLORATÓRIO DIVIDIDO NOS RESPECTIVOS PAVILHÕES 

 

Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 

 

O primeiro pavilhão recebe o nome de Pavilhão Introdução ou 

ainda de Pavilhão Universo, sendo o primeiro contato do visitante com 

elementos da ciência. O acervo que predomina nesse primeiro espaço 

remete principalmente a cosmologia e filosofia, tendo como destaque 

no pavilhão uma estátua de Sócrates e um grande painel que trata da 

origem e evolução do universo. Além disso, o espaço conta com acervo 
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voltado para eletricidade, desde transformadores de energia até a 

bobina de tesla. 

PAVILHÃO INTRODUÇÃO 

 
Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 

 

 Enquanto o primeiro pavilhão possui poucos objetos museológicos 

expostos, justamente para ter um aspecto espaçoso como o universo, 

tem um tamanho reduzido comparado com os outros quatro que são 

bem maiores e contam com um número maior de itens em exposição. 

 Já o segundo pavilhão é denominado Pavilhão Cidade. Diferente 

do primeiro, bem maior e cheio de elementos expositivos, objetos, painéis 

e bustos. A proposta inicial desse pavilhão é trazer a cidade como 

espaço, onde ocorre a produção Cientifica, um local de transformações, 

de reivindicações e de conviver com o próximo. A exposição enfoca as 

transformações da paisagem, diversidade cultural, o planejamento e a 

gestão do espaço urbano, mas também possui diversos elementos da 

ciência em geral, trazendo elementos da física, matemática, música, 

filosofia, sociologia e ainda comporta um pequeno auditório chamado 

de Sala Milton Santos. 
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PAVILHÃO CIDADE 

 
Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 

 

 O terceiro pavilhão é o Pavilhão Energia. Esse pavilhão tem como 

intuito tratar das diferentes formas da energia, bem como seus processos 

de transformação, além dos impactos do desenvolvimento científico e 

tecnológico. O pavilhão conta com grande parte do acervo voltado 

para área da física, mas também possui elementos da matemática, 

biologia e história, desde painéis, bustos e até mesmo objetivos 

interativos. Grande destaque para o Planetário indígena e também para 

a Sala de Física.  

PAVILHÃO ENERGIA 

 
Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 

 

 O quarto Pavilhão recebe o nome de Pavilhão Água, do qual trata 

a ideia da água como fonte de vida, além de biodiversidade e impactos 

ambientais. Nesse quarto pavilhão a área que mais se destaca é a 
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biologia, onde a espinha dorsal do espaço é evolução, genética e seres 

vivos. No “Água” também aparece vários elementos da física, geografia 

e química. Destaque para o laboratório de química que fica alojado 

nesse pavilhão. 

PAVILHÃO ÁGUA 

 

Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 

 

 E por quinto, o Pavilhão Terra. Esse Pavilhão não existia na proposta 

inicial do museu, sendo criado posteriormente pelos próprios monitores e 

direção do museu ao longo dos anos e ainda vem sendo ressignificado. 

Nele é abordado temas como recursos renováveis e não renováveis, 

mineração, bem como botânica, geologia, química, geografia e 

paleontologia. Nesse último pavilhão se encontra o Herbário Iraí.  

PAVILHÃO TERRA 

 
Fonte: Imagens site parquedaciencia.pr.gov.br 
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 O PNFM oferece diferentes modalidades de atendimento 

adaptadas às características e objetivos dos diferentes tipos de público 

que o frequenta, sendo elas: Atendimento à Comunidade, Visitas 

Técnicas e Atendimento Escolar, sendo essa última categoria a mais 

frequente no museu. 

Na categoria Atendimento Escolar existem duas modalidades, 

denominadas Visita Geral, destinada aos estudantes do 6º ano do ensino 

fundamental ao ensino médio, e é feita de forma a contemplar os quatro 

grandes temas do Parque da Ciência. Já a segunda modalidade, 

denominada Visita Temática, apresenta um maior aprofundamento de 

um determinado tema, como por exemplo astronomia, matemática, 

arqueologia, geografia, paleontologia, corpo humano, ecologia, 

botânica, química, física entre outros, sendo disponível para estudantes 

do 4º ano do ensino fundamental em diante, acadêmicos e até mesmo 

educadores, utilizando de roteiros e abordagens diferenciadas para 

cada faixa de visitantes.  
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CONTRIBUIÇÕES DO MUSEU 

PNFM PARA A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

 

O PNFM oferece diferentes modalidade de atendimento 

adaptadas às características e objetivos dos diferentes tipos de público 

que o frequenta, sendo eles: Atendimento à comunidade, visitas técnicas 

e Atendimento Escolar, sendo essa última categoria a mais frequente no 

museu. 

