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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a contribuição do uso integrado escola-espaço não 

formal de educação – Unidades de Conservação – para aprendizagem de conceitos de 

ecologia por meio de abordagem investigativa e à luz da aprendizagem significativa. 

Participaram da pesquisa 31 estudantes do sexto ano do ensino fundamental de uma escola 

pública municipal da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Uma unidade de 

ensino potencialmente significativa (UEPS) foi elaborada e aplicada usando a abordagem 

investigativa em uma trilha interpretativa no Parque das Dunas de Natal-RN. Os conceitos de 

Ecologia, trabalhados durante a (UEPS), foram selecionados seguindo as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, contemplando as competências e habilidades, conteúdos 

centrais para o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes para o ensino 

fundamental. Para coletar as informações a respeito do conhecimento dos alunos antes e após 

as intervenções educacionais, utilizaram-se questionários, contendo questões fechadas, abertas 

e desenhos. As respostas foram analisadas e agrupadas em categorias, com base no método de 

análise de conteúdo. A análise evidenciou que as atividades desenvolvidas na unidade de 

ensino contribuíram significativamente para a aprendizagem de conteúdos conceituais; 

procedimentais, tais como, coleta, organização, interpretação e divulgação de informações e 

atitudinais, relacionados ao tema: Ecologia. Com relação à aprendizagem de conceitos, 

observou-se uma evolução conceitual na maioria deles: espécie, comunidade, ecossistema, 

fatores bióticos e abióticos, habitat, nicho ecológico, cadeia alimentar, produtor, decompositor 

e consumidor. Cadeia alimentar e decomposição foram os conceitos que mais evidenciaram 

concepções alternativas. Os resultados revelaram que o uso integrado escola-espaço não 

formal e também a abordagem investigativa representam grande potencial para motivar, 

aproximar a teoria da prática, desenvolver habilidades para escrever, argumentar, tornando o 

aluno mais crítico e criativo, contribuindo também para superação de concepções alternativas. 

 

 

Palavras-chave: Espaço não Formal de Educação. Ensino por Investigação. Aprendizagem 

Significativa. Ecologia. 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to investigate the contribution of the integrated use – non-

formal school education space – Conservation Units – for learning concepts ecology through 

investigative approach and the light of significant learning. Participated in the search 31 

students in the sixth grade of elementary education in a Municipal public school in the city of 

Natal in Rio Grande do Norte. A education unit potentially significant (LIFO) was designed 

and implemented using the investigative approach in an interpretative trail at Parque das 

Dunas in Natal-RN. The concepts of ecology, worked during (LIFO), were selected following 

the guidelines of the National Curriculum Parameters, contemplating the competencies and 

skills, contents centrals for the development of concepts, procedures and behaviors. To collect 

information about students' knowledge before and after the educational intervention used 

questionnaires, containing questions closed, open and drawings. The answers were analyzed 

and grouped into categories, with base on the method of content analysis. The analysis 

showed that the activities developed in the education unit contributed significantly to the 

learning of conceptual content; procedural, such as, collection, organization, interpretation 

and reveal of information and behaviors, associated to the topic, Ecology. Regarding the 

learning of concepts, observed a conceptual evolution in most of them: species, community, 

ecosystem, biotic factors and abiotic, habitat, ecological niches, food chains, producer, 

consumer and decomposer. Food chain and decomposition were the concepts that more 

showed alternative conceptions. The results showed that the use integrated non-formal school 

space and also the investigative approach represent great potential to motivate, approach the 

theory of the practice, develop skills to write, argue, making more critical and creative the 

student, also contributing to overcoming conceptions alternatives. 

 

 

Keywords: Non-formal Education Area. Education for Research. Meaningful Learning. 

Ecology. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Atrair a atenção do aluno na escola, atualmente, tornou-se um grande desafio para os 

educadores, devido às crescentes mudanças na sociedade contemporânea. Para isso exige-se uma 

reorganização dos conteúdos trabalhados, abandonando aqueles sem significação e elegendo 

temas que sejam relevantes para o aluno. Também repensar as estratégias metodológicas, visando 

à superação da aula tradicional, pautada em um ensino memorístico, substituindo-a por práticas 

pedagógicas capazes de auxiliar a formação de um sujeito competente, apto a reconstruir 

conhecimento e utilizá-los para qualificar a vida (BORGES; LIMA, 2007). 

Nesse sentido, o ensino de Ciências Naturais, desenvolvido por meio de estratégias 

inovadoras de aprendizagem, tem se mostrado como um caminho importante para que o aluno 

tenha acesso ao conhecimento, de maneira significativa. 

No entanto, não basta somente o professor fazer uso de novas estratégias, sem 

considerar vários outros aspectos didático-pedagógicos que estão envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, como por exemplo, as dificuldades de aprender e ensinar conteúdos 

complexos e abstratos em diferentes áreas das Ciências Naturais, incluindo a biologia (POZO; 

CRESPO, 1998). 

As dificuldades de aprendizagem podem estar relacionadas a diversos fatores inerentes, 

por exemplo, a capacidade cognitiva do aluno, motivação, atuação do professor, material 

didático, a natureza dos conteúdos e as concepções alternativas, que muitas vezes os estudantes 

apresentam sobre o tema trabalhado pelo professor. Segundo Carrascosa (2005), concepções 

alternativas são idéias que levam aos erros conceituais. Wandersee, Mintzes e Novak (1994) 

denominam de concepções alternativas “os produtos da aprendizagem individual dos 

estudantes, de seu esforço intelectual para dar sentido e organizar uma visão de mundo”. 
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Essas concepções são construídas pelos estudantes desde o ensino fundamental, muitas 

vezes estendendo-se até o ensino médio e/ou superior (SCHNEIDER et al., 2011; 

OLIVEIRA, 2005), tendo origem sensorial, cultural e até mesmo escolar (POZO; CRESPO, 

1998), e encontram-se arraigadas na estrutura cognitiva do aluno, interferindo negativamente 

no processo de ensino e aprendizagem (AUSUBEL, 1980). 

Em relação aos conteúdos de Ecologia, os de que os estudantes mais apresentam 

concepções alternativas são aqueles relacionados à dinâmica da população; cadeias 

alimentares; teias alimentares; ecossistemas; competição; pirâmides de números; nichos 

ecológicos; às flutuações populacionais naturais e à extinção (MUNSON, 1994; 

NEVANPÃÃ; LAW, 2006). 

Um passo importante no sentido de superar as dificuldades de aprendizagem originadas 

pela presença de concepções alternativas na estrutura cognitiva dos estudantes, principalmente 

com relação aos conteúdos de ecologia, é o seu diagnóstico por parte do professor, 

possibilitando-lhe tomá-las como base no sentido de propor atividades que favoreçam uma 

evolução conceitual, aproximando-se da explicação científica. Ressalta-se que tais concepções, 

se não forem identificadas e trabalhadas no processo de ensino e aprendizagem, podem induzir 

o aluno ao erro (CARRASCOSA, 2005). Portanto essa prática torna-se essencial no processo de 

ensino e aprendizagem, na perspectiva da aprendizagem significativa de Ausubel, tomando 

como base de que conhecer o que o aluno já sabe se constitui a premissa mais importante dessa 

teoria. Isso porque, segundo essa teoria, a nova informação se relaciona, de maneira substantiva 

(não literal) e não arbitrária a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Dessa 

forma, a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual 

Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou, simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura 

cognitiva de quem aprende (MOREIRA, 2009). 
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Já com relação às dificuldades de aprendizagem originadas por questões didático- 

pedagógicas, uma maneira de contribuir para superá-las é o planejamento e a execução, por 

parte do professor, de atividades contextualizadas, de maneira que possibilite ao aluno 

vivenciar situações que não podem ser propiciadas somente na escola, por causa de suas 

limitações, sendo, portanto, fortemente recomendadas pelos PCNs (BRASIL, 1998). 

No entanto, alguns professores ainda oferecem resistência em buscar novas situações 

didáticas, por estarem acostumados com uma metodologia mais tradicional de educação, 

provavelmente devido ao fato de que nos cursos de formação inicial ainda prevalece uma 

concepção tradicional de ensino (GUIMARÃES; VASCONCELOS, 2006). De acordo com 

esse modelo de ensino, a aquisição de conhecimento se realiza principalmente na escola, 

geralmente de maneira fragmentada, na qual o professor apresenta o conhecimento de modo 

pronto e acabado, não incentivando os estudantes a refletir e discutir sobre os fenômenos. O 

ensino ancora-se na exposição verbal da matéria e na demonstração, oferecendo ao aluno uma 

grande quantidade de informações que devem ser memorizadas (NUÑEZ et al, 2004). Dessa 

forma, muitos dos estudantes não despertam o interesse pela aprendizagem, uma vez que não 

compreendem o significado dos conteúdos trabalhados na disciplina de Ciências Naturais, 

preocupando-se apenas em decorá-los. Além do mais, vale ressaltar que uma aula, para ser 

desenvolvida fora da escola, demanda mais tempo, tanto para o planejamento como para a 

execução, além de toda a logística envolvida em uma saída de campo, contribuindo de alguma 

forma para desencorajar o professor.  

Uma maneira de despertar o interesse dos estudantes para aprendizagem de conteúdos 

trabalhados na disciplina de Ciências, mas especificamente os relacionados ao tema Ecologia, 

é, segundo Seniciato e Cavassan (2004), realizar aulas de Ciências e Biologia em ambientes 

naturais, uma vez que, de acordo com os autores, essa prática tem sido apontada como uma 
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metodologia eficaz, tanto por envolver e motivar crianças e jovens nas atividades educativas, 

quanto por constituir um instrumento de superação da fragmentação do conhecimento.  

Os ambientes naturais, como as Unidades de Conservação, são consideradas espaços 

não formais de educação e apresenta, portanto, grande potencial para esse fim. Ressalte-se 

que a utilização desses espaços de forma complementar à educação desenvolvida no espaço 

formal, constitui-se em uma estratégia importante para tornar o ensino mais atrativo, 

promovendo uma contextualização dos conteúdos, podendo contribuir para superação da 

fragmentação do conhecimento, além de possibilitar uma melhor abstração de conteúdos de 

Ciências, facilitando assim o processo de ensino e aprendizagem (GUIMARÃES; 

VASCONCELLOS, 2006). Segundo Santos (2002 apud SENICIATO; CAVASSAN, 2004), 

as contribuições da aula de campo de Ciências e Biologia em um ambiente natural podem ser 

positivas na aprendizagem dos conceitos, à medida que servirão de estímulo aos professores, 

que vêem uma possibilidade de inovação para seus trabalhos e, assim, empenham-se mais na 

orientação dos alunos. 

No que se refere à definição, entende-se como espaço não formal qualquer espaço 

diferente da escola, onde pode ocorrer uma ação educativa, tais como: Museus, Centros de 

Ciências, Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, 

Institutos de Pesquisa, Aquários, Zoológicos, dentre outros (JACOBUCCI, 2008). 

De acordo com Oliveira e Gastal, (2009), os espaços não-formais podem também ser 

empregados para o desenvolvimento de atividades de educação formal, uma vez que, o uso 

desses ambientes possibilita a contextualização, aplicação e associação de conceitos e 

conhecimentos já aprendidos com as informações novas, do ambiente, reduzindo as exigências 

de abstração do aprendiz e permitindo uma compreensão mais eficiente dos conhecimentos. 

Contudo, apesar da escassez de pesquisas relacionadas ao uso de espaço não-formal de 

educação no ensino de Biologia, os autores Pivelli e Kawasaki (2005), reforçam a idéia da 
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importância de se promover um contato direto com a beleza e a diversidade encontradas na 

natureza, como meio mais eficaz para aumentar o conhecimento e sensibilizar as pessoas, de 

modo a proporcionar uma maior aproximação do ser humano com o seu meio, do qual ele é 

parte integrante. 

