
XIII Encontro Paranaense de Educação Ambiental  

XIII EPEA - Ponta Grossa, PR, Brasil – 10 a 12 de agosto de 2011 

 

 

 

Educação Ambiental Não Formal 
   

ZOOLÓGICO BOSQUE GUARANI DE FOZ DO IGUAÇU - PR: UM 

ESPAÇO PARA LAZER E/OU APRENDIZAGEM? 

Anne Stella Perilli Furtado
1 

(IC), Charles Rodrigues Pinto
2
 (IC), 

 
Magno Alves da Silva Mailan

3 

(IC),
 
Rosani Borba

4
 (PQ), Patrícia G. S. C. Mena Gomes 

5
 (PQ) 

1. anne.cienciasbiologicas@gmail.com, Faculdade Anglo-Americano; 2. charlesfree@hotmail.com, Faculdade 

Anglo-Americano; 3. magnoprx@hotmail.com,- Faculdade Anglo Americano; 4. roborba81@gmail.com, 

Faculdade Anglo Americano; 5.  patricia.cooracad.ffi@angloamericano.edu.br Faculdade Anglo Americano 

.  

Palavras Chave: Educação Ambiental, Zoológico, Prática Pedagógica 

 

RESUMO:  

Este trabalho teve por objetivo, verificar se o Zoológico Bosque Guarani de Foz do Iguaçu - PR pode ser 

considerado um espaço auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos de 2º ano, do ensino fundamental 

de escolas municipais. Para tanto, foi realizada uma pesquisa em 10 escolas com 16 professores, a fim de identificar 

as perspectivas destes sobre o programa de Educação Ambiental praticado no local. De acordo com pesquisa no 

zoológico, não foram evidenciados estudos relacionados à avaliação/eficácia deste programa. Sabe-se, portanto, da 

importância dessa pesquisa - tanto para os colaboradores envolvidos, quanto para a formação de indivíduos 

conscientes e sensibilizados para preservação do meio ambiente. Acredita-se que este trabalho poderá somar às 

literaturas existentes  e contribuir para o planejamento de programas de Educação Ambiental específicos para 

Zoológicos, como também, com os resultados obtidos, certificar que é valida a Educação Ambiental  praticada no 

Bosque Guarani como prática pedagógica. 

INTRODUÇÃO 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), o Brasil além de 

ser um dos maiores países do mundo em extensão, é também importante por possuir inúmeros 

recursos naturais fundamentais para todo o planeta.  

Para isso, há a necessidade de se abordar no âmbito escolar os problemas que envolvem o 

Meio Ambiente, incluindo-os nos currículos escolares de forma transdisciplinar de modo que os 

estudantes ultrapassem a ação contemplativa e encaminhem-se para a reflexão e a busca de 

explicações. É prioritário dessa forma, que eles tenham a chance de se relacionar com os fatos e 

principalmente expressar suas idéias (CARVALHO et. al 1998).  

Pesquisas sobre a importância e a eficácia da Educação Ambiental (EA) são cada vez 

mais frequentes e necessárias, exatamente porque há uma urgência iminente em formar 

indivíduos conscientes e sensíveis, que estejam inseridos num sistema como elementos que o 

integra, respeitando a natureza (FURTADO & BRANCO, 2003). 
O conhecimento deste contexto é fundamental para avaliar e melhorar os instrumentos e 

elementos pedagógicos existentes. Atualmente são inúmeras as opções de atividades extra classe, 

principalmente em Foz do Iguaçu, por ser considerada uma cidade turística. No Zoológico 

Bosque Guarani (ZBG), assim como em muitos zoológicos brasileiros, a prática da Educação 

Ambiental é utilizada com o objetivo de conscientização e sensibilização sobre as questões 

ambientais, em especial com os alunos do ensino formal.  