Um dos objetivos da pesquisa de mestrado do qual resultou esse 

guia, foi analisar o acervo exposto no museu, bem como as 

potencialidades que estes possuem de desenvolver a Educação 

Ambiental ao longo do Percurso do Pensamento no PNFM.  O critério de 

escolha desses itens museais, se deu por se tratarem de itens do acervo 

que possui uma maior facilidade de trabalhar a Educação Ambiental, 

além de serem espaços representativos dentro do pavilhão ao longo do 

percurso dos visitantes no museu. 

Começamos pelo Pavilhão Cidade, que é o segundo pavilhão do 

Parque da Ciência, e em sua concepção tem como um dos principais 

objetivos apresentar a visão da cidade como lócus da produção 

científica, além de ser o espaço de convivência urbana e reivindicações 

ou protestos.  

Os elementos expostos nesse pavilhão têm como base a produção 

de conhecimentos e difusão tecnológica, características do espaço 

urbano, desigualdade social, planejamento e gestão do espaço urbano, 
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Globalização, cultura urbana e diversidade cultural, transformações da 

paisagem, relações matemáticas nas cidades, geometria, música, 

filosofia e sociologia, além de tópicos de História da Ciência. 

O pavilhão cidade, conta com 70 elementos museais. 

Selecionamos 4 elementos para compor o texto de apoio: Painel 

Paisagens urbanas; Lixo que não é lixo; Maquete da cidade de Curitiba 

(Aerofotogrametria); e o Painel o Mundo visto por outro lado. 

 

ELEMENTO 1. PAINÉIS PAISAGENS URBANAS 

 

O tema do Elemento 1 é Cidade, que é apresentado de uma forma 

interdisciplinar, pois articula questões inerentes a história, etnias, cultura 

social, geográficas, sendo um item do acervo que é caracterizado como 

um painel, do tipo parede, com plotagem sobre paisagens urbanas por 

continente. 

 

PAINÉIS PAISAGENS URBANAS 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: as contribuições científicas de povos da 

África, Ásia, Europa, Oceania e América, bem como a influência dos 

diferentes povos na formação da sociedade brasileira e de outras 

culturas. Pode-se ainda enfatizar as contribuições dos diferentes povos 

para a evolução do conhecimento, tanto no ocidente como oriente. 

O Elemento 1 apresenta temáticas que remetem a vertente da EA 

Crítica, como os Aspectos Sociais, Econômicos e Culturais. Dessa forma, 

nesse espaço existe a possibilidade de trabalhar a Educação Ambiental 

por uma perspectiva ampla, acerca das diversidades culturais e os 

aspectos sociais e econômicos, porém, apesar de possuir uma maior 
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presença de palavras-chave dentro da EA Crítica, não quer dizer que ele 

seja o melhor espaço para uma total compreensão dessa vertente da 

Educação Ambiental. 

 

ELEMENTO 2. PAINEL ESPAÇO LIXO QUE NÃO É LIXO 

O tema desse elemento é Vida e meio ambiente, porém, é 

apresentado de uma forma interdisciplinar, pois articula questões 

inerentes a biologia, história, geografia, economia.  Na origem do museu, 

esse item poderia ser descrito sendo apenas uma parede com plotagem 

sobre lixo reciclável além de um sino. Com o passar dos anos, esse local 

ganhou pequenas lixeiras coletoras seletivas contendo o respectivo tipo 

de lixo em cada uma. 

 

 

LIXO QUE NÃO É LIXO 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: a correta destinação do lixo e a 

conservação dos ambientes urbanos. Esse espaço é utilizado também 

para diferenciar aterros sanitários de lixões, bem como indagar sobre o 

comportamento consumista da sociedade, além de apresentar diversas 

curiosidades sobre os tipos de lixo, que vão desde os resíduos mais antigos 

da humanidade até curiosidades regionais como o primeiro lixão 

municipal, dados sobre resíduos em Curitiba, ou ainda salientar os aterros 

sanitários como fonte de gás metano, além da produção de lixo no 

mundo e ainda fornecer detalhes do tempo de decomposição de alguns 

resíduos, entre outras curiosidades. 
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Desse modo, este elemento museal conta com temáticas que 

remetem principalmente à macrotendência pragmática da Educação 

Ambiental, visto que sua abordagem principal é lixo e resíduos sólidos. 

ELEMENTO 3. FOTOMAQUETE DE CURITIBA E PAINEL CURITIBA 

O tema do Elemento 3 é Cidade, porém, tratado de forma 

interdisciplinar pois articula questões inerentes a história, geografia, 

matemática, economia, política e podemos descrever esses dois itens do 

acervo sendo um painel, do tipo parede, com plotagem sobre 

desigualdade social e características sobre a cidade de Curitiba e a 

fotomaquete constitui-se de fotografias aéreas com escala 1:2.500 com 

representação da verticalização nas estruturais N-S/L-O, coberto com um 

chão de vidro temperado. 