Diante desse contexto, observou-se a necessidade de utilizar um espaço não-formal de 

educação, rico em biodiversidade, “O Parque das Dunas”, no sentido de possibilitar uma 

contextualização dos conteúdos de Ecologia, auxiliando na compreensão dos mesmos, além 

de promover o desenvolvimento de procedimentos e atitudes, utilizando como estratégia o 

Ensino por Investigação. 

De acordo com Campos e Nigro (1999), o Ensino por Investigação, permite ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à realização de procedimentos, manipulação de 

equipamentos, elaboração e teste de hipóteses, aprofundamento e consolidação de 

conhecimentos. Também promovem o desenvolvimento da criticidade e da criatividade, 

resolução de problemas, entre outros. Trata-se, portanto de uma estratégia importante para ser 

desenvolvida nas aulas de Ciência, uma vez que contribui para aquisição por parte dos 

educandos dos três conteúdos da aprendizagem: conceituais atitudinais e procedimentais. 

Nessa direção, a estratégia do Ensino por Investigação realizada em ambientes naturais, 

pode auxiliar na aprendizagem dos conceitos científicos, pois proporciona ao aluno a 

possibilidade de participar da construção do conhecimento através de vivências práticas no 

ambiente natural, bem como podem ser um método eficiente para desenvolver nos alunos uma 

nova forma de pensar e de se relacionar com a natureza. 

A escolha do tema Ecologia e de uma Unidade de Conservação “O Parque das Dunas”, 

para trabalhá-lo ocorreu devido à experiência da pesquisadora com educação ambiental em 

unidade de conservação, obtida durante um trabalho desenvolvido na Área de Preservação 

Ambiental Recifes de Corais (APARC), estando esta localizada nos municípios de 
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Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros, do estado do Rio Grande do Norte, o qual serviu para a 

obtenção do título de especialista em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aliar o 

desenvolvimento deste tema é de extrema importância, no sentido de formar cidadãos 

conscientes a respeito da preservação dos recursos naturais, já que conhecer é o primeiro passo 

para adquirir atitudes de respeito à natureza, tendo a escola um importante papel nesse processo. 

Além disso, acredita-se que aliar a aprendizagem de conceitos de ecologia de forma 

investigativa à sensibilização para preservação ambiental, já no ensino fundamental, pode 

constituir-se como importante contribuição para superação de dificuldades de aprendizagem, 

impedindo a sua permanência no ensino médio e superior. 

Diante do contexto apresentado, nossa questão foco consiste em saber se o uso de um 

espaço não formal de ensino como complemento à escola é adequado para a aprendizagem de 

conteúdos de Ecologia, usando a abordagem do Ensino por Investigação.   Nesse sentido, 

almejamos como objetivo geral verificar a contribuição do uso integrado escola-espaço não 

formal –Unidades de Conservação – para a aprendizagem de conceitos de ecologia por parte 

de estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental II, utilizando a estratégia do Ensino por 

Investigação, à luz da aprendizagem significativa. 

Com base no objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre meio ambiente, unidades de 

conservação-UC e conceitos básicos de ecologia;  

2. Sensibilizar os alunos quanto à importância da preservação dos recursos naturais;  

3. Elaborar e aplicar uma seqüência de ensino usando a abordagem do ensino por 

investigação em trilha ecológica interpretativa numa unidade de conservação; 

4. Analisar os limites e as possibilidades do uso integrado, escola-espaço não formal, 

para aprendizagem de conceitos ecológicos por meio da abordagem do ensino por 

investigação; 
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5. Produzir material didático de apoio à prática docente no uso de espaços não 

formais, na perspectiva de abordagem investigativa e ambiental, norteado pelo princípio da 

aprendizagem significativa. 

Assim, a presente dissertação está estruturada em 05 partes. A primeira, concernente ao 

“Referencial teórico”, traz uma abordagem teórica sobre os temas: 1) Dificuldades de 

Aprendizagem em Ciências Naturais e Biologia; 2) Discussão a respeito da importância do uso 

dos espaços não formais de educação, como complemento das aulas desenvolvidas no ambiente 

escolar; explica as principais diferenças entre os termos: educação formal, educação não formal 

e informal; 3) Contextualização histórica sobre o Ensino por Investigação, além das principais 

abordagens teóricas sobre o tema. 

A segunda parte contempla o “Procedimento Metodológico”, composto pelo contexto 

da pesquisa e percurso metodológico, dividido em 06 etapas, sendo estas representadas no 

fluxograma e descritas ao longo do tópico. 

A terceira parte refere-se aos “Resultados e Discussões”, apresentados como 

resultados da pesquisa, comparando-se com os já encontrados na literatura. 

Já a quarta parte compreende a análise do processo de ensino e aprendizagem dos 

conceitos de Ecologia, realizando-se uma comparação entre os resultados obtidos no pré e no 

pós-teste, bem como das atividades desenvolvidas na Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS), aplicada neste estudo. 

Por último, nas “Considerações Finais”, realiza-se uma discussão geral sobre os 

resultados obtidos em relação à aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais, ligados ao tema ecologia, a partir das atividades desenvolvidas no decorrer de toda 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DE ECOLOGIA 

 

 

Vários aspectos contribuem para o surgimento das dificuldades na aprendizagem de 

conteúdos na área de biologia, dentre eles: questões didático-pedagógicas no ensino dos 

conteúdos; a influência exercida pelas concepções alternativas que os estudantes constroem 

sobre os conteúdos biológicos; além das dificuldades inerentes ao próprio conteúdo, 

considerando-se que, para uma adequada compreensão dos fenômenos biológicos, os 

estudantes devem manejar diversos conceitos científicos, bem como as interações entre eles 

(SILVA; NÚÑEZ, 2007; POZO, 2002; SNYDERS, 1996; PASTRANA, 2007). 

Dentre as questões didático-pedagógicas que influenciam no surgimento das 

dificuldades de aprendizagem de conteúdos de Biologia (Pastrana, 2007) menciona: o horário 

insuficiente para o desenvolvimento adequado ao ensino; o fato de os professores raramente 

possuírem uma boa formação didática inicial ou especialização na área; a desmotivação 

frequente; a escassa curiosidade científica dos estudantes e o descompasso habitual entre os 

professores do Ensino Fundamental com os do Médio. 

Outro fator relacionado com as questões didático-pedagógicas, que influencia no 

surgimento das dificuldades de aprendizagem, é o livro didático, ou seja, a maneira como os 

conteúdos estão apresentados, e a forma como os estudantes os interpretam a partir da leitura 

dos seus textos (HURTADO; GARCIA, 2003; CAMPANÁRIO; OTERO, 2000; 

CAMPANÁRIO; OTERO, 1990). 
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Outros fatores referentes às questões didático-pedagógicas, que também podem 

influenciar no surgimento das dificuldades de aprendizagem de conteúdos de Biologia, 

segundo Pastrana (2007), são: a escassa implantação do construtivismo como marco teórico 

mais relevante durante o ensino dos conteúdos de Ciências; o desconhecimento sobre os 

avanços na investigação didática e suas aplicações na realidade; a dificuldade para 

contextualizar o conhecimento científico, a partir dos feitos da realidade social e econômica, 

fundamentados em aplicações científicas e/ou tecnológicas e no processo de avaliação; o fato 

de os conteúdos de Biologia serem abordados de uma maneira cada vez mais generalizada nas 

aulas, tornando o clima de aprendizagem desfavorável e promovendo as limitações para a 

organização de atividades práticas e procedimentais; a pouca importância frente às idéias 

prévias e às ideias alternativas do alunado. 

Com relação à influência exercida pelas concepções alternativas que os estudantes 

constroem sobre os conteúdos biológicos, ressalta-se que muitos estudantes, sejam de ensino 

fundamental, médio ou superior, trazem concepções (SCHNEIDER et al, 2011; OLIVEIRA, 

2005), as quais têm origem sensorial, cultural e até mesmo escolar (POZO; CRESPO, 1998), 

arraigadas em suas estruturas cognitivas, e que, se não forem trabalhadas de forma adequada 

pelos professores de biologia, podem atuar como barreiras para a aprendizagem do 

conhecimento cientificamente aceito, interferindo assim no processo de ensino e 

aprendizagem (AUSUBEL, 1980). 

Com relação às concepções alternativas de origem sensorial, Pozo e Crespo (1988), 

explicam que essas são formadas nas experiências individuais dos alunos, nas atividades do 

cotidiano, fundamentalmente baseadas no uso de regras de inferências causais, por meio de 

processos sensoriais e perceptivos. Já as de origem cultural, para os autores, emergem da 

cultura dos contextos sociais, em que se encontram diferentes ideias compartilhadas pelos 

grupos sociais.  São tipos de representações sociais influenciadas pelos diversos meios de 
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transmissão cultural, como a mídia, as crenças populares, etc. As concepções alternativas de 

origem escolar podem surgir dos próprios conteúdos e materiais didáticos, além dos diferentes 

níveis de formulação dos modelos científicos. Também podem surgir quando o aluno assimila 

o saber escolar de forma analógica a outras fontes de “conhecimento científico” sobre o 

mundo, confundindo o discurso científico com outras idéias, como no caso de alguns livros 

didáticos, que ainda reforçam a idéia da construção da ciência por meio do método científico, 

no qual seguem etapas consecutivas como levantar hipóteses sobre um tema, realizar 

experiências, testar hipóteses e tirar conclusões. 

Segundo Carrascosa (2005), a origem e a persistência dessas concepções alternativas 

devem-se aos seguintes fatos: a influência das experiências físicas cotidianas; a influência das 

linguagens cotidianas (oral e escrita), que usamos no nosso dia-a-dia, nas nossas relações 

interpessoais, como também da linguagem dos meios de comunicação (rádio, TV, cinema, 

livros etc.); as idéias alternativas dos professores; além da utilização de estratégias de ensino e 

metodologias de trabalho pouco adequadas. 

Portanto vale ressaltar a importância que representa para o processo de ensino e 

aprendizagem o diagnóstico das concepções alternativas pelo professor de ciências, no sentido 

de planejar uma estratégia de ensino adequada à realidade dos seus alunos, principalmente com 

relação aos conteúdos de Ecologia, uma vez que esses são considerados de difícil compreensão, 

devido à complexidade dos fenômenos envolvidos (DIAS; NÚÑEZ, 2005). 

Em relação aos conteúdos de Ecologia, considerados de difícil aprendizagem, 

destacam-se: as cadeias alimentares; as teias alimentares; a competição; as pirâmides de 

números; os nichos ecológicos; as flutuações populacionais naturais e a extinção; o conceito 

de ecossistema, sendo este entendido como uma coleção de organismos, e não como 

totalidade organizada (NEVANPÃÃ; LAW, 2006). 
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As dificuldades de aprendizagem podem surgir devido à presença de concepções 

alternativas presentes na estrutura cognitiva dos estudantes; considerando-se que essas 

normalmente são persistentes (CARRASCOSA, 2005), reforça-se a necessidade do 

diagnóstico, bem como atividades direcionadas no sentido de superá-las, por parte do 

professor, evitando que elas continuem a se expressar nos níveis subsequentes de ensino. Com 

relação às concepções alternativas mais frequentes sobre conteúdos de Ecologia, encontradas 

na literatura, tanto em estudantes do Ensino Fundamental como do Ensino médio, em nível 

nacional e internacional, citam-se: a idéia de que a flor e a árvore são seres abióticos; os 

estudantes confundem o sentido do fluxo de matéria e energia nos ecossistemas; os seres 

vivos não interagem com as coisas inanimadas, eles ficam separados; população é uma área 

onde estão as coisas vivas; população é o número de pessoas-organismos (por exemplo, a 

população da Turquia); comunidade é o mesmo que população; identifica incorretamente os 

componentes da cadeia alimentar, dentre outros (DIAS, 2008; ZOMPERO & NORATO, 

2011; MUNSON, 1994; SANTOS & FRENEDOZO, 2007). 