Levando em consideração a ausência de avaliações sobre a eficácia do Programa de 

Educação Ambiental do Zoológico Bosque Guarani de Foz do Iguaçu, optou-se por entrevistar 

os professores de 2º ano do ensino fundamental de escolas municipais, que visitaram o ZBG no 

primeiro semestre de 2010 a fim de verificar se o programa pode ser considerado uma estratégia 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

No ano de 1965 nasce a expressão “Educação Ambiental” (environmental education), que 

foi utilizada pela primeira vez no evento de educação The Keele Conference on Education and 

the Countryside, promovido pela Universidade de Keele, na Grã-Bretanha. O evento em questão 

legava a concepção de educação ambiental interligada aos princípios básicos da ecologia e de 

conservação, revelando indícios de confusão com o ensino de Ecologia. (MORALES, 2009).  

De acordo com Silva (2009), a EA surgiu como instrumento para combater a crise 

ambiental vivenciada e estabelecer uma “relação harmônica” entre o homem e a natureza, por 

meio do desenvolvimento de conceitos, habilidades, atitudes, consciência ambiental, entre 

outros. Contudo, a função da EA não se resume apenas em corrigir os “maus” comportamentos 

em relação à natureza e tampouco conseguir sozinha reverter a crise e salvar a humanidade de 

todos os problemas. 

 A educação ambiental é caracterizada por Dias (2004) como um componente essencial e 

permanente da educação nacional, a qual deve estar presente de forma articulada em todos os 

níveis de modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.  

 Segundo EFFTING (2007), a Educação Ambiental dentro da escola deve sensibilizar o 

aluno a buscar valores que conduzam sua convivência harmoniosa com o ambiente e as demais 

espécies que habitam o planeta, auxiliando-o a analisar criticamente os princípios que tem levado 

à destruição inconseqüente dos recursos naturais e de várias espécies.  

É cada vez mais comum o professor buscar meios que despertem o interesse dos alunos 

pelo aprendizado significativo e contextualizado. Com o uso de projetos educacionais percebe-se 

a possibilidade dessa vivência já que proporcionam múltiplas interações. É necessário fazer com 

que o aluno participe e interaja em seu processo de construção do conhecimento. "O professor ao 

sair do espaço físico da sala de aula desperta no aluno a curiosidade pelo novo, além de tornar o 

aprendizado mais interessante". (RIBEIRO E CASTRO, 2010, p. 02). 

Observando o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente a lei 8069/90, 

de acordo com Castro (2006), ele traz as bases legais para as atividades extraclasse em seu artigo 

57, atentando para a compreensão de sua importância no processo pedagógico, onde no art. 37º, 

diz que o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a 

calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação.  A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9394/96 em seu terceiro artigo enfoca os princípios do ensino que 

será ministrado e a base legal para a idéia de transformar as atividades extraclasse conhecidas 

como estudo do meio, em uma modalidade de turismo educacional denominada turismo 

pedagógico. 

Segundo Viezzer e Ovalles (1994), as mudanças que operam nos conhecimentos e na 

consciência, passando pela modificação de atitudes, levam a transformar maneira de ser em 

relação ao meio ambiente e há necessidade de adquirir novas habilidades para colocar em prática 

em casa, na rua, na escola, no trabalho, no lazer, o que se aprende nos mais variados espaços de 

educação formal, não formal e informal. 

 

OS ZOOLÓGICOS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Os zoológicos evoluíram juntamente com os princípios ambientais e atualmente 

trabalham em busca de técnicas eficazes para a preservação da fauna e conscientização. "Os 

zoológicos são uma das principais áreas de lazer e recreação, onde as escolas realizam aulas de 

campo e, nos finais de semana, reúnem inúmeras famílias que lá encontram um lugar tranqüilo 

para diversão" (COSTA, 2004, p. 01). 