 

FOTOMAQUETE DE CURITIBA E PAINEL CURITIBA 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: as vantagens e as desvantagens de se viver 

em uma cidade grande como Curitiba, além de abordar questões sobre 

planejamento urbano. Podem ser abordados os aspectos históricos da 

origem de Curitiba, bem como conceitos sobre metropolização. Nesse 

espaço, pode-se ainda trabalhar com escala e escala cartográfica além 

de todo problema social e de desigualdade que existe nas cidades. 

Por fim, o painel analisado, junto com o espaço em que ele está 

inserido (fotomaquete de Curitiba) conta com imagens de um cenário 

que remetem a vertente da Educação Ambiental Crítica, uma vez que 

esse espaço propicia debates sobre desigualdade social, economia e 

planejamento urbano. 
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ELEMENTO 4. PAINEL O MUNDO VISTO POR UM OUTRO LADO 

 

O tema desse elemento museal é cidade. É tratado de forma 

interdisciplinar, pois articula questões inerentes a história, geografia, 

economia, política. Podemos descrever esses itens do acervo como um 

painel, do tipo parede, com plotagem ilustrando a desigualdade social 

de uma criança no meio do lixo, e ao lado um quarto cheio de conforto. 

Para tratar sobre globalização, uma imagem do geógrafo brasileiro 

Milton Santos e uma imagem do globo terrestre representado com o Sul 

para cima, com o continente africano centralizado. Um modo diferente 

de retratar o globo sem que a parte europeia esteja no alto e 

centralizada. 

PAINEL O MUNDO VISTO POR OUTRO LADO 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores:  questionamentos sobre a forma “correta” 

de representar o mapa mundi e o porquê de estar de cabeça para 

baixo. A imagem estampa uma grande desigualdade social com a 

imagem de uma criança pobre, meio ao lixo, com muito pouco, em 

contraste com o cômodo de uma casa abastada e uma célebre frase 

de Milton Santos. 

O painel analisado a partir de suas imagens e escrita, demonstra 

elementos que remetem à Educação Ambiental Crítica conforme 

salienta os aspectos sociais e econômicos da situação ilustrada. Dessa 

forma, nesse espaço existe a possibilidade de trabalhar a Educação 

Ambiental em seu modo amplo e crítico, uma vez que o espaço ressalta 

aspectos acerca dos debates sociais de desigualdade. 
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Por sua vez, o Pavilhão Energia é o terceiro pavilhão do Parque da 

Ciência e tem como um dos seus principais objetivos apresentar as 

diferentes formas da energia, os processos de transformação, bem como 

os impactos inerentes a esse desenvolvimento científico e tecnológico.  

O pavilhão conta com grande parte do acervo voltado para área 

da física, mas possui também aspectos que envolvem a matemática, a 

biologia e ainda a história. Seu acervo varia desde painéis e bustos a 

objetos interativos. Exibe também manifestações e modelos de 

transformação de energia como hidrelétrica, eólica, solar e nuclear. O 

pavilhão também aborda temas como eletromagnetismo, astronomia e 

tópicos sobre a história da ciência. Os grandes destaques do pavilhão 

são o Planetário Indígena e a Sala de Física. 

O pavilhão energia conta com 87 elementos museais, da forma 

que seis foram selecionados para apresentar neste Texto sendo eles: 

Painel energia que vem da água junto à turbina Pelton; painel energia 

que vem do Sol, junto à placa fotovoltaica; Painel energia que vem do 

calor, junto a locomóvel; Painel energia que vem do vento; a casa 

cabocla e o Prisma com um painel abrangendo os cuidados sobre a 

água. 

 

ELEMENTO 5. PAINEL ENERGIA QUE VEM DA ÁGUA E TURBINA PELTON 

 

Dentro do tema energia, podemos descrever o Elemento 5 como 

um painel, do tipo parede, com plotagem ilustrando a transformação da 

energia a partir de usina hidrelétrica e logo ao lado, uma turbina, modelo 

Pelton, originária da usina hidrelétrica Paraigot de Souza medindo 3m de 

diâmetro, 60 cm de altura e 6 toneladas de massa. 

 

PAINEL ENERGIA QUE VEM DA ÁGUA E TURBINA PELTON 
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Fonte: Foto a esquerda tirada pelo autor e foto à direita obtida em 

parquedaciencia.blogspot.com/. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: o funcionamento de uma usina hidrelétrica 

e também os tipos de impactos ambientais provocados pela construção 

da usina. 

O espaço analisado conta com elementos que remetem à 

Educação Ambiental Conservacionista, conforme aborda os impactos 

ao meio natural, e também à Educação Ambiental Crítica, uma vez que 

debate os aspectos econômicos, políticos e sociais.  