Segundo Munson (1994), muitos estudantes têm idéias equivocadas sobre cadeias 

alimentares e teias alimentares, uma vez que, embora possam ter interiorizado o conceito de 

cadeia alimentar, muitos não compreendem como se dá a formação de uma teia alimentar ou a 

complexidade das interações que ocorrem dentro dela. 

Dentre os fatores que dificultam a aprendizagem de conteúdos de ecologia pelos 

alunos da educação básica, Costa (2013) destaca: a dificuldade de compreensão acerca da 

complexidade existente desde o nível submicroscópico, até chegar ao nível macroscópico; 

dificuldade de perceber que o conhecimento científico é dinâmico e está em constante 

processo de transformação e reconstrução; utilização de metodologias inadequadas que levam 

ao entendimento fragmentado dos conceitos ecológicos e dificultam a abstração e 

compreensão dos níveis hierárquicos de organização dos seres vivos. 
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Diante do exposto, observa-se a necessidade de o professor de Ciências planejar uma 

estratégia de ensino que possibilite superar essas dificuldades, impedindo que elas se 

expressem nas séries subsequentes, facilitando o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de Ecologia. 

Dessa forma, o presente estudo buscou desenvolver uma estratégia que promovesse 

uma maior vivência dos conteúdos de Ecologia, tornando-os menos abstratos, possibilitando a 

observação dos fenômenos no próprio ambiente natural, além do desenvolvimento de 

conteúdos procedimentais e atitudinais. 

Outro fato que merece destaque, no que se refere ao processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de Ecologia, é a necessidade que se tem em promover uma 

maior compreensão dos fenômenos naturais por parte dos estudantes da educação básica, 

contribuindo para o desenvolvimento de conteúdos atitudinais, uma vez que é de fundamental 

importância que os estudantes assumam atitudes de respeito com relação aos recursos naturais 

em situação do cotidiano, possibilitando a formação de cidadãos críticos e conscientes da 

importância da preservação da natureza para a presente geração e para as futuras. 

 

 

2.2 ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO COMO COMPLEMENTO DA 

EDUCAÇÃO FORMAL 

 

 

Com relação ao termo “espaços não formais de educação”, Jacobucci (2008) menciona 

que ele tem sido bastante utilizado por pesquisadores da área da educação para descrever 

lugares, diferentes da escola onde é possível desenvolver atividades educativas.  No entanto 

não há um consenso com relação à sua conceitualização. 



25 

Segundo Jacobucci (2008), para se definir espaço não formal de educação, é necessário 

conceituar o que é o espaço formal. Esse termo corresponde ao espaço que está relacionado às 

Instituições Escolares da Educação Básica e do Ensino Superior, definidas na Lei 9394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sendo assim, é a escola, com todas as suas 

dependências: salas de aula, laboratórios, quadras de esportes, biblioteca, pátio, cantina, refeitório. 

Com relação ao conceito de “espaço não formal de educação”, Jacobucci (2008) 

define-o como qualquer espaço diferente da escola onde pode ocorrer uma ação educativa. 

Segundo a autora, esses locais podem ser Instituições ou locais que não são Instituições. Na 

categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que são regulamentados e que possuem 

equipe técnica responsável pelas atividades executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de 

Ciências, Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, 

Institutos de Pesquisa, Aquários, Zoológicos, dentre outros. Já os ambientes naturais ou 

urbanos que não dispõem de estruturação institucional, mas onde é possível adotar práticas 

educativas, englobam a categoria Não-Instituições. Nessa categoria podem ser incluídos: 

teatro, parque, casa, rua, praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de futebol, 

dentre outros inúmeros espaços. 

Dessa forma, uma maneira de motivar os alunos para o processo de aprendizagem, e 

ao mesmo tempo tornar o ensino mais atrativo e prático, é a utilização de espaços não formais 

de educação como complemento das atividades desenvolvidas no espaço formal. No entanto, 

muitos educadores não consideram a possibilidade do desenvolvimento de atividades 

direcionadas, com o intuito de explorar o potencial didático desses lugares. Segundo 

Guimarães e Vasconcellos (2006), isso se deve ao fato de que a produção do conhecimento, 

praticada nos cursos de formação de professores ainda ocorre de maneira fragmentada, 

baseando-se numa concepção tradicional de formação acadêmica, refletindo numa visão 

limitada das possibilidades educativas de espaços não-formais de educação. 
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Com relação às questões socioambientais, o desenvolvimento de práticas pouco 

inovadoras caracteriza-se como indicativo de baixa associação entre ação reflexão, teoria e 

prática, numa perspectiva pouco crítica, não referenciada por um pensamento complexo. Logo, 

ressalta-se a importância da complementaridade entre educação formal e não formal no campo da 

educação ambiental, como forma de potencializar uma contextualização, além de promover uma 

melhor aproximação de uma realidade complexa (GUIMARÃES; VASCONCELLOS, 2006). 

De maneira geral, de acordo com Guimarães e Vasconcellos (2006), alguns aspectos 

tornam-se essenciais ao utilizar espaços não formais de educação em complementaridade com 

as atividades desenvolvidas no espaço formal, dentre outros, o caráter de não formalidade 

desses espaços, o que permite uma maior liberdade na seleção e organização de conteúdos e 

metodologias, ampliando as possibilidades da interdisciplinaridade e contextualização. No 

entanto a escola tem encontrado dificuldades para a implementação dessa prática. Uma 

hipótese para explicar tal limitação pode ser o fato de ela acumular uma grande quantidade de 

funções sociais, criando barreiras para uma maior flexibilidade curricular. 

Entretanto um fator que pode contribuir para romper com as barreiras impostas pelos 

espaços formais de educação em fazer uso de espaços não formais é o estabelecimento de 

parcerias entre essas instituições, ampliando as possibilidades educativas. Ressalta-se que, 

apesar dessa possibilidade de complementaridade educativa, esses espaços possuem diferentes 

funções sociais e particularidades, sendo importante respeitá-las (GUIMARÃES; 

VASCONCELLOS, 2006). 

No que se refere às potencialidades do uso de espaços não formais, como forma de auxiliar 

a educação formal, Praxedes (2009) cita: a ampliação do capital cultural do aluno; o rompimento 

com a perspectiva disciplinar, com o consequente favorecimento do trabalho interdisciplinar; a 

articulação do conhecimento com o meio, propiciando a contextualização; a flexibilização 

curricular; a motivação; a divulgação da ciência e da tecnologia e a alfabetização científica. 



27 

Já com relação às desvantagens do uso dos espaços não formais de ensino, Praxedes 

(2009) menciona: as lacunas e deficiências na formação inicial do professor para trabalhar 

com a educação não formal; a ausência de uma formação continuada oferecida pelos espaços 

não formais; a falta de recursos humanos para fazer as articulações com a escola; a 

reprodução (pelos espaços não formais), do modelo de aula expositivo-tradicional das escolas; 

a utilização de aula com a finalidade exclusiva de lazer. 

Em se tratando dos termos: educação formal, não-formal e informal, também não há um 

consenso entre as definições que os distinguem. Segundo Oliveira e Gastal (2009), a 

diferenciação desses conceitos se dá a partir da relação com o espaço onde transcorre o processo 

educacional. No entanto, de acordo com os autores, outros determinantes também são 

utilizados, dentre eles: a questão do meio onde o processo educativo ocorre; a relação entre os 

sujeitos envolvidos no processo; a existência de intencionalidade didática; a utilização de 

metodologias e técnicas específicas para a execução de procedimentos didáticos e a avaliação 

de aprendizado; sistematização e organização submetidas a diretrizes institucionais. 

Para Oliveira e Gastal (2009), uma distinção possível diz respeito aos espaços onde se 

dá o processo educativo. Logo, com relação aos espaços ou ambientes formais de educação, 

consideram-se aqueles vinculados à escola. Por outro lado, locais que não são sedes 

destinadas especificamente para o funcionamento da instituição escolar são denominados 

espaços ou ambientes não-formais de educação. Dessa forma, os autores consideraram como 

espaços não-formais todos aqueles situados fora dos limites geográficos da escola, tais como 

uma praça, uma avenida, uma quadra comercial e/ou residencial, centros comerciais, uma 

indústria, centros de pesquisa, reservas naturais, museus, centros de ciências, feiras, parques, 

entre outros ambientes urbanos, rurais e naturais. 

Com relação ao modo como se age nos três campos de educação, Gohn (2006) destaca 

que, na educação formal, o processo educativo ocorre em ambientes normatizados, com regras e 
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padrões comportamentais definidos previamente. A educação não-formal acontece em 

ambientes e situações interativas, construídas coletivamente, segundo diretrizes de dados 

grupos. Normalmente a participação dos indivíduos é optativa, mas ela também poderá ocorrer 

por forças de certas circunstâncias da vivência histórica de cada um. No entanto vale ressaltar 

que há na educação não-formal uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender 

e de transmitir ou trocar saberes. A informal opera em ambientes espontâneos, onde as relações 

sociais se desenvolvem segundo gostos, preferências, ou pertencimentos herdados. 

De acordo com Gohn (2006), quanto aos objetivos da educação formal, destacam-se os 

relativos ao ensino e aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados, normatizados 

por leis. A educação informal socializa os indivíduos, que desenvolvem hábitos, atitudes, 

comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, segundo valores e 

crenças de grupos que frequentam ou a que pertencem por herança, desde o nascimento. A 

educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua 

finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas 

relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori; eles se constroem no processo 

interativo, gerando um processo educativo. 

Segundo Silva (2010), um dos supostos básicos da educação não – formal é o de que a 

aprendizagem se dá por meio da prática social. Dessa forma, é a experiência das pessoas em 

trabalhos coletivos que gera um aprendizado. Sendo as ações interativas entre os indivíduos 

fundamentais para a aquisição de novos saberes, essas ações ocorrem essencialmente no 

campo da comunicação oral, abrangendo todo um conjunto de representações e tradições 

culturais que as expressões orais contêm. Para a autora, a educação não-formal tem sempre 

um caráter coletivo, passa por um processo de ação grupal, é vivida como práxis completa de 

um grupo, ainda que o resultado seja absolvido e refletido individualmente. 
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No entanto, apesar da relevância para o processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos de Ciências, aulas em ambientes naturais, considerados espaços não formais de 

educação, têm sido pouco exploradas, por professores da área, conforme salienta Krasilchik 

(2008). A autora relata que a maioria dos professores de Ciências considera de extrema 

importância os trabalhos de campo e as excursões, mas são raros os que as realizam. Além 

disso, muitas das atividades desenvolvidas nesses ambientes evidenciam o potencial de lazer e 

entretenimento, em detrimento do propósito ligado a aprendizados científicos e tecnológicos, 

o que pode acarretar uma percepção banalizada dessas práticas. 

Entretanto, apesar de ainda serem pouco empregadas como prática docente na 

educação básica, as atividades escolares desenvolvidas em espaços não-formais já são 

utilizadas para finalidades específicas ligadas à educação ambiental, conforme mencionam 

Seniciato e Cavassan (2004). 

Dentre as atividades práticas de educação formal realizadas em ambiente extra-

escolares, destaca-se o método de estudo do meio. Sobre esse método, o autor Haydt (2006) 

define-o como uma técnica que permite ao aluno estudar de forma direta o meio natural e 

social que o circunda e do qual ele participa. Permite-se o uso de entrevistas, excursões e 

visitas como formas de observar e pesquisar diretamente a realidade. Segundo o autor, 

consiste em uma atividade ampla, que começa e termina na sala de aula, embora desenvolvida 

em grande parte, fora dela. Trata-se, portanto, de uma atividade curricular extraclasse, cujo 

objetivo é promover o estudo de parcelas significativas da realidade por meio da observação e 

pesquisa realizadas diretamente pelos alunos. Exige-se um planejamento mais rigoroso por 

parte do professor, quando comparada a outras atividades. 