 Desta forma, os trabalhos de EA implantados nos zoológicos dinamizam as 

programações e tornam as visitas mais atrativas. Transformar um Zoológico, inicialmente visto 

como lazer, em um projeto educacional, é perceber que a realidade educacional é bem mais 
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complexa nos tempos atuais. "Precisamos formar seres que sonhem com uma sociedade 

humanizada, justa, verdadeira, alegre, com participação de todos os benefícios para os quais 

todos trabalhamos" (RIBEIRO & CASTRO, 2010, p. 07).  

Devido aos livros didáticos do ensino fundamental não condizerem com a realidade do 

aluno, as atribuições para o seu aprendizado e processo se tornam falhas, significando que o 

conhecimento ficará prejudicado. (RIBEIRO & CASTRO, 2010).  

É nesse cenário que Menegazzi (2000) ressalta a importância da educação não formal 

promovida pelas instituições zoológicas. Segundo a autora as ações educativas que se 

consolidam nesses espaços constituem uma fonte inesgotável de aprendizagem, a qual contribui 

significativamente para o desenvolvimento de uma educação científica, onde o público num 

espaço altamente social, espontaneamente compartilha idéias, impressões, informações e 

emoções. 

Como lembra Mergulhão (1997), um zoológico pode oferecer conceitos de diferentes 

áreas, tais como zoologia, ecologia, botânica, fisiologia, etc. e esse conhecimento pode ser 

adquirido por meio da vivência e do contato direto com componentes desses conceitos, o que faz 

do zoológico “uma sala de aula viva”, dinâmica e cheia de emoções, com a possibilidade de 

sensibilizar muita gente pela luta em favor da natureza.  

Neste contexto insere-se a contribuição deste estudo, pois, educar para o meio ambiente 

não é uma tarefa fácil, porém, o tamanho da complexidade já mostra o quanto é urgente e 

necessário um agir para o presente e para o futuro (PEREIRA et al., 2009). 

 

PESQUISA SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZBG 

MATERIAIS E MÉTODOS 

           Este trabalho foi desenvolvido no segundo semestre de 2010, por meio de uma pesquisa 

exploratória no Zoológico Bosque Guarani. As pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999, p. 

43), visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo, este 

modelo envolve "levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão do pesquisador."  

  Tendo em vista o objetivo deste trabalho, que foi verificar se o programa de Educação 

Ambiental do Zoológico Bosque Guarani pode ser considerado uma estratégia auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem nas turmas de 2º ano do ensino fundamental das escolas 

municipais de Foz do Iguaçu - PR optou-se, após a pesquisa exploratória, pelo método de 

entrevista, a qual de acordo com Marconi & Lakatos (2005) defendem o uso do formulário como 

instrumento essencial de coleta de dados, para uma investigação social que consiste em obter 

informações diretamente do entrevistado.  

  Para tanto, foi elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido para o professor 

entrevistado e um formulário, roteiro de entrevista, com alguns parâmetros do censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para obtenção de dados socioeconômicos e 

caracterização do público alvo, com perguntas estratégicas, sendo: perguntas fechadas, onde as 

respostas são estruturadas e  perguntas abertas, onde há a possibilidade de obter mais 

informações do entrevistado. Este modelo foi escolhido visando atingir os objetivos propostos 

neste trabalho, que foi submetido a pré-testes realizados com 2 diretores e 20 alunos. 

  De acordo com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – Secretaria Municipal da 

Administração/Departamento de Informações Institucionais, são 84 escolas municipais com 154 

professores do 2º ano do  ensino fundamental. 

  No primeiro semestre do ano de 2010, o Bosque Guarani recebeu 10 escolas e a pesquisa 

foi realizada com 16 professoras, dez por cento (10%) do total da rede municipal, o então 

público alvo deste trabalho. 
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  Feito este levantamento, elaborou-se um cronograma de visita às escolas e contato com as 

mesmas para a aplicação da pesquisa, que ocorreu durante os meses de agosto e setembro de 

2010. Em outubro, estes foram qualificados e quantificados para fins estatísticos, da seguinte 

forma: 

- Todas as escolas participantes e professores que responderam a entrevista foram identificados 

como: Escola A - Professor 1; Professor 2. Escola B - Professor 1; Professor 2; Professor 3 e 

assim sucessivamente. As escolas foram caracterizadas por letras do alfabeto, totalizando 10 (J) e 

os professores caracterizados por números, ao todo 16. 