 

ELEMENTO 6. PAINEL ENERGIA QUE VEM DO SOL E PLACA FOTOVOLTAICA 

  

Dentro do tema energia, podemos descrever o Elemento 6 como 

um painel, do tipo parede, com plotagem sobre transformação de 

energia a partir da luz solar, e logo ao lado, uma placa fotovoltaica 

(placa solar) ligada a um rádio a pilha, porém sem pilhas e que funciona 

a partir da luz do sol. 

 

PAINEL ENERGIA QUE VEM DO SOL E PLACA FOTOVOLTAICA 

 

Fonte: Foto a esquerda tirada pelo autor e foto à direita obtida em 

parquedaciencia.blogspot.com/. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: formas alternativas de transformar energia, 

apresentando um pouco do seu funcionamento, os possíveis impactos 

ambientais que esse tipo de usina poderia causar e quais são os 

obstáculos para sua utilização em larga escala. 

http://parquedaciencia.blogspot.com/
http://parquedaciencia.blogspot.com/
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O Elemento 6 pode tratar de temáticas que remetem tanto à EA 

Conservacionista, ao abordar os impactos ao meio natural, quanto a EA 

Crítica, ao debater pontos econômicos. 

 

ELEMENTO 7. PAINEL ENERGIA QUE VEM DO VENTO 

 

Dentro do tema energia, podemos descrever o Elemento 7 com 

um painel, do tipo parede, com plotagem sobre transformação de 

energia a partir do vento. 

 

PAINEL ENERGIA QUE VEM DO VENTO 

 

Fonte: Foto tiradas pelo autor. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: formas alternativas de transformar energia, 

apresentando um pouco do funcionamento da usina eólica, alguns 

impactos ambientais que essa modalidade de transformação de energia 

poderia causar no ambiente, e quais são as dificuldades para sua 

utilização em larga escala. 

O Elemento 7 possui palavras que remetem principalmente à EA 

Crítica, ao abordar Aspectos Econômicos e Culturais, mas também conta 

com palavras dentro da subcategoria Natureza, da EA Conservacionista.  

Também faz menção a Mudanças Climáticas, da EA Pragmática. 

 

ELEMENTO 8. PAINEL ENERGIA QUE VEM DO CALOR E LOCOMÓVEL 

 

Dentro do tema energia, podemos descrever o Elemento 8 como 

um painel, do tipo parede, com plotagem sobre transformação de 

energia a partir do calor e, ao lado, um locomóvel, que compreende em 



 

 

 
34 

um conjunto termoelétrico a vapor formado por caldeira, pistões e 

acionamento alternado, sendo o mecanismo proveniente do município 

de Irati-PR. 

 

PAINEL ENERGIA QUE VEM DO CALOR E LOCOMÓVEL 

 

Fonte: Foto da esquerda obtida em parquedaciencia.pr.gov.br/ e foto da direita 

tirada pelo autor. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: discutir as vantagens e desvantagens das 

termoelétricas, além de comparar com outros modos de transformação 

de energia, bem como abordar os aspectos relacionado ao 

funcionamento de uma usina que utiliza o calor. O espaço ainda elenca 

o cenário histórico em que surgiu a máquina a vapor, além dos tipos de 

impactos socioambientais que são causados por essa forma de 

obtenção de energia elétrica.  

Ao analisar o Elemento 8 identificamos palavras que remetem à EA 

Conservacionista, conforme salienta os impactos ao meio natural e 

grande utilização dos recursos. Também demonstra sinais da EA Crítica, 

ao relacionar os pontos políticos, sociais e econômicos.  

 

ELEMENTO 9.  CASA CABOCLA 

 

Conectando os temas cidade e energia, a casa cabocla consiste 

em uma réplica de moradia cabocla em forma de pau a pique com 

eletrodomésticos em seu interior e o telhado coberto com garrafas pet. 

 

  

http://www.parquedaciencia.pr.gov.br/
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CASA CABOCLA 

 

Fonte: Fotos parquedaciencia.blogspot.com/. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: discutir a relação entre o telhado da casa 

cabocla, que é feito de garrafas pet cheias de água, com os 

eletrodomésticos presentes no interior da casa, além de enfatizar a 

relação entre a água e a produção de energia no Brasil, podendo 

problematizar a produção de energia na Amazônia, e também tocar em 

pontos como as mudanças proporcionadas pelo avanço tecnológico 

nas relações familiares e no dia a dia. 

Com isso, a casa cabocla do pavilhão energia se mostra um local 

propício para trabalhar principalmente questões da EA Crítica, pois o 

tema envolvendo cultura e aspectos sociais é presente. Também existe o 

viés da Educação Ambiental Conservacionista, que abarca temas como 

recursos naturais. 