No entanto, de acordo com Oliveira e Gastal (2009), o que se observa é a inexistência 

de um rigor prático metodológico das atividades escolares desenvolvidas fora da escola. 

Diante disso, os autores propõem o método de estudo do meio, uma atividade que pode ser 
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desenvolvida, não só no âmbito do ensino de ciências, mas também de várias outras 

disciplinas escolares. Consiste em uma pesquisa com investigação mais ampla de um ou 

vários temas sob um determinado contexto e cenário, podendo-se utilizar diferentes 

instrumentos. Nela, o aluno participa ativamente da busca de dados e informações, que serão 

utilizadas para fundamentar os conhecimentos que irá construir. Segundo os autores, para que 

o trabalho do aluno seja bem executado, a fim de se alcançarem aprendizagens mais 

significativas, o professor desempenha um papel fundamental no sentido de adequar os seus 

objetivos de aprendizagem ao método de estudo do meio e ao conteúdo curricular. 

Também de acordo com Oliveira e Gastal (2009), a preferência pelo estudo do meio se 

dá porque – diferentemente das outras estratégias – essa modalidade permite ao aluno uma 

postura bastante diferente das demais técnicas, possibilitando-lhe atuar como investigador 

ativo, ao mesmo tempo proporcionando um contato direto com os fenômenos observáveis, 

podendo extrair deles informações e dados para a sua pesquisa. Além do mais, o estudo do 

meio exige do aluno uma maior autonomia para buscar, analisar, selecionar e avaliar as 

informações disponíveis, o que representa um importante exercício para a aplicação de 

conhecimentos e de responsabilidade, para a sua vida cotidiana. 

Entretanto, apesar de este momento representar um campo potencialmente importante 

para o desenvolvimento de valores, competências e habilidades, de acordo com Barzano 

(2008), existe uma lacuna no que se refere às investigações acerca do ensino de biologia nos 

espaços educativos em que a educação não-formal acontece; há uma predominância de 

trabalhos investigativos que abordam o ensino de biologia na escola, destacando a formação 

de professores, o currículo, o ensino-aprendizagem etc. Segundo Barzano (2008), essa 

realidade poderia ser transformada caso houvesse uma mudança no currículo do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas que contemplasse a educação não-formal nas disciplinas 

relacionadas à prática de ensino. 
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2.3 O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

 

2.3.1 Contextualização histórica 

 

 

De acordo com os autores Zômpero e Laburú (2011), desde a segunda metade do 

século XIX, até os dias atuais, o Ensino de Ciências apresentou diferentes objetivos; esses 

refletiam as principais mudanças na sociedade em suas diferentes épocas, considerando-se os 

aspectos políticos, históricos e filosóficos. 

Referindo-se ao Brasil, muitas tendências do Ensino de Ciências não tiveram uma 

relevância significativa, diferentemente do que ocorreu em países da Europa e nos Estados 

Unidos.  Dentre elas, destaca-se o Ensino por Investigação, também conhecido como 

“inquiry”, que recebeu grande influência do filósofo e pedagogo John Dewey (ZOMPÊRO; 

LABURÚ, 2011). 

O termo, “inquiry” pode ser encontrado na literatura com diferentes conceituações, 

tais como: ensino por descoberta; aprendizagem por projetos; questionamentos; resolução de 

problemas, dentre outras (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Segundo Wong e Pugh (2001), as idéias de Dewey influenciaram o Movimento 

Progressista. Outras denominações da Pedagogia Progressista encontradas na literatura são: 

Pedagogia Ativa, Escola Ativa, Escola Nova, Escola do Trabalho. 

A Pedagogia Progressista surgiu nos Estados Unidos em oposição à Pedagogia 

tradicional defendida por Herbart, filósofo e pedagogo, que viveu no século XIX.  De 

acordo com esse filósofo, o ensino deveria ser organizado com base em três conceitos 

principais: governo, disciplina e instrução educativa. O primeiro refere-se às regras externas 
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que fazem com que o aluno mantenha-se atento ao assunto estudado. A disciplina visa à 

formação do caráter, para que o aluno desenvolva e reflita sobre os aspectos morais. Por 

último, a instrução educativa consiste em educar o aluno para que desperte interesse em 

aprender. Para Herbart, a instrução é assegurada pela disciplina e pelo governo 

(ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Contrariando as idéias de Herbart, surgiu, no final do século XIX, o Movimento 

Progressista. Seus adeptos defendiam o ensino centrado na vida, na atividade, aliando teoria e 

prática, sendo o aluno participante ativo de seu processo de aprendizagem. Dewey foi 

precursor dessas idéias. Seu nome tem sido associado à aprendizagem por projetos e por 

resolução de problemas (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Já no início do século XX, a educação científica teve seu objetivo principal voltado 

para os valores sociais, devido às mudanças ocorridas na sociedade, tais como, o crescimento 

da urbanização, da imigração, problemas relacionados com a saúde pública. Diante desse 

contexto, o inquiry foi visto como um modo de desenvolver habilidades necessárias para 

resolver problemas de relevância social, ao invés de apenas desenvolver nos alunos 

habilidades de raciocínio. Essas ideias baseavam-se na filosofia de Dewey. Segundo ele, para 

preparar os estudantes para a vida, a educação formal deveria dar-lhes habilidades para 

formular questões significativas sobre os problemas sociais (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

Em 1950, os cientistas, educadores e líderes industriais argumentaram que o Ensino de 

Ciências tinha perdido o seu rigor acadêmico e não estava possibilitando o desenvolvimento 

intelectual dos alunos, já que estava enfatizando aspectos de relevância social. A educação 

científica, naquele período, estava centrada demais no aluno e, por isso, havia perdido o rigor 

acadêmico (DEBOER, 2006). 

Segundo Campos e Nigro (1999), foi a partir da década de sessenta, diante do avanço 

tecnológico, que houve uma tendência em utilizar o ensino do método em detrimento do ensino 
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de certos conceitos. Diante das mudanças que aconteciam nessa época, o ensino tradicional 

mostrou-se ineficiente, havendo a necessidade de dar prioridade ao ensino do “método 

científico”, surgindo assim uma nova maneira de ensinar Ciências: o ensino por redescoberta. 

O ensino por redescoberta baseou-se na idéia de os alunos vivenciarem o método 

científico, realizando observações, experimentos e generalizações semelhantes àquelas feitas 

por alguns cientistas no passado. Dessa forma, os alunos poderiam se deparar com certas 

evidências científicas e acabariam tendo de formular novas hipóteses, mais explicativas, para 

os fenômenos que observavam. Podia ocorrer a redescoberta do conhecimento científico pelo 

próprio aluno (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

No entanto houve algumas confusões na utilização de método de ensino, dentre eles: o 

fato de muitos professores conceberem que o desenvolvimento de um conhecimento científico se 

dava somente quando se seguia um método, rígido e indutivo; era comum o professor acreditar 

que o seu papel se limitava a propor determinadas atividades e fornecer aos alunos o material 

necessário para realizá-las, e os alunos aprenderiam naturalmente (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

Entretanto, na medida em que o ensino por redescoberta demonstrava suas limitações, 

percebia-se que os alunos viam os fatos e os fenômenos da natureza geralmente de maneira 

distinta do conhecimento científico formal. Tais conhecimentos prévios revelavam-se muito 

resistentes ao ensino formal; daí passou-se a admitir que eles deveriam ser considerados nas 

situações de ensino-aprendizagem (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

Logo, se os alunos têm conhecimentos prévios que parecem ser uma barreira à 

aprendizagem dos conhecimentos científicos, esses deveriam ser trabalhados pelo professor 

para haver uma mudança conceitual. Dessa forma, sugeriram a proposição de conflitos 

cognitivos, em que o aluno, ao vivenciar uma situação de conflito, a qual promoveria um 

desequilíbrio, poderia verificar a insuficiência e a incoerência dos seus sistemas explicativos. 

Com a ajuda do professor, criaria um modelo explicativo que se adequasse aos fenômenos 
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observados. Para verificar se uma mudança conceitual acontecera, o professor deveria propor 

novas situações práticas, nas quais observaria se o aluno continuava (ou não) o antigo sistema 

explicativo (CAMPOS; NIGRO, 1999). Segundo Pérez (1993 apud CAMPOS; NIGRO, 

1999), ensinar ciências seguindo o modelo de mudança conceitual consiste em: identificar as 

ideias prévias dos alunos; propor conflitos cognitivos; introduzir novas ideias capazes de 

esclarecer o conflito cognitivo; proporcionar aos alunos oportunidades de aplicar as novas 

ideias em situações diferentes. 

No entanto esse modelo mostrou-se insuficiente para o ensino de ciências, por diversos 

motivos, dentre eles: nem tudo o que para o professor parecia uma evidência contrária a 

determinado modelo explicativo era visto da mesma forma pelo aluno; na prática, nenhum 

conflito ocorria, e o aluno não sentia a necessidade de mudar os seus sistemas explicativos; por 

último, mesmo em situações adequadas, nas quais eles percebiam um conflito entre suas 

explicações, poderia não ocorrer qualquer mudança conceitual (CAMPOS; NIGRO, 1999). 

Entretanto o ensino das ciências naturais não pode se limitar a promover uma mudança 

conceitual nos alunos ou ao aprendizado do conhecimento científico. Torna-se necessário 

também buscar uma mudança metodológica e atitudinal. 

Dessa forma, o Ensino por investigação busca desenvolver atividades que se aproximem 

do “fazer ciência” dos verdadeiros cientistas. Proporciona-se aos alunos a oportunidade de 

participar da construção do conhecimento científico. De acordo com Campos e Nigro (1999), o 

ensino de Ciências como investigação promove uma mudança metodológica, na medida em 

que: supera evidências do senso comum; introduz formas de pensamento mais rigorosas, 

críticas e criativas; obriga à imaginação de novas possibilidades, a título de hipóteses e estimula 

a comparação de diferentes hipóteses em situações controladas. 

Entretanto, segundo Oliveros (2013), uma característica fundamental no método 

investigativo é a importância do conhecimento prévio do aluno. Destaca-se que, antes de 
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preparar uma aula de cunho investigativo o professor deve levantar o que o aluno já sabe, o 

nível de conhecimento sobre o assunto e possíveis concepções alternativas que possam ser 

trabalhadas. De posse desse conhecimento os objetivos podem ser definidos e os conteúdos 

que irão ser trabalhados determinados. 

Também segundo Oliveros (2013), outra característica importante, é que a atividade deve 

ser planejada passo a passo com o que se pretende alcançar e como. O ensino por investigação 

exige atenção e uma atitude ativa dos alunos, podendo ser complicado para alguns alcançar a 

compreensão completa do assunto nas primeiras vezes. Ao planejar, essa possibilidade é 

minimizada, pois o professor sabe o que precisa ser feito para alcançar seus objetivos. 

 

 

2.3.2 Abordagens teóricas 

 

 

De acordo com Pérez (1993 apud CAMPOS; NIGRO, 1999), para o desenvolvimento 

de atividades, tendo como modelo o Ensino por investigação, devem-se seguir os seguintes 

passos: propor situações – problema; propor o estudo qualitativo das situações problema e a 

formulação das primeiras hipóteses explicativas; tratar cientificamente o problema a ser 

investigado; lidar com as informações obtidas, formulando novas hipóteses, sínteses e novos 

problemas a serem investigados. 