- Foi elaborada uma planilha no programa Microsoft Excel (Windows Server 2003) para que as 

respostas (das perguntas fechadas) fossem representadas em quantidade e porcentagem. 

- As respostas das perguntas abertas ou respostas complementares, também foram dispostas em 

uma planilha separada para análise e categorizadas para possível representação. Por exemplo: De 

forma variada, diferente, vários professores responderam que a atividade extraclasse faz parte do 

conhecimento. Assim, o total de respostas com o mesmo 'sentido', foram unificadas numa 

categoria chamada integração de conhecimento.  

  Com os dados (respostas) representados, foi possível melhorar a apresentação estatística, 

com a elaboração de gráficos.  

Este procedimento se justifica quando Furtado & Branco (2003) ressaltam que os 

métodos qualitativos e quantitativos na Educação Ambiental podem e devem propor 

aperfeiçoamentos e melhorias contínuas, tanto para a educação quanto para o meio ambiente. 

Isto porque as percepções que os visitantes têm sobre as questões ambientais podem subsidiar a 

prática pedagógica a ser adotada pelos zoológicos e pelos educadores e estudantes que o 

procuram, além de servirem como um termômetro do nível de envolvimento da comunidade com 

as questões ambientais.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste trabalho envidaram-se esforços para coleta e tratamento dos dados combinando a 

pesquisa qualitativa e quantitativa para garantir um processo que permitisse apurar a efetividade 

do programa de EA do ZBG após as visitas das escolas . 

 
“Como se sabe, a educação é um dos melhores meios para a difusão da informação. 

Para que a educação ambiental se instale indiscutivelmente como cientifica e adquira 

legitimidade e confiabilidade, precisa atender a exigências de cientificidade por meio de 

critérios demarcatórios para merecer esta classificação. Apesar dos critérios de 

validação da cientificidade não se construírem num padrão, há que respeitar alguns 

preceitos comuns, que seja usando tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa, ou 

seja, o que de melhor as duas possuem. E assim, com princípios e métodos próprios, a 

ciência vem acumulando saber” (PEDRINI, 2000, p11).  

 

 De início, é de relevada importância o fato de que em cem por cento (100%) das escolas 

visitadas são trabalhados temas que envolvem a questão ambiental. Esse engajamento pode ser 

observado no grau de envolvimento das professoras, onde oitenta e um por cento (81%) estão 

interadas e têm conhecimento do programa de visita e também porque cem por cento (100%) das 

entrevistadas responderam que encontram apoio por parte da direção da escola no sentido de 

desenvolver a educação ambiental e conservação do meio ambiente (figura 1). 
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Figura 1: - Sobre a EA nas Escolas Visitadas 

Fonte: Os autores, 2010 

 

 Para tanto, fica claro que entre as professoras, há um consenso acerca da prática de 

atividades extraclasse, onde cem por cento (100%) delas declararam que esta  modalidade é 

importante no que tange a educação ambiental, pois cinquenta por cento (50%) delas ressaltam 

que desta forma é possível ampliar experiências e facilitar o aprendizado e trinta e oito por cento 

(38%) delas ressaltaram a integração do conhecimento a este tipo de atividade. Doze por cento 

(12%) das professoras afirmam que esta modalidade é uma oportunidade para a criança conhecer 

outros ambientes e que também pode facilitar a avaliação do aprendizado (figura 2). 