 

ELEMENTO 10. PRISMA CUIDADOS COM A ÁGUA 

 

O Elemento 10, que relaciona aspectos da transformação da 

energia com a água, consiste em um “prisma” com um painel, com 

plotagem abordando os cuidados com a água, suas diferentes 

destinações e a distribuição de água pelo Brasil. 
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PRISMA CUIDADOS COM A ÁGUA 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Para concluir, o Elemento 10 enfatiza a Educação Ambiental 

Conservacionista, e também a Educação Ambiental Pragmática, uma 

vez que aborda conceitos como a água enquanto recursos, ou ainda 

debates sobre desperdícios, poluições e ainda, por trazer a 

responsabilidade individual para com o meio ambiente. 

Chegamos no Pavilhão Água, que é o quarto pavilhão do Parque 

da Ciência, e na sua concepção, tem como objetivo apresentar a água 

como fonte da vida, a biodiversidade e impactos ambientais.  

O pavilhão conta com grande parte do acervo voltado para área 

da biologia e química, porém, possui também aspectos que envolvem 

astronomia, geologia, física e também história. Seu acervo varia desde 

painéis, bustos e também objetos interativos, além de trazer a distribuição 

da água pelo mundo; o ciclo da água; aspectos da genética e 

evolução; paleontologia e arqueologia; alquimia; seres vivos; 

movimentos da Terra e tópicos sobre a história da ciência. Um espaço 

que se destaca nesse pavilhão é o laboratório de química, um local para 

a realização de experiências e demonstrações.  

O pavilhão água conta com 61 elementos museais. Selecionamos 

5 para apresentação neste Texto de Apoio, sendo eles: Painel Amazônia; 

Painel tratamento de esgoto; Maquete certo e errado; Painel água e 

vida/globo água e Terrário. 
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ELEMENTO 11. PAINEL AMAZÔNIA 

 

Dentro do tema vida e meio ambiente, podemos descrever o 

Elemento 11 como um painel do tipo parede, com plotagem sobre a 

rede de drenagem e biodiversidade da Amazônia, sobre os aspectos 

culturais de seus povos antigos e também características do rio 

Amazonas, que, localizado na região norte do Brasil, é o mais extenso rio 

do mundo. 

 

PAINEL AMAZÔNIA 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Neste espaço as seguintes temáticas ambientais podem ser 

enfatizadas pelos monitores: chamar a atenção para as condições e 

características do bioma da Caatinga, apresentar questões sobre o 

bioma da Floresta Amazônica e também relacionar com a cultura 

cabocla. 

Desse modo, o Elemento 11 apresenta palavras que remetem tanto 

à EA Conservacionista, quanto à EA Crítica. Sendo assim, nesse espaço, 

existe a possibilidade de trabalhar a Educação Ambiental por uma 

perspectiva ampla, acerca dos valores e diversidades culturais, bem 

como abordar as questões sobre recursos naturais, desmatamento, 

queimadas, ou mesmo conceitos técnicos da Ecologia. 
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ELEMENTO 12. PAINEL TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

O tema desse elemento museal é água e meio ambiente. Trata-se 

de um painel, do tipo parede, com plotagem que aborda o tratamento 

de esgoto de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), descrevendo 

parcialmente seus processos e a importância deste tratamento. 

 

PAINEL TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Dessa forma, o painel analisado possui aspectos da 

macrotendência da EA Crítica, ao falar de tratamento de esgoto 

enquanto planejamento urbano e medidas sanitárias contra doenças 

para a população. O espaço também traz os aspectos de poluição de 

rios e do meio ambiente, sendo esses um grande foco da EA 

Conservacionista. Nessa perspectiva, Brasil – Ministério do Meio Ambiente 

(2004), de forma poética, articula as palavras referentes às questões de 

saneamento básico, trazendo que “neste sentido, um saneamento 

basilar deve ocorrer inclusive nas mentes, nos comportamentos, nos 

significados, no imaginário, nos referenciais culturais (LIMA, 2004, p. 58). 

 

ELEMENTO 13. MAQUETE CERTO E ERRADO 

 

O tema desse item do museu é vida e meio ambiente, e se trata de 

uma maquete representando ocupações humanas com características 

de organização e desorganização frente ao quadro natural. Esse espaço 

tem como objetivo: identificar as atividades rurais e urbanas compatíveis 

e incompatíveis com as características do meio natural; observar quais as 

diferenças encontradas nos dois lados da maquete com relação ao uso 
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e ocupação; apresentar o que é e a importância das matas ciliares, bem 

como a importância dos rios. 

 

MAQUETE CERTO E ERRADO 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Apesar do espaço Maquete Certo e errado apresentar palavras 

que remetem a EA Conservacionista, ao abordar recursos e poluição, 

bem como palavras classificadas dentro da EA Pragmática, como as 

temáticas frente a resíduos sólidos, neste espaço também surge a EA 

Crítica, ao trabalhar as questões de ocupação urbana e os problemas 

sociais e econômicos decorrentes desse processo. 