Para Gil (1993), uma atividade, para ser considerada como de Ensino por Investigação 

deverá conter as seguintes etapas: situação problemática; construção de modelos e hipóteses; 

realização de atividades; interpretação dos resultados, relação hipóteses e corpo teórico; 

comunicação, intercâmbio entre equipes; elaboração de sínteses, esquemas, mapas 

conceituais; possibilidades de aplicação. 
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Outra proposta de ensino com a utilização de atividades investigativas é a de Azevedo 

(2006). Para essa autora, uma atividade de investigação, para que assim possa ser considerada, 

deve levar o aluno a refletir, discutir, explicar, relatar e não apenas limitar-se a favorecer a 

manipulação de objetos e à observação dos fenômenos. Nesse sentido, a autora salienta que a 

aprendizagem de procedimentos e atitudes torna-se tão importante quanto a aprendizagem de 

conceitos ou do conteúdo. A mesma autora enfatiza que as práticas de investigação devem 

contemplar alguns momentos que, segundo ela, devem ser: proposta do problema, 

preferencialmente em forma de pergunta que estimule a curiosidade científica do estudante; 

levantamento de hipóteses, que devem ser emitidas pelos alunos por meio de discussões; 

coleta de dados; análise dos dados obtidos, em que podem ser utilizados gráficos e textos, 

para que os alunos possam realizar a explicação desses dados; conclusão, quando os alunos 

formulam respostas ao problema inicial, a partir dos dados obtidos e analisados. Essas idéias 

são compatíveis com as apresentadas pelos demais autores como, por exemplo, Gil Perez 

(1996), Rodriguez, (1995) e Gil (1993). 

Segundo Azevedo (2006), para ser considerada uma atividade de investigação, ela 

deve conter características de um trabalho científico, dentre elas: o aluno deve refletir, 

discutir, explicar, relatar, e não apenas se limitar ao trabalho de observação ou manipulação. 

Também é necessário que uma atividade de investigação faça sentido para o aluno, de modo 

que ele saiba o porquê de estar investigando o fenômeno a ele apresentado. Sendo assim, cabe 

ao professor apresentar um problema relacionado ao tema estudado. Dessa forma, para a 

autora, a aprendizagem de procedimentos e atitudes, na perspectiva do Ensino por 

Investigação, torna-se tão importante quanto a aprendizagem de conceitos e/ou conteúdos. 

De acordo com a abordagem proposta por Gil Perez e Castro (1996 apud ZÔMPERO; 

LABURÚ, 2011) as atividades de investigação devem compreender as seguintes 

características: apresentar aos alunos situações problemáticas abertas, em um nível de 
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dificuldade adequado à zona de desenvolvimento potencial dos educandos; favorecer a 

reflexão dos alunos sobre a relevância das situações-problema apresentadas; emitir hipótese 

como atividade indispensável à investigação científica; elaborar um planejamento da 

atividade experimental; contemplar as implicações CTS do estudo realizado; proporcionar 

momentos para a comunicação do debate das atividades desenvolvidas; potencializar a 

dimensão coletiva do trabalho científico. 

Os autores, Rodriguez et al (1995 apud Zômpero e Laburú, 2011), propõem algumas 

etapas para as atividades investigativas, tais como: a elaboração do problema pelos alunos; a 

elaboração de hipóteses; o planejamento da investigação; o contato com novas fontes de 

informação, incluindo experimentos; a leitura de materiais informativos; visitas; interpretação 

e conclusão dos resultados. Após essas etapas, o aluno deverá expressar seus resultados ao 

grupo e aplicar o conhecimento a novas situações. 

Já Watson (2004 apud Zômpero e Laburú, 2011) enfatiza as atividades investigativas 

como forma de proporcionar o conhecimento dos processos da Ciência. Relata que os alunos 

devem perceber evidências e que esse conceito precisa ser desenvolvido com os educandos, 

uma vez que os procedimentos científicos são baseados nelas. O autor afirma que, nas 

atividades investigativas, os alunos podem, a partir da situação problema, desenvolver 

planejamento de resolução, reunir evidências, elaborar inferências. Além disso, durante as 

atividades, é possível aos alunos desenvolver a argumentação. 

Segundo Newman et al (2004 apud ZÔMPERO; LABURÚ, 2011), as atividades de 

investigação devem envolver o uso de evidência, lógica e imaginação na elaboração de 

explicações sobre o mundo natural. Para o autor, a investigação ajuda os alunos a alcançar o 

entendimento da ciência e desenvolver o raciocínio científico. 

De acordo com o Newman et al (2004 apud ZÔMPERO; LABURÚ, 2011), enquanto 

os alunos estão engajados na investigação, eles descrevem objetos e eventos, fazem perguntas, 



38 

constroem explicações e expõem essas explicações para os demais alunos. Dessa forma, 

Borges (2002 apud ZÔMPERO; LABURÚ, 2011) chama a atenção para o fato de que, em 

uma atividade de investigação realizada em uma sala de aula, o estudante deve ser colocado 

frente a uma situação na qual ele seja solicitado a fazer algo mais do que se lembrar de uma 

fórmula ou de uma solução já utilizada em uma situação semelhante. 

Um fato relevante nas abordagens teóricas acerca do Ensino por Investigação, segundo 

Zômpero e Laburú (2011), é a necessidade de que as atividades investigativas proporcionem 

aos estudantes o contato com as novas informações. Torna-se, portanto, necessária a 

comunicação das novas informações obtidas pelos alunos. Essa divulgação dos resultados 

poderá ser realizada por meio da oralidade ou da escrita. 

No entanto o Ensino por Investigação trata-se de uma metodologia, através da qual o 

professor incentiva o estudante a desenvolver atividades de pesquisa, partindo de uma 

situação problema, em que ele irá formular hipóteses com oportunidade de testá-las e, dessa 

forma, atuar como sujeito ativo na construção do saber. 

Segundo Campos e Nigro (1999), as mudanças metodológicas associadas ao ensino de 

ciências como investigações são: superar evidências de senso comum; introduzir formas de 

pensamento mais rigorosas críticas e criativas; obrigar a imaginação de novas possibilidades, 

a título de hipótese; estimular a comparação de diferentes hipóteses em situações controladas. 

Vale ressaltar que a utilização dessa metodologia permite ao aluno o desenvolvimento 

de habilidades relacionadas à realização de procedimentos, manipulação de equipamentos, 

elaboração e teste de hipóteses, aprofundamento e consolidação de conhecimentos. Também 

promove o desenvolvimento da criticidade e da criatividade, resolução de problemas, entre 

outros. Trata-se, portanto, de uma estratégia importante para ser desenvolvida nas aulas de 

Ciência, uma vez que irá contribuir para aquisição por parte dos educandos dos três conteúdos 

da aprendizagem: conceituais, atitudinais e procedimentais (CAMPOS; NIGRO, 1999). 
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Segundo Gil (1994 apud NÚÑEZ, 2004), um dos maiores problemas no ensino de 

Ciências é “o abismo que existe entre as situações de ensino-aprendizagem e o modo como se 

constrói o conhecimento científico”. 

Esse abismo tende a diminuir em situações de aprendizagem, onde os alunos se 

comportem como cientistas iniciantes, trabalhando em grupo e desenvolvendo investigações 

em uma área determinada, abordando problemas nos quais seus supervisores são especialistas 

- os professores e colegas mais experientes (CAMPANÁRIO, 2002 apud NÚÑEZ, 2004). 

De acordo com Campos e Nigro (1999), essa proposta do aluno “cientista iniciante”, 

que realiza investigações sob a orientação de um especialista (o professor), é sugerida para 

alunos a partir dos 10 anos. 

Diante desse contexto, ressalta-se que as atividades aplicadas durante todas as etapas 

da presente pesquisa desenvolveram-se tanto no espaço formal de educação, como no espaço 

não-formal, de maneira integrada, utilizando-se como estratégia o Ensino por Investigação. 

Considere-se a importância da aquisição por parte dos educandos dos três conteúdos da 

aprendizagem: conceituais, atitudinais e procedimentais como forma de facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos de Ecologia, normalmente abordados no sexto ano do 

Ensino Fundamental II. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, foi elaborada uma sequência de 

atividades-unidade de ensino-, desenvolvida com 31 estudantes do sexto ano, com idades entre 

10 e 12 anos, do ensino fundamental de uma escola pública municipal da cidade do Natal no 

estado do Rio Grande do Norte. A proposta visou usar os espaços não formais de educação para 

complementar a aprendizagem de conceitos curriculares da escola, fortalecendo a relação 

espaço não formal-escola. Dessa forma, uma parte das atividades foi realizada na sala de aula e 

outra em um espaço não formal de educação (O Parque das Dunas de Natal), utilizando como 

estratégia de ensino a abordagem do ensino por investigação, proposta por Azevedo (2006). 

Ressalte-se que a pesquisadora já conhecia os estudantes da turma escolhida para realização 

desta pesquisa, uma vez que a mesma atuava como professora da disciplina de Ciências da 

escola, facilitando assim o planejamento e a execução das atividades. 

 

 

3.2 O PARQUE DAS DUNAS DE NATAL 

 

 

Escolheu-se como espaço não-formal de educação “O Parque Estadual Dunas de Natal 

Jornalista Luiz Maria Alves”, o qual é uma unidade estadual de proteção integral, sendo esta 

administrada pelo IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 
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Rio Grande do Norte, órgão vinculado à SEPLAN - Secretaria de Planejamento do Estado do 

Rio Grande do Norte (www.parquedasdunas.rn.gov.br).  

O Parque Estadual Dunas de Natal "Jornalista Luiz Maria Alves" foi criado através do 

Decreto Estadual nº 7.237 de 22/11/1977, sendo a primeira Unidade de Conservação 

Ambiental implantada no Estado do Rio Grande do Norte, possui 1.172 hectares de mata 

nativa, sendo parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira, o qual 

exerce uma grande importância para a qualidade de vida da população da cidade de Natal 

(www.parquedasdunas.rn.gov.br).  

O Parque das Dunas tem por objetivos: garantir a preservação e conservação dos 

ecossistemas naturais englobados; proteger recursos genéticos; possibilitar a realização de 

estudos, pesquisas, trabalhos de interesse científico e monitoramento; preservar sítios de valor 

histórico, arqueológico e geomorfológico; oferecer condições para lazer, turismo ecológico e 

realizações de atividades educativas e de conscientização ecológica (www.idema.rn.gov.br). 

No Parque das Dunas, existem três trilhas: Perobinha, Peroba e Ubaia Doce. As trilhas 

Peroba e Ubaia Doce cortam o Parque no sentido leste-oeste, saindo do Bosque dos 

Namorados e chegando até aos dois mirantes na Via Costeira onde é possível desfrutar de 

uma paisagem exuberante das praias e do Morro do Careca. A trilha Peroba é recomendada 

para adolescentes e adultos. O portão de entrada dessa trilha está localizado no Bosque dos 

Namorados, o percurso se estende até o mirante, possuindo uma extensão de 2.400 m (ida e 

volta) e o tempo de percurso é de 1 hora e 30 minutos, aproximadamente (ida e volta). De 

acordo com as normas estabelecidas pelo Parque, o número mínimo de pessoas para 

realização dessa trilha é de 05 e o máximo de 25, sendo esses números controlados pelos 

guias locais. Já a trilha Ubaia-Doce é recomendada para pessoas bem condicionadas 

fisicamente. O portão de entrada da trilha está localizado no Bosque dos Namorados, o 

percurso se estende até o mirante, com uma extensão de 4.400 m (ida e volta), o tempo de 

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
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percurso é de 2 horas e 30 minutos, aproximadamente (ida e volta), o número mínimo é de 05 

e o máximo de 25 pessoas (www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

As atividades planejadas nesta pesquisa desenvolveram-se em uma das trilhas 

existentes no parque, denominada, “Perobinha”. Essa trilha é recomendada para crianças a 

partir de seis anos de idade e adultos sedentários. É um atalho da trilha Peroba. Possui uma 

extensão de 800 m, o tempo de percurso é de 40 minutos, aproximadamente (ida e volta) e o 

número de pessoas: mínimo de 05 e o máximo de 15 crianças ou 25 adultos 

(www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

A entrada para trilha Perobinha se dá através do Bosque dos Namorados, a partir do 

Setor de Uso Público do Parque das Dunas, onde há infraestrutura para o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa científica, educação ambiental, lazer e turismo ecológico. Localizada 

no final da Avenida Alexandrino de Alencar, s/n, no bairro do Tirol, constituído pelos 

seguintes espaços: Centro de Visitantes; Unidade Mostra de Vegetação Nativa; Centro de 

Pesquisa, com laboratórios de botânica e zoologia; Anfiteatro Pau-Brasil; Folha das Artes; 

Setor de Informações; Oficina de Educação Ambiental e Artes; Viveiro de Mudas; Área de 

Piquenique; tabuleiro de xadrez gigante (solicitar as peças na administração); Restaurante; 

Área de Descanso e a Área do Parque Infantil (www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

 

 

3.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O percurso metodológico da pesquisa foi realizado em 06 etapas procedimentais, 

relacionadas aos objetivos específicos. Para a aprendizagem dos conceitos contemplados neste 

estudo (Ver Apêndice K), elaborou-se uma sequência de atividades, na perspectiva da 

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
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aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1980), tendo com base a aprendizagem 

potencialmente significativa (MOREIRA, 2011), que norteia a elaboração da “Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)”. Segundo Moreira (2011), UEPS são 

sequências de ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem 

significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela 

voltada diretamente à sala de aula. 

