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AVALIAÇÃO DE VISITAS ORIENTADAS NO 

AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS

RESUMO

O grande  avanço  tecnológico  e  desenvolvimento  urbano  tornou-se  motivo  de  muita 

preocupação a nível mundial e chama a atenção para as questões ambientais. Mediante a este 

fato,  o Setor  de Educação Ambiental  do Aquário de Santos possui  um papel  importante  na 

sociedade, exercendo um trabalho ímpar de orientação e construção de valores aos visitantes do 

parque. Neste trabalho, serão avaliadas as informações que os alunos recebem durante as visitas 

orientadas, através da aplicação e análise de questionários antes e depois de cada monitoria. Os 

resultados da presente  pesquisa serão utilizados  para o desenvolvimento de estratégias  mais 

eficazes na formação de multiplicadores.

INTRODUÇÃO

A exploração excessiva e degradação dos recursos naturais, visando o desenvolvimento a 

qualquer  custo,  chama  a  atenção  do  mundo  para  discussões  sobre  o  meio  ambiente  e  a 

necessidade de políticas públicas nesta área.

Além de  serem marcados  pela  Guerra  Mundial,  os  anos  70  destacam-se  por  vários 

acontecimentos no mundo e no Brasil. Ocorreu o primeiro movimento Ambientalista Mundial da 

Organização das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia), visando o 

controle  da poluição ambiental.  A partir  daí,  as  nações  começaram a estruturar  seus órgãos 

ambientais e estabelecer legislações, estimulando, desta forma, outras conferências mundiais e 

seminários  nacionais.  Mas  é  principalmente  nas  décadas  de  80  e  90,  com  o  avanço  da 

consciência  ambiental,  que  a  Educação  Ambiental  cresceu  e  se  tornou  mais  conhecida 

(CARVALHO, 2008).

Na sociedade brasileira, o evento não governamental da última década mais significativo 

para o avanço da EA foi o Fórum Global, no Rio de Janeiro, em 1992 conhecidos como Rio 92. 

Nessa ocasião, as ONGs e os movimentos sociais de todo o mundo reunidos no Fórum Global 

formularam o Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis, cuja importância foi 

definir o marco político para o projeto pedagógico da EA (CARVALHO, 2008). Neste trabalho, 

pretendemos avaliar as estratégias das visitas orientadas, utilizados pelos educadores ambientais 

do  referido  parque.  Isto  permitirá  uma  ampla  compreensão  e  reflexão  das  informações 

recolhidas, para o aprimoramento do programa de Educação Ambiental do Aquário de Santos.



OBJETIVOS

Objetivo geral

Avaliar as visitas orientadas no Aquário de Santos.

Objetivo específico

Analisar  o  conhecimento  prévio  e  posterior  dos  alunos  participantes  das  visitas 

orientadas do Aquário.

Fazer  com os  resultados  uma analise  qualitativa para continuidade das  atividades  no 

Aquário.

METODOLOGIA

            Em BOURDIEU & DARBEL temos um profundo estudo do público de museus de arte 

na Europa (França, Holanda, Polônia, Grécia e Espanha) a partir de questionários. Bourdieu 

apresenta detalhadamente a metodologia da pesquisa na qual procurou fazer verificações que 

confrontassem  um  sistema  de  proposições  teóricas  com  um  sistema  coerente  de  fatos 

produzidos.  Através  de  questionários  prévios,  de  entrevistas  de  controle,  de  observações  e 

questionários o autor traça um perfil da preferência de artista e hábitos do público em museu de 

arte de diferentes condições sociais e níveis de escolaridade.

DESENVOLVIMENTO

O público alvo escolhido direciona-se a escolas de diversos lugares, com turmas de 10 a 

15 anos. Esta faixa etária foi selecionada devido à ocorrência de um elevado número de visitas 

agendadas que solicitam o trabalho de orientação e acompanhamento dos monitores do parque. 

Além disso,  os  alunos  dessa  idade  são  capazes  de  refletir  sobre  o  que  aprendem,  sendo o 

processo de desenvolvimento muito mais gradual (DOUGLAS, 1996). 

Chegando ao Aquário, o grupo de alunos será recepcionado por um monitor do parque, 

que ministrará a palestra “Os animais do Aquário”, com duração em torno de 40 minutos. Este 

tema tratará sobre os principais aspectos dos animais em exposição no parque, seus habitats 

naturais e suas curiosidades. Também abordará sobre o impacto negativo que o lixo exerce no 

ambiente marinho e o reflexo disso para própria população,  com o propósito de estimular a 

responsabilidade individual e coletiva dos alunos.



Com base  nesta  palestra,  será  elaborado  um questionário  contendo  seis  questões  de 

múltipla escolha, sendo somente uma resposta correta para cada pergunta.

O presente trabalho prevê a aplicação do questionário anterior à palestra, denominado 

“questionário A”, a fim de avaliarmos o conhecimento prévio dos alunos com relação ao assunto 

que será abordado. 

Posteriormente, o mesmo questionário será aplicado para compararmos o conhecimento 

adquirido após o trabalho realizado. Este será o “questionário D”.

RESULTADOS PRELIMINARES 

             Duas escolas, com alunos de 10 á 15 anos, receberam os questionários. Foram aplicados 

78 questionários antes e 78 questionários depois da monitoria do Aquário de Santos, 11 de abril 

de 2013, e 23 questionários antes e 23 questionários depois no dia 15 de maio de 2013.

Tendo  em  mãos  as  respostas  aos  questionários  preenchidos  pelos  os  alunos,  serão 

analisadas as informações que os mesmos obtinham antes e depois da monitoria, o quanto cada 

um aprendeu e qual assunto trouxe mais dificuldade.
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