 

ELEMENTO 14. PAINEL ÁGUA E VIDA E GLOBO ÁGUA 

 

O tema do Elemento 14 é vida e meio ambiente. Trata-se de um 

painel, do tipo parede, com plotagem que retrata as relações entre as 

diversas civilizações, além de falar sobre o uso da água ao longo do 

tempo. Ainda ao lado, do Painel Água e vida, existe um globo terrestre 

na escala de 1:4.000.000, contrapondo a disponibilidade de água doce 

e salgada no planeta. 
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PAINEL ÁGUA PELA VIDA E GLOBO ÁGUA 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Ainda que no Elemento 14 estejam presentes aspectos da EA 

Conservacionista, como conceitos técnicos da ecologia ou questões 

envolvendo os recursos naturais e poluição. Neste espaço, 

principalmente no painel, estão presentes questões sociais e políticas que 

possuem palavras-chave da EA Crítica, e isso faz desse espaço um local 

facilitador para desenvolver esta macrotendência da Educação 

Ambiental. 

 

ELEMENTO 15. TERRÁRIO 

 

O tema desse item do museu é vida e meio ambiente. Consiste em 

uma caixa de vidro fechada, com tamanho de 1 m³, com um solo 

composto por rochas, areia, terra e água. Dentro do terrário há vários 

seres vivos, desde microrganismos, animais (visíveis) e muitas plantas, 

simulando assim um pequeno ecossistema (Figura 26). Esse espaço tem 

como principal objetivo compreender ciclos biogeoquímicos, como o 

ciclo da água, e perceber a importância das plantas para o ambiente e 

ainda comparar este espaço como sendo um exemplo de floresta 

tropical, com um outro espaço do museu (bioma da Caatinga). 
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TERRÁRIO 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor. 

 

Por fim, o Elemento 15 é um item que não possui texto, mas é 

entendido como um espaço com um objetivo de compreender sobre o 

ciclo da água e está localizado próximo a outros elementos da vida e 

biodiversidade. Ao trazer principalmente conceitos da ecologia, seres 

vivos e plantas, em sua essência, demonstra uma maior facilidade em 

trabalhar questões da EA Conservacionista. 

Chegamos no quinto e último pavilhão do Parque da Ciência, 

Pavilhão Terra, tem como tópicos recursos renováveis e não renováveis, 

mineração, bem como botânica, geologia, tipos de rochas, 

paleontologia, com exemplares de fósseis naturais e ainda tópicos sobre 

história da ciência. Nesse último pavilhão se encontra o Herbário Iraí. 

O pavilhão conta com grande parte do acervo voltado para área 

da geografia e biologia, porém, possui também aspectos da química. 

Seu acervo varia desde painéis, fósseis, minerais/minérios, e até mesmo 

objetos interativos. O grande destaque do pavilhão é a caixa de areia 

3D e a recente coleção de minérios e minerais. 

O pavilhão terra conta com 27 elementos museais, da forma que 

dois foram selecionados para discutirmos aqui, sendo eles: Maquete 

ocupação urbana / Painel relevo e a Maquete de mineração. 
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ELEMENTO 16. MAQUETES MINERAÇÃO 

 

Dentro do tema vida e meio ambiente, os elementos museais 

consistem em duas maquetes que abordam os aspectos da mineração 

e/ou a extração do calcário. Esse espaço tem como principal objetivo 

compreender a aplicação de minerais e rochas, sua importância para a 

natureza, bem como trazer os aspectos negativos da sua extração para 

o meio ambiente. 

 

MAQUETES MINERAÇÃO 

 

Fonte: Fotos tiradas pelo autor. 

 

Nesse espaço discute-se os aspectos da macrotendência 

Conservacionista da Educação Ambiental, ao falar de recursos, ecologia 

e impactos ambientais, podendo também facilitar a EA Crítica ao trazer 

aspectos econômicos e sociais da mineração. 

 

ELEMENTO 17. PAINEL O RELEVO EM SUAS MÃOS E CAIXA DE AREIA. 

 

Dentro do tema vida e meio ambiente, esse espaço consiste em 

um painel do tipo parede, com plotagem que trabalha com as diferentes 

dinâmicas do relevo e as suas aplicações. Acompanha-o um aparato 

tecnológico interativo chamado “Caixa de areia”, que consiste em um 

experimento que utiliza um computador com uma programação 

especifica, um projetor e um sensor de movimento de vídeo game para 

leitura de uma porção de areia dentro de uma caixa. 
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PAINEL O RELEVO EM SUAS MÃOS E CAIXA DE AREIA 

 

Fonte: Foto a esquerda obtida em parquedaciencia.blogspot.com/ e foto à direita 

tirada pelo autor. 

 

Ao analisar esses itens do acervo. Tanto o painel quando a caixa 

de areia abordam questões sociais, como ocupação urbana em locais 

de risco, e também questões econômicas culturais, favorecendo a EA 

Crítica. Aparece ainda o ponto de vista ecológico dos impactos 

ambientais. 