Portanto, ao elaborar uma (UEPS), segundo Moreira (2011), recomenda-se incluir 

atividades colaborativas diversificadas que promovam a mediação, a captação e a 

negociação de significados, possibilitando aos estudantes a utilização do conhecimento 

aprendido no ambiente escolar, em novas situações presentes no seu cotidiano. Dessa forma, 

Moreira (2011, p. 45) recomenda que sejam seguidos alguns passos sequenciais na 

elaboração de uma UEPS, tais como: 

 

1) Definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos 

declarativos e procedimentais tais como aceitos no contexto da matéria de ensino 

na qual se insere esse tópico;  

2) Criar/propor situação(ções) – discussão, questionário, mapa conceitual, mapa 

mental, situação-problema etc. – que leve(m) o aluno a externalizar seu 

conhecimento prévio, aceito ou não-aceito no contexto da matéria de ensino, 

supostamente relevante para a aprendizagem significativa do tópico (objetivo) 

em pauta; 

3) Propor situações-problema, em nível bem introdutório, levando em conta o 

conhecimento prévio do aluno, que preparem o terreno para a introdução do 

conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar; estas 

situações-problema podem envolver, desde já, o tópico em pauta, mas não para 

começar a ensiná-lo; tais situações-problema podem funcionar como organizador 

prévio; são as situações que dão sentido aos novos conhecimentos, mas, para isso, o 

aluno deve percebê-las como problemas e deve ser capaz de modelá-las 

mentalmente; modelos mentais são funcionais para o aprendiz e resultam da 

percepção e de conhecimentos prévios (invariantes operatórios); estas situações-

problema iniciais podem ser propostas através de simulações computacionais, 

demonstrações, vídeos, problemas do cotidiano, representações veiculadas pela 

mídia, problemas clássicos da matéria de ensino etc., mas sempre de modo acessível 

e problemático, i.e., não como exercício de aplicação rotineira de algum algoritmo;  

4) Uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o conhecimento a ser 

ensinado/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva, i.e., 

começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do 

todo, do que é mais importante na unidade de ensino, mas logo exemplificando, 

abordando aspectos específicos; a estratégia de ensino pode ser, por exemplo, 

uma breve exposição oral seguida de atividade colaborativa em pequenos grupos 

que, por sua vez, deve ser seguida de atividade de apresentação ou discussão em 

grande grupo; 
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5) Em continuidade, retomar os aspectos mais gerais, estruturantes (i.e., aquilo que 

efetivamente se pretende ensinar), do conteúdo da unidade de ensino, em nova 

apresentação (que pode ser através de outra breve exposição oral, de um recurso 

computacional, de um texto, etc.), porém em nível mais alto de complexidade em 

relação à primeira apresentação; as situações-problema devem ser propostas em 

níveis crescentes de complexidade; dar novos exemplos, destacar semelhanças e 

diferenças relativamente às situações e exemplos já trabalhados, ou seja, 

promover a reconciliação integradora; após esta segunda apresentação, propor 

alguma outra atividade colaborativa que leve os alunos a interagir socialmente, 

negociando significados, tendo o professor como mediador; esta atividade pode 

ser a resolução de problemas, a construção de um mapa conceitual ou um 

diagrama V, um experimento de laboratório, um pequeno projeto, etc., mas deve, 

necessariamente, envolver negociação de significados e mediação docente; 

6) Concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de diferenciação progressiva 

retomando as características mais relevantes do conteúdo em questão, porém de 

uma perspectiva integradora, ou seja, buscando a reconciliação integrativa; isso 

deve ser feito através de nova apresentação dos significados que pode ser, outra 

vez, uma breve exposição oral, a leitura de um texto, o uso de um recurso 

computacional, um audiovisual, etc.; o importante não é a estratégia, em si, mas 

o modo de trabalhar o conteúdo da unidade; após esta terceira apresentação, 

novas situações-problema devem ser propostas e trabalhadas em níveis mais 

altos de complexidade em relação às situações anteriores; essas situações devem 

ser resolvidas em atividades colaborativas e depois apresentadas e/ou discutidas 

em grande grupo, sempre com a mediação do docente; 

7) A avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo de sua 

implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de 

aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado; além disso, deve haver uma 

avaliação somativa individual após o sexto passo, na qual deverão ser propostas 

questões/situações que impliquem compreensão, que evidenciem captação de 

significados e, idealmente, alguma capacidade de transferência; tais 

questões/situações deverão ser previamente validadas; por professores 

experientes na matéria de ensino; a avaliação do desempenho do aluno na UEPS 

deverá estar baseada, em pé de igualdade, tanto na avaliação formativa 

(situações, tarefas resolvidas colaborativamente, registros do professor) como na 

avaliação somativa; 

8) A UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação do desempenho dos 

alunos fornecer evidências de aprendizagem significativa (captação de 

significados, compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento 

para resolver situações-problema). A aprendizagem significativa é progressiva, o 

domínio de um campo conceitual é progressivo; por isso, a ênfase em evidências, 

não em comportamentos finais.  

 

Utilizou-se como estratégia investigativa problematizadora, a abordagem do Ensino 

por Investigação, proposta por Gil (1993) e Azevedo (2006). De acordo com os autores, uma 

atividade na perspectiva do “Ensino por Investigação”, deve contemplar algumas etapas, 

dentre elas: (1) proposta do problema, sendo esta elaborada pelo professor, adequada ao tema 

escolhido e ao nível de compreensão dos estudantes; (2) levantamento de hipóteses, realizado 

pelos estudantes com a orientação do professor-pesquisador; (3) coleta de dados; ordenação 

dos dados; síntese em forma de texto; (4) conclusão, quando os alunos elaboraram uma 
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resposta ao problema inicial, a partir dos dados obtidos e analisados; (5) comunicação, 

realizada entre os grupos e para a comunidade escolar, através de exposição de fotos e 

comunicação oral (AZEVEDO, 2006). 

 

 

3.4 AS ETAPAS DA PESQUISA E A UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVA (UEPS) 

 

 

As etapas da pesquisa correspondem aos passos da UEPS, guiados pelos objetivos. 

As atividades desenvolvidas na sequência de ensino serviram de base para a produção 

do material didático como produto da dissertação, conforme ilustra o fluxograma da pesquisa 

na Figura 01 a seguir. 
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Figura 01: Fluxograma das etapas da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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O Quadro 01 abaixo estabelece uma relação entre as etapas da pesquisa e os passos 

seqüenciais propostos por Moreira (2011) e adotado neste estudo. 

 

Quadro 01: Etapas da pesquisa e passos da UEPS. 

Etapas da pesquisa Passos da UEPS 

Etapas 1 e 2 – Onde definiu-se o tópico específico a 

ser abordado, identificando seus aspectos declarativos 

e procedimentais.  

Passo 1 – Aproximação e organização instrucional do 

objeto de estudo. 

Etapa 3 – Caracterização das percepções iniciais dos 

alunos sobre meio ambiente, unidades de conservação 

(UC) e conceitos básicos de ecologia. 

Passo 2 – Correspondente ao segundo passo da 

(UEPS) de Moreira (2011), que é de levantamento 

dos conhecimentos prévios. 

Etapa 4 – Sensibilização dos alunos sobre a 

importância da preservação dos recursos naturais. 

Passo 3 – da (UEPS) de Moreira (2011), que é de 

aproximação com o objeto de estudo, servindo como 

um organizador prévio, este corresponde a uma 

situação que dá sentido aos novos conhecimentos. 

Etapa 5 – Introdução dos conteúdos pela a abordagem 

do ensino por investigação. 

Passos 4 e 5 – da (UEPS) de Moreira (2011). Dando 

início a diferenciação progressiva e reconciliação 

integradora. 

Etapa 6 – Consolidação dos conceitos trabalhados 

durante toda a “Unidade de Ensino”. 

Passo 6 – Aprofundamento e consolidação dos 

conteúdos e reconciliação integrativa/diferenciação 

progressiva. 

Etapa 7 – Avaliação 

Passos 7 e 8 – Avaliação da aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados na (UEPS) e avaliação da 

própria UEPS.  

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
 

Etapa 1: Aproximação e organização instrucional do objeto de estudo: 

Esta etapa se refere ao passo 01 da recomendação de Moreira (2011), na qual define-se 

o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos declarativos e procedimentais. 

Atividade 1 – Visita prévia ao Parque das Dunas para avaliar o potencial didático 

e selecionar conteúdos e procedimentos: 

Foram realizadas duas visitas prévias, pela pesquisadora e orientadora, à trilha 

denominada “Perobinha”, localizada no Parque das Dunas; a primeira com o guia local, 

fazendo o percurso que é realizado normalmente com os visitantes, para avaliar o potencial 

didático do espaço, definir conceitos e planejar estratégia. A segunda se realizou com o 

objetivo de definir a trilha interpretativa, ou seja, escolher os pontos e os conteúdos a serem 

abordados no percurso; essa etapa foi realizada pela pesquisadora e a orientadora, com o 

auxílio do guia local. 
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Segundo Zanin (2006), as trilhas ecológicas interpretativas são utilizadas com 

frequência em projetos como meio de interpretação ambiental, objetivando não somente a 

transmissão de conhecimentos, mas também propiciando atividades que analisam os  

significados dos eventos observados no ambiente, bem como as características do mesmo. 

Já para Dias e Zanin (2004), as trilhas traduzem para o aluno visitante das áreas naturais 

fatores que estão além das aparências, como as leis naturais, interações, funcionamento, 

história ou fatos, que, embora evidentes, não são comumente percebidos por quem está 

caminhando por elas. 

Durante a segunda visita ao Parque das Dunas, foram selecionados sete pontos para a 

trilha interpretativa, usando como critério a contextualização dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, aliados a sustentabilidade e preservação da floresta. Além disso, 

foram definidas as áreas para o estudo investigativo (Ver Apêndice A). 

 

Atividade 2 – Definição dos conteúdos: 

Os conteúdos conceituais escolhidos para serem trabalhados durante a sequência de 

ensino, elaborada e aplicada neste estudo, referem-se ao tema “Ecologia”, geralmente 

abordado no sexto do Ensino Fundamental II. São eles: meio ambiente, biodiversidade, 

espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, cadeia alimentar, 

produtor, consumidor e decompositor; componentes bióticos e abióticos de um ecossistema; 

relações entre os seres vivos e adaptações desses ao ambiente. O planejamento e a 

organização da unidade de ensino seguiram as orientações contidas nos PCN (BRASIL, 

1998), observando-se as competências e habilidades para serem desenvolvidas no Ensino 

Fundamental II, além dos conteúdos centrais para o desenvolvimento de conceitos, 

procedimentos e atitudes adequados ao tema escolhido – Ecologia – e ao nível de ensino dos 

estudantes. Tais conteúdos se inserem no eixo temático “Vida e Ambiente” do documento 
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oficial (Quadro 02). Ressalte-se que os estudantes sujeitos da pesquisa ainda não tinham tido 

aula sobre os conceitos trabalhados durante este estudo. 