 

 
Figura 2: - Sobre a Importância da Atividade Extraclasse 

Fonte: Os autores, 2010 

 

Contudo, apenas sessenta e nove por cento (69%) do total das entrevistadas responderam 

que prepararam atividade com os alunos antes da visita. Destas, cinquenta e cinco por cento 

(55%) alegaram que a atividade foi de forma oral e escrita e a maioria, noventa e um cento 

(91%), durante as aulas de português e ciências, como mostra a figura 3. 

 

 
Figura 3: - Sobre a Comunicação dos Professores com os Alunos antes da visita 

Fonte: Os autores, 2010 
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  Significativamente, todas as entrevistadas (100%) enfatizam que o Zoo é considerado 

uma estratégia pedagógica auxiliar. Isto porque, de acordo com as professoras C1, F1, D1, D2, 

E1, F1, G1, H2 e I1, a visita une teoria e prática. Para a professora G3, a visita "enriquece o 

trabalho em sala de aula". No entendimento das professoras C2 e H1, a visita ajuda a fixar o 

conteúdo apresentado em sala. Fica evidente que a visita é utilizada de forma pedagógica pois, 

cinquenta por cento (50%) dos professores utilizam–na de forma lúdica (com brincadeiras, 

jogos/gincanas, desenhos). Os outros cinquenta por cento (50%) referem-se às atividades 

rotineiras desenvolvidas a partir da visita, como produção de texto, contação de história, 

atividades orais, classificação dos animais e confecção de painéis  - Figura 4. 

 

 
Figura 4: - Sobre as Atividades desenvolvidas Pós Visita 
Fonte: Os autores, 2010 

 

Sobre o processo de aprendizagem dos alunos, noventa e quatro por cento (94%) das 

professoras entrevistadas observaram mudança no comportamento das crianças sendo que a 

maioria, sessenta e sete por cento (67%) destas, responderam que os mesmos se sentiram mais 

interessados nas atividades desenvolvidas em sala de aula, relacionadas à educação ambiental, 

depois da prática de observação dos animais. Sessenta e nove por cento (69%) do total das 

professoras entrevistadas responderam que os alunos apreciaram a proximidade com os animas 

durante a visita, mesmo sabendo que os mesmos já conheciam o Zoológico de acordo com 

setenta e nove por cento (79%) das entrevistadas – Figura 5. 

 

 
Figura 5: - Sobre a Avaliação dos Professores a partir das Atividades Pós Visita ao ZBG 

Fonte: Os autores, 2010 

 

 Contudo, nada valeria a pena, se as mesmas não pudessem registrar suas perspectivas em 

relação ao programa. Quando perguntadas sobre as dificuldades que encontram para 

proporcionar atividades extraclasse, o fator transporte é apontado por setenta e cinco por cento 

(75%) delas. Especificamente sobre a visita no ZBG, sessenta e três por cento (63%) das 

entrevistadas responderam que para ser mais produtiva, o tempo deveria ser maior e ter um 

intervalo para descanso e lanche ficando assim mais agradável.  
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 A maioria das professoras, oitenta e oito por cento (88%) acreditam que se tivesse mais 

animais, seria ótimo, "porque é o que mais chama a atenção das crianças" (Professoras E1 e G1) 

e "porque é um ser vivo, colorido, que se mexe" (Professora C1),  "é diferente ver uma foto e ao 

vivo" (Professora C2). Quanto ao fato de poder tocar nos animais, quarenta e quatro por cento 

(44%) das professoras apoiaram a idéia - figura 6. 

 

 
Figura 6: - Sobre as Perspectivas dos Professores com relação ao Programa de Educação Ambiental no 

Zoológico Bosque Guarani 

Fonte: Os autores, 2010 

 

Estas perspectivas expõem a visão e o espírito de mudança das entrevistadas a favor do 

Programa de Educação Ambiental do Zoológico Bosque Guarani de Foz do Iguaçu, uma vez que 

estes resultados confirmam que o espaço é um importante instrumento auxiliar pedagógico para 

as professoras, por apresentar valores/benefícios para a aprendizagem.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esses são dados pioneiros, os quais podem subsidiar novos estudos e fundamentar a 

demanda de recursos para o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental, bem como, 

melhorias e ampliação no Zoológico Bosque Guarani conforme foi possível observar em 

pesquisa exploratória e posteriormente confirmada com os resultados. 