 

E COMO ESTÁ PRESENTE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PNFM? 

 

A macrotendência conservacionista normalmente tem como foco 

crianças, e tem com o intuito trabalhar o “amor pela natureza” em uma 

perspectiva reducionista. Os problemas ambientais são apenas 

ecológicos e o humano somente como agente destruidor dessa natureza 

sem qualquer sentido social. Observou-se então nessa categoria os 

aspectos relacionados à ecologia, natureza e recursos, de uma forma 

que abrange a ciência ecológica e a crise dos problemas ambientais, 

além de temas focados na destruição dos ambientes naturais e a 

escassez dos recursos naturais. 

A macrotendência pragmática, segundo Layrargues e Lima (2011), 

está associada com à chamada “pauta marrom” por ter foco 

principalmente urbano-industrial, que por sua vez acaba por convergir 

com a noção de consumo sustentável. Também se relaciona a um maior 

cuidado com a economia de água e energia além da emissão de 

poluentes. Foram observadas nessa categoria relações com o 

desenvolvimento sustentável, consumo sustentável e resíduos sólidos. A 

http://parquedaciencia.blogspot.com/
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ainda: assuntos como busca pela proteção do planeta e assegurar que 

todas as pessoas tenham paz e prosperidade; cuidado com a economia 

de água e energia além de emissões de poluentes no ambiente, além de 

um forte apelo pelo discernimento dos cidadãos para que se 

desprendam um pouco do seu padrão de vida e conforto. 

Por fim, na macrotendência crítica há um forte viés sociológico e 

político. Em decorrência dessa perspectiva são debatidos alguns 

conceitos-chave, como cidadania, democracia, participação, 

emancipação, conflito, justiça ambiental e transformação social 

(LAYRARGUES; LIMA, 2011). Observou-se então, nessa categoria, relações 

com os aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos da Educação 

Ambiental. Sendo assim, também envolve as relações que a sociedade 

mantém com o seu ambiente, distribuição de renda, desigualdade 

social, geração de emprego, cultura na relação entre o ser humano e 

ambiente, os valores culturais e éticos e também o enfrentamento 

político das desigualdades e da injustiça socioambiental. 

Apesar de o museu possuir cinco pavilhões, apenas quatro foram 

analisados. Nenhum deles trata especificamente da Educação 

Ambiental, mas sim grandes temas balizadores em cada pavilhão, sendo 

eles: cidade, energia, água e Terra. 

A análise cobriu 17 de seus mais de 250 elementos museais, a 

procura de itens que remetessem às diferentes macrotendências da 

Educação Ambiental. Em alguns elementos se destaca uma visão 

naturalista do meio ambiente, forte característica da Educação 

Ambiental Conservacionista. Se, por um lado, isso distancia de uma 

Educação Ambiental dita holística para alguns autores, por outro, ao 

evocar esse caráter naturalista, técnico e ecológico quanto a temas 

como cidade, história ou energia, demonstra um viés abrangente da 

Educação Ambiental, com discussões envolvendo aspectos 

econômicos, políticos, sociais e culturais, possibilitando a compreensão 

do ambiente, de forma crítica. 

A análise dos elementos museais, junto a reflexões postas na 

fundamentação teórica, demonstram que o Parque da Ciência Newton 

Freire Maia apresenta diversos aspectos positivos para a promoção da 

Educação Ambiental Crítica em museus de ciências. Nessa instituição, as 

atividades de Educação Ambiental são consideradas importantes. 

Destaca-se a importância dada, muitas vezes, às questões sociais 

ou políticas com relação à Educação Ambiental. Isto reforça a dimensão 

da Educação Ambiental, que se articula com várias áreas e que vai 
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muito além dos aspectos naturais, e que, por sua vez, também são de 

extrema importância, mas que atingem a sociedade como um todo, 

compondo-se de uma pluralidade de ideias. 

Como a Educação Ambiental inclui a construção de uma 

sociedade mais justa, são sempre importantes neste processo de 

formação as discussões acerca da diversidade cultural e aspectos 

econômicos, bem como a produção de um sentimento de 

pertencimento a este ambiente.  

Evidencia-se o potencial destes elementos museais, junto ao 

trabalho dos monitores, para fomentar a discussão entre a sociedade e 

o meio ambiente, bem como discutir os diferentes impactos por trás 

dessa interação. 

Além de servir como modelo para atividades em espaços não 

formais, o PNFM dá visibilidade à área da Educação Ambiental, 

repercutindo nos meios de comunicação, e dentro dos espaços museais. 

Aqui se entende que a Museologia e a Educação Ambiental, têm 

como compromisso as discussões sobre temáticas sociais, políticas, 

econômicas, culturais, promoção da cidadania frente às questões 

ambientais. 
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fragmentada e 

reducionista. 