 

Quadro 02: Conceitos, competências e habilidades, contemplados na unidade de ensino, aplicada neste estudo, 

de acordo com orientações dos PCN para 3º ciclo do ensino fundamental II(BRASIL, 1998). 

Eixo: “Vida e Ambiente” 

Objetivos para o ensino de Ciências no 3º ciclo. 

Conteúdos centrais para o desenvolvimento de 

conceitos, procedimentos e atitudes referentes ao 3º 

ciclo (Eixo: “Vida e Ambiente”). 

(item a) Compreender a natureza como um todo 

dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente 

de transformações do mundo em que vive, em relação 

essencial com os demais seres vivos e outros 

componentes do ambiente; 

(item b) Compreender a Ciência como um processo de 

produção de conhecimento e uma atividade humana, 

histórica, associada a aspectos de ordem social, 

econômica, política e cultural; 

(item d) Compreender a saúde pessoal, social e 

ambiental como bens individuais e coletivos que 

devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes; 

(item e) Formular questões, diagnosticar e propor 

soluções para problemas reais a partir de elementos 

das Ciências Naturais, colocando em prática 

conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 

aprendizado escolar; 

(item g) Saber combinar leituras, observações, 

experimentações e registros para coleta, comparação 

entre explicações, organização, comunicação e 

discussão de fatos e informações; 

(item h) Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz 

de ação crítica e cooperativa para a construção 

coletiva do conhecimento. 

(item a) Coleta, organização, interpretação e 

divulgação de informações sobre transformações nos 

ambientes provocadas pela ação humana e medidas 

de proteção e recuperação, particularmente da região 

em que vivem e em outras regiões brasileiras, 

valorizando medidas de proteção ao meio ambiente; 

(item b) Investigação da diversidade dos seres vivos 

compreendendo cadeias alimentares e características 

adaptativas dos seres vivos, valorizando-os e 

respeitando-os; 

(item c) Comparação de diferentes ambientes em 

ecossistemas brasileiros quanto à vegetação e fauna, 

suas inter-relações e interações com o solo, o clima, a 

disponibilidade de luz e de água e com as sociedades 

humanas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
 

As etapas de 02 a 07 referem-se às atividades realizadas na UEPS (Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa), proposta por Moreira (2011). 

 

Quadro 03: Etapas da unidade de ensino potencialmente significativa. 

Etapa 2: Aproximação e organização instrucional do objeto de estudo. Refere-se ao passo 1 da recomendação 

de Moreira (2011). 

Disciplina: Ciências 

Tema: Ecologia 

Nível: Sexto ano do Ensino Fundamental II 

Eixo dos PCN: “Vida e Ambiente” 

Conteúdos conceituais: espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico, cadeia 

alimentar, produtor, consumidor e decompositor; componentes bióticos e abióticos de um ecossistema; 

relações entre os seres vivos e adaptações desses ao ambiente. 

Objetivo Geral: Verificar a contribuição do uso integrado escola-espaço não formal – Unidades de 

Conservação- para a aprendizagem de conceitos de ecologia por parte de estudantes do sexto ano do Ensino 

Fundamental II, utilizando a estratégia do Ensino por Investigação, à luz da aprendizagem significativa. 
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Etapa 3: Referente ao objetivo 1 da pesquisa: Caracterizar as percepções iniciais dos alunos sobre meio 

ambiente, unidades de conservação (UC) e  conceitos básicos de ecologia. Correspondente ao segundo passo 

da (UEPS) de Moreira (2011). 

Essa etapa realizou-se na própria escola, onde foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

Atividade 03: Avaliação diagnóstica, utilizando como instrumento um questionário, contendo questões abertas 

e semiabertas, contemplando conceitos de: Meio ambiente, Biodiversidade e Unidade de Conservação 

ambiental. A atividade foi realizada em 1aula. (Ver Apêndice B). 

Atividade 04: Aplicou-se um pré-teste, tendo como instrumento um questionário, com o intuito de verificar os 

conhecimentos dos estudantes com relação aos conceitos ligados ao tema, Ecologia, abordados no Ensino 

Fundamental II, dentre eles: espécie, população, comunidade, ecossistema, fatores bióticos e abióticos, 

habitat, nicho, cadeia alimentar, produtor, consumidor, decompositor. Para aplicação desse instrumento foram 

necessárias 2 aulas. (Ver Apêndice C). 

Etapa 4: Referente ao objetivo 2 da pesquisa , o qual corresponde ao passo 3 da (UEPS) de Moreira (2011), 

que é de aproximação com o objeto de estudo, servindo como um organizador prévio, este corresponde a uma 

situação que dá sentido aos novos conhecimentos. 

Foi realizada na escola e teve como objetivo: Sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação dos 

recursos naturais. Para isso realizaram-se as seguintes atividades: 

Atividade 05: Aula, expositiva e dialogada, sobre Unidades de Conservação-UC’s, em que se discutiu a 

importância da criação de áreas de preservação ambiental, sendo estas classificadas de acordo com a 

legislação ambiental vigente. Discutiram-se suas principais características e ao mesmo tempo identificaram-se 

as encontradas no Rio Grande do Norte. Para a realização desta atividade foram utilizados slides, contendo 

tópicos e imagens de algumas UC’s localizadas no Rio Grande do Norte, tendo sido realizada em duas aulas. 

Atividade 06: O conjunto dos estudantes foi dividido em seis grupos. Estes realizaram uma pesquisa 

“bibliográfica” sobre o Parque das Dunas. Para tanto, foi necessário buscar informações em livros, revistas, 

internet, dentre outras fontes. Com relação à pesquisa em sites na internet, foram indicadas as seguintes 

fontes: (WWW.mma.gov.br;WWW.wwf.org.br;WWW.idema.rn.gov.br). Os estudantes foram instruídos a 

coletaram dados a respeito da classificação, características importantes, localização da UC, Biodiversidade 

(fauna e flora/preservação). Essa atividade foi desenvolvida em uma aula (Ver Apêndice D). 

Atividade 07: Os resultados da pesquisa foram socializados pelos grupos, em sala de aula, sendo as discussões 

mediadas pela professora-pesquisadora. Atividade foi realizada em duas aulas. 

Atividade 08: Os grupos, previamente organizados, receberam pranchas contendo exemplares de diversas 

espécies vegetais, com o objetivo de os estudantes observarem e identificarem as diferentes características 

existentes entre elas. Após a observação e identificação pelos grupos, os resultados foram socializados. 

Atividade foi realizada em duas aulas. 

Etapa 5: Introdução dos conteúdos por meio da abordagem de ensino por investigação.  Etapa correspondente 

aos passos 4 e 5 da (UEPS) de Moreira (2011). 

Esta etapa desenvolveu-se tanto na escola como no Parque das Dunas e teve como objetivo: Utilizar a 

estratégia do Ensino por Investigação no processo de ensino e aprendizagem de conceitos relacionados ao 

tema ecologia, como forma de contribuir para uma aprendizagem significativa dos mesmos. Para atender ao 

objetivo proposto, foi necessário realizar as seguintes atividades: 

Atividade 09: Apresentou-se, aos estudantes, uma situação problema, a partir da qual, os mesmos elaboram as 

suas hipóteses. Essa etapa realizou-se na escola durante uma aula (Ver Apêndice E). 

Atividade 10: Após o levantamento das hipóteses, pelos alunos, e definido o método de investigação, pelos 

alunos e professora-pesquisadora, os grupos foram instruídos sobre as atividades a serem realizadas em 

campo. Ressalta-se que os estudantes colaboraram na construção dos itens a serem observados. Foram 

informados como deveriam coletar os dados e registrá-los, vestimenta adequada, cita-se: uso de boné, tênis, 

calça confortável, além de protetor solar e como comportar-se numa reserva de Mata Atlântica. Essa etapa da 

pesquisa foi realizada na escola em três aulas. 

Atividade 11: Realização da trilha interpretativa no Parque das Dunas. Na entrada da trilha, referente ao 

primeiro ponto, os estudantes receberam informações, a respeito da Unidade de Conservação, pelo guia local, 

durante o percurso, foram realizadas outras seis paradas, onde foram realizados alguns questionamentos com o 

intuito de conhecer o que os alunos já sabem e motivá-los a participação na atividade, introduzindo as 

definições dos conceitos trabalhados neste estudo, dentre eles: meio ambiente; biodiversidade; espécie; 

população; comunidade; ecossistema; habitat; nicho ecológico; cadeia alimentar (produtor, consumidor e 

decompositor); componentes bióticos e abióticos de um ecossistema; relações entre os seres vivos e 

adaptações desses ao ambiente, de forma contextualizada, enfatizando a importância da sustentabilidade e da 

preservação da floresta. Ainda durante o percurso, os estudantes realizaram as observações, coleta de dados e 

registros para contrastar às suas hipóteses, referente à situação-problema.  A trilha é finalizada com discussões 

a respeito da importância da preservação do Parque das Dunas para a qualidade de vida das pessoas, sendo 

essencial para a manutenção do lençol freático que abastece a população da cidade do Natal. Com relação à 

http://www.mma.gov.br/
http://www.wwf.org.br/
http://www.idema.rn.gov.br/
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etapa de coleta de dados, do Ensino por Investigação, elegeram-se duas áreas, as quais fizeram parte da trilha, 

estando localizadas após o primeiro ponto e a segunda área, entre os pontos seis e sete. Estas foram escolhidas 

por apresentarem características distintas, de flora e solo, especialmente. Nessas áreas os alunos em grupos 

realizaram as observações e registraram informações referentes aos fatores bióticos e abióticos, com o 

objetivo de responder a situação problema proposta pelo professor-pesquisador. Essa atividade foi realizada 

durante uma manhã inteira (Ver Apêndice F). 

Atividade 12: Ordenação dos dados. Após a coleta dos dados, na trilha investigativa no Parque das Dunas, os 

estudantes caracterizaram as Áreas I e II, escolhidas para realização da atividade investigativa, orientados por 

meio de um instrumento explicativo (Ver Apêndice G). Essa atividade realizou-se em uma aula na escola. 

Atividade 13: Dando prosseguimento realizou-se a analise dos dados ordenados na aula anterior, por meio de 

uma síntese, em forma de texto, a partir das características observadas pelos estudantes, sendo esta mediada 

pela professora-pesquisadora (Ver apêndice 08). Essa atividade realizou-se em uma aula na escola. 

Atividade 14: Após a análise dos dados coletados, os estudantes elaboraram uma conclusão, em forma de 

texto, utilizando argumentos para responder a pergunta inicial, a qual motivou a atividade investigativa. Essa 

etapa realizou-se em uma aula na escola (Ver Apêndice I). 

Atividade 15: Os estudantes apresentaram para a comunidade escolar os resultados da pesquisa, por meio de 

exposição de fotos em um mural e comunicação oral. Essa atividade foi realizada em três aulas na escola. 

Etapa 06: Aprofundamento e consolidação dos conteúdos e reconciliação integrativa/diferenciação 

progressiva. Etapa correspondente ao passo 6 da (UEPS) de Moreira (2011). 

Essa etapa desenvolveu-se na escola, tendo como objetivo, retomar os conceitos trabalhados durante toda a 

“Unidade de Ensino”, para tanto, realizaram-se, as seguintes atividades: 

Atividade 16: Aula expositiva e dialógica, utilizando como instrumento, slides apresentados em data show, 

contendo tópicos associados a imagens vistas na trilha interpretativa, que serviram para promover uma maior 

interação com os estudantes, consolidando assim os conteúdos relativos ao tema: Ecologia. Essa atividade realizou-

se em duas aulas na escola.  