 Com estes dados percebeu-se que o Zoológico Bosque Guarani, além de banco genético 

em razão da conservação ex cito, é efetivamente um instrumento estratégico pedagógico no que 

se tange a Educação Ambiental Formal e Não Formal com o seu programa mantido pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Obras e Agricultura. Além do convite do ZBG às turmas de 2º 

ano em 2010, o programa de Educação Ambiental está disponível para atender todas as outras 

séries de ensino, de escolas públicas ou privadas da região, de modo à suprir qualquer 

necessidade que o professor tenha em sala de aula em relação ao tema trabalhado. Sabe-se ainda, 

que é uma atribuição do Zoológico viabilizar parcerias com as Secretarias de Turismo, Educação 

e Fundação Cultural do município, bem como outras entidades, para o desenvolvimento de 

atividades educacionais, culturais e recreativas nas dependências do Zoológico conforme 

disponibilidade, que, além do Programa de Educação Ambiental Não formal, o Zoológico 

proporciona também, a EA de caráter informal por meio das informações contidas na trilha 

possibilitando uma visita auto guiada sendo uma forma de lazer agradável e gratuita, sendo um 

ponto turístico na região central da cidade, contemplando assim mais um segmento das 

necessidades do homem atual.     

 A ampliação do acervo é um anseio dos visitantes e no caso das professoras      

entrevistadas nesta pesquisa, julga-se necessário ser melhorado/ampliado para que as atividades 

no ZBG sejam mais produtivas.  

 A melhoria do acervo pode ser resultado de intercambio com outros zoológicos ou 

criadouros oficias ou ainda para o abrigo de animais apreendidos na ilegalidade, por órgãos 

competentes. Entretanto há restrições legais, posto que os zoológicos são categorizados segundo 
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sua dimensão e o Zoológico Bosque Guarani encontra-se limitado pela sua categoria, o que 

justifica a necessidade de ajustes  legais para sua elevação, desta forma podendo receber animas 

e desenvolver pesquisas no próprio Zoológico. 

  Por meio das investigações quanto a prática pedagógica, pré e pós visita, os resultados 

demonstraram que para os professores do 2º ano do ensino fundamental das escolas municipais, 

o Zoológico Bosque Guarani é efetivamente utilizado como uma estratégia auxiliar no processo 

de ensino-aprendizagem, independente do seu acervo. 

 De fato, considera-se ótimo o nível de entendimento das professoras quanto às questões 

ambientais e a sua preocupação em relação ao aprendizado dos seus alunos. Foi notória durante 

as entrevistas, que as mesmas estão sensibilizadas e empenhadas na promoção de atividades 

relacionadas ao meio ambiente dentro e fora da escola.  

 Como a Educação Ambiental é um processo que exige continuidade, tendo em vista que a 

mudança de comportamento do ser humano ocorre de forma gradativa e não linear, este resultado 

não tem por objetivo esgotar pesquisa acerca do tema, mas sim dar inicio ao registro desse 

processo, sobretudo no que se refere aos registros dos dados e resultados da instituição.   

 Desta forma, acredita-se que o Programa de Educação Ambiental do ZBG deveria ser 

ampliado, pois seria de grande valia a inclusão do corpo docente das escolas municipais (publico 

alvo por exemplo) em um programa de capacitação profissional, promovido/proporcionado pelo 

próprio Zoológico, a fim de habilitá-los quanto a uma abordagem interdisciplinar do tema. 

Assim, o nível de aproveitamento dos alunos na visita monitorada e consequentemente em sala 

de aula seria maior e isto viria a corroborar com o processo de educação ambiental e melhorar a 

utilidade do ZBG como instrumento estratégico pedagógico.     
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