 

 

 

 

 

 

 

Acessibilidade 
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nial para surdos 

através do uso de 

imagens no museu 

Na obra, são apresentadas 

algumas possibilidades de 

utilização das imagens em 

um museu, de forma 

acessível a um público 

especial. Neste caso, é 

destacada a utilização da 

linguagem visual para o 

público de surdos em 

espaço educativo não 

formal. Como resultado, 

obteve-se o 

desenvolvimento de novos 

sinais para a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) 

correspondentes aos 

significados dos termos 

“arqueologia” e “etnia”, 

assim como a produção de 

materiais de apoio às ações 

educativas direcionadas a 

surdos 
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As trilhas 

ecológicas e o 

ensino de ciências: 

análise dos últimos 

anais dos 

encontros de 

Ensino de 

Ciências, Biologia 

e Educação 

Ambiental no 

Brasil. 

Este artigo é uma revisão de 

textos publicados em anais 

de eventos que 

apresentam o estudo do 

meio em espaços não 

formais, como o uso de 

trilhas ecológicas, para 

promover a diversificação 

dos processos de ensino nas 

aulas de Ciências O 

trabalho sugere a 

importância em dar sentido 

científico a estas atividades, 

uma vez que os resultados 

apontaram que uso de 

trilhas é muito comum em 

Parques, Jardins Botânicos 

como recurso de 

sensibilização, 

interpretação e educação 

ambiental, mas pouco 

utilizado como espaços 

adjacentes a sala de aula. 
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Educação 

Ambiental em um 

espaço não formal 

de ensino: 

contribuições do 

jardim Sensorial 

para a promoção 

da alfabetização 

científica. 

No presente trabalho, 

investiga-se a utilização de 

um jardim sensorial, 

caracterizado como um 

espaço não formal de 

ensino, como modo de se 

promover a alfabetização 

científica relacionada à 

abordagem da temática 

ambiental. Para tanto, 

foram desenvolvidas três 

sequências didáticas, 

tomando-se como base os 

eixos estruturantes da 

alfabetização científica 

propostos por Sasseron. A 

análise dos dados revelou a 

presença de determinados 

indicadores que mostram 

uma melhor compreensão, 

por parte dos estudantes. 
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Educação Infantil: 
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Germano Augusto 

Sampaio 

enquanto Espaço 

não formal de 

educação para a 

promoção da 

alfabetização 

científica 

O presente artigo, objetiva 

conhecer a percepção de 

25 estudantes da Educação 

Infantil de uma Escola de 

Boa Vista-RR, referente à 

Educação Ambiental 

relacionando homem, 

ambiente, natureza, lixo, 

consumo consciente e 

reutilização de objetos, 

mediatizados a partir do 

espaço não formal de 

educação Parque 

Municipal Germano 

Augusto Sampaio. Diante 

de tais questões, os espaços 

não formais se apresentam 

como um recurso 

alternativo e facilitador 

para a compreensão das 

crianças. 
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relação de 

continuidade no 

ensino da biologia 

na Educação 

Ambiental 

através questionários. 

Foram analisados os 

seguintes aspetos: 

Propósitos educativos, 

Formação e funções dos 

mediadores, Conteúdos 

ambientais e biológicos 

abordados, e as Estratégias 

educativas aplicadas com 

o público escolar. Foi 

constatado que 

atualmente a dimensão 

educativa dos Zoológicos 

transcende a mera 

exibição de animais, 
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Ambiental: o que 

a plataforma EArte 

tem a revelar 

O presente estudo teve 

como objetivo caracterizar 

a produção acadêmica 

brasileira em relação à EA 

desenvolvida em museus, 

nos termos definido pelo 

ICOM (International Council 

of Museums). A 

metodologia pautou-se na 

análise quantitativa de 

resumos de dissertações e 

teses cadastradas no 

banco de dados do projeto 

EArte, um repositório digital 

de produções acadêmicas 

ligadas à EA 
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entender como os trabalhos 

sobre Parques Nacionais 

como espaços não formais 

vem sendo caracterizados 

em eventos de ensino de 

ciências e educação 

ambiental. A investigação 

incluiu o levantamento dos 

trabalhos nos anais (1997- 

2018) e análises 

quantitativas e de redes nos 

vinte e nove estudos 

selecionados 
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A pesquisa em 

Educação 

Ambiental nos 

Espaços Não 

Formais 

Ambiental desenvolvida nos 

espaços não formais de 

educação, utilizando da 

pesquisa do tipo “Estado da 

Arte”, a partir de trabalhos 

publicados no endereço 

eletrônico do projeto EArte. 

A busca localizou 114 

trabalhos que tratavam do 

tema sendo 8 deles o foco 

desse trabalho que é 

relacionado a museus e 

centros de ciências, que 

foram analisados 

detalhadamente. 
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