Etapa 07: Avaliação da aprendizagem dos conteúdos trabalhados na (UEPS) e avaliação da própria UEPS, 

correspondente ao sétimo e oitavo passos da UEPS de Moreira (2011).  

Atividade 17: Aplicou-se um pós-teste, utilizando-se um questionário, como instrumento, contendo questões 

abertas e fechadas, com o intuito de verificar o aprendizado dos conceitos de Ecologia após as intervenções 

(Ver Apêndice J). Essa etapa foi realizada na própria escola em uma aula. 

Atividade 18: Já para avaliação da UEPS, foram realizadas observações qualitativas pelas evidências de 

aprendizagem e realizou-se uma comparação entre os resultados do pré e do pós-teste.  

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
 

 

3.5 ANÁLISE E TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

 

 

A questão-foco consistiu em saber se o uso de um espaço não formal de ensino 

integrado à escola é adequado para a aprendizagem de conteúdos de Ecologia, usando a 

abordagem do Ensino por Investigação. Para isso, consideraram-se características da 

abordagem qualitativa, uma vez que a presente pesquisa se realizou em contexto natural, 

considerando todas as variáveis e tendo como fator importante o envolvimento dos 

participantes da pesquisa na coleta e análise dos dados em que foi interpretada a fala, a 

escrita, os gestos e as ações dos atores envolvidos no processo (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 



52 

Outra característica deste trabalho que se enquadra nessa abordagem, segundo Günther 

(2006), é a grande flexibilidade e adaptabilidade, em vez de utilizar instrumentos e 

procedimentos padronizados, serão utilizados instrumentos e procedimentos específicos, 

ressaltando, assim, que o método deve adequar-se ao objeto de estudo. No entanto, em alguns 

momentos também foram utilizados elementos da pesquisa quantitativa, sendo esta 

caracterizada pela objetividade e utilização de números (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Para coletar as informações a respeito do conhecimento dos alunos sobre o tema 

abordado nesta pesquisa, utilizaram-se questionários. Estes são um dos instrumentos 

utilizados para coleta de dados em pesquisas qualitativas, os quais podem conter questões: de 

múltipla escolha; para indicar a alternativa verdadeira ou a falsa; de respostas abertas, ou seja, 

para expressar opinião, em questões para as quais não se oferecem opções de respostas 

(LAVILLE; DIONNE, 1999). Nos instrumentos utilizados neste estudo, utilizaram-se 

questões fechadas, de resposta aberta e desenho. Ressalte-se que os questionários foram 

validados previamente, tendo sido aplicados em outra turma-piloto também do sexto ano, e 

com cinco estudantes de graduação do curso “Ciências Biológicas” da UFRN, para verificar a 

coerência e clareza das questões. Essa estratégia é uma condição necessária a se considerar, 

pois representa a qualidade do instrumento e fornece as informações para as quais foi 

construído (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Segundo Carrascosa (2005), o uso do questionário tem a vantagem de poder ser 

aplicado a um grande número de estudantes, com possibilidade de se obterem resultados mais 

gerais. O autor recomenda o uso dos mesmos quando se tem ideia das concepções alternativas 

dos estudantes e se pretende quantificá-las. 

Na análise das respostas, os estudantes-sujeitos da pesquisa foram identificados pela 

letra S – de sujeito – seguida da numeração referente à lista de chamada, a qual vai do número 
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01 ao 33, visando à preservação da identidade. Ressalte-se que dois dos 33 alunos não 

participaram da pesquisa, uma vez que foram transferidos antes de se iniciarem as atividades. 

As respostas foram agrupadas em categorias, sendo estas criadas com base no método 

de análise de conteúdo, o qual, segundo Bardin (1977), objetiva a manifestação das 

mensagens, o seu conteúdo, a sua expressão, utilizando indicadores que permitam, por 

raciocínio, deduzir a realidade subjacente à mensagem. Foram organizadas em quatro níveis 

de entendimento conceitual, sendo estes adaptados dos trabalhos de Ratz, Martins e Motokane 

(2013) e Kose (2008) (Quadro 04). 

Para análise dos resultados, foram utilizadas, como parâmetro, respostas esperadas 

para os conceitos contemplados nos instrumentos, sendo estas elaboradas pelo pesquisador, 

tendo como referências livros didáticos de Ciências e Biologia; sites da internet; periódicos 

especializados da área, levando-se em consideração o nível adequado de compreensão dos 

estudantes envolvidos na pesquisa (Apêndice K). 

 

Quadro 04: Categorias utilizadas para análise das respostas. 

Categorias Utilizadas Significado 

CT: Compreende totalmente Resposta apresenta coerência com os conhecimentos científicos. 

CP: Compreende parcialmente Parte da resposta apresenta coerência com os conhecimentos científicos. 

NC: Não compreende  Resposta não coerente como conhecimento científico. 

NR: Não respondeu  Resposta em branco e/ou “não sei”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE MEIO AMBIENTE E 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC) 

 

 

Identificar o conhecimento prévio dos alunos ingressantes no Ensino Fundamental II 

sobre o conceito de Meio Ambiente é de fundamental importância para o professor iniciar as 

atividades a respeito dos conteúdos relativos ao tema Ecologia. Isso porque muitos deles 

trazem para a escola concepções alternativas, difíceis de serem modificadas, consideradas 

como obstáculos para a aprendizagem de conceitos, refletindo essas dificuldades nas séries 

subsequentes. Ausubel (1980) afirma que a escola deve respeitar essas concepções, 

utilizando-as como ponto de partida para a construção de novos conceitos. Sendo assim, o 

conhecimento dessas ideias, por parte do educador, é primordial para garantir que seus alunos, 

a partir de ações educacionais direcionadas, reestruturem seu conhecimento anterior, 

promovendo uma mudança conceitual. 

Os resultados referentes ao primeiro questionário aplicado, o qual teve como objetivo 

identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre os temas - Meio Ambiente, 

Biodiversidade e Unidade de Conservação - foram analisados e agrupados de acordo com as 

categorias: Compreende Totalmente (CT); Compreende Parcialmente (CP); Não Compreende 

(NC) e Não Respondeu (NR). 

Com relação às concepções dos alunos referentes à questão 1, de resposta aberta: O 

que é meio ambiente para você?, verificou-se que nenhuma das respostas apresentou uma 

compreensão completa, incluindo os fatores bióticos, abióticos, sociais, culturais e suas 
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interações, tal como a resposta esperada para o conceito de Meio ambiente. Já 81% das 

respostas apresentaram apenas uma parte coerente com os conhecimentos científicos, sendo 

estas enquadradas na categoria CP (Compreende parcialmente), nas quais foram 

consideradas expressões que remetem aos conceitos-chave da resposta (local-interação- 

fatores vivos e não vivos) dentro do contexto esperado, considerando o entendimento e a 

forma de expressão do aluno. Como exemplo, referir-se ao meio ambiente como sua casa ou 

natureza, vida, água, plantas, terra, ar, rios, árvores, animais, como parte integrante ou em 

associação e interação no ambiente. Das 31 respostas, 19% foram enquadradas na categoria 

NC (Não Compreende), uma vez que as definições expressas não condiziam com o conceito 

de Meio Ambiente, aceito cientificamente. 

Nas respostas enquadradas na categoria CP, foram observadas concepções alternativas 

sobre o conceito de Meio Ambiente, as quais foram analisadas e agrupadas em categorias 

adaptadas de acordo com Lucie Sauvé (2005), como: 1- Meio ambiente, sinônimo de natureza 

intocada; 2- Meio Ambiente como recurso; 3- Meio Ambiente como qualquer ambiente; 4- 

Meio ambiente que tem a cultura como elemento constituinte; 5- Meio Ambiente estético: 

ligado ao belo e tratado como paisagem (Quadro 05). 

Em relação à inclusão do homem como parte do meio ambiente, observou-se que 08 

respostas incluíram o homem no conceito de Meio ambiente, como agente que interage e 

modifica. De acordo com as concepções dos alunos, a relação do homem com o seu meio 

pode ser de respeito, como descrito nas expressões: “preservar”; “não destruir árvores”; 

“temos que cuidar da natureza”; “não matar os animais”, ou de desrespeito como no 

exemplo, “eu arranco muitas árvores”.  
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Quadro 05: Conhecimento prévio dos estudantes sobre o conceito de Meio Ambiente. 

Categorias Significado Fragmento de respostas 

Meio ambiente 

sinônimo de natureza 

intocada (08) 

Considera o meio ambiente 

sendo uma natureza que não tem 

interferência do ser humano, 

dessa forma intocada e 

selvagem. 

“O meio ambiente é plantas e a natureza muito 

bem cuidada”. S (30) 

“Meio ambiente é o conjunto de árvores, plantas, 

rios”. S (14) 

“Meio ambiente para mim e as plantas, terra, 

água o meio ambiente e tudo que Deus criou”. S 

(6) 

Meio Ambiente como 

recurso (04) 

Vincula o meio ambiente e sua 

importância com a geração de 

recursos que sejam destinados 

ao uso do ser humano. 

“Para mim o meio ambiente é o ar que eu respiro 

é muito importante para mim pois sem ele eu não 

estaria vivo”. S (2) 

“É tudo porque é o ar que agente respira onde 

tem frutos”. S (19) 

Meio ambiente como 

qualquer ambiente 

(04) 

Leva em conta que o meio 

ambiente é a casa, escola, igreja, 

parque etc., ou seja, qualquer 

lugar.  

“Meio ambiente é um lugar ou um espaço que 

haja flores arvore paz uma natureza exemplar 

com animais”. S (26) 

“O meio ambiente aonde tem muita gente que 

mora lá e é um lugar que não pode ser poluído e 

etc...”. S (32)  

Meio ambiente que 

tem o ser humano 

como elemento 

constituinte (08) 

O meio ambiente é interpretado 

como um resultado da 

intervenção dos seres vivos, 

inclusive do ser humano, isto é, 

o humano é considerado parte 

do meio ambiente. 

“É plantas, árvores, humanos, flores, grama, o 

mundo”. S (03) 

“Meio ambiente pra mim é cuidar da natureza e 

não maltratar os animais”. S (05) 

“Meio ambiente é sim muito importante para mim 

mas eu arranco muitas plantas”. S (20) 

Meio ambiente 

estético: ligado ao 

belo e tratado como 

paisagem. (01) 

Coloca o meio ambiente como 

um lugar de apreciação e deleite 

das belezas da natureza para que 

o ser humano possa valorizá-la. 

“Meio ambiente pra mim é a natureza, o verde ou 

o colorido das coisas as árvores, as plantas, os 

pássaros cantando é o lado belo da terra”. S (09) 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Na categoria Meio Ambiente, sinônimo de natureza intocada, foram incluídas 08 das 

25 respostas, as quais citavam os fatores bióticos e abióticos do ambiente sem a interferência 

do homem; essas continham expressões como: “Meio ambiente é conjuntos de árvores, 

plantas, rios”. Na categoria Meio Ambiente como recurso, foram agrupadas 04 das 25 

respostas, essas continham expressões que mencionavam os fatores bióticos e abióticos como 

recurso destinado ao uso do ser humano, como na descrição: “é o ar que precisamos para 

sobreviver por que é através dela que podemos respirar”. Na categoria Meio ambiente como 

qualquer ambiente, foram incluídas 04 das 25 respostas. Continham expressões do tipo: “É 

minha casa”; “meio ambiente e um canto que tem muitas arvores plantas”. Enquanto que 

apenas 01 resposta foi inclusa na categoria Meio ambiente estético: ligado ao belo e tratado 
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como paisagem, como na descrição: “Meio ambiente pra mim é a natureza, o verde ou o 

colorido das coisas as árvores, as plantas, os pássaros cantando é o lado belo da terra”. 

Os resultados acima descritos corroboram os encontrados por Molin e Pasquali (2007), 

os quais relatam que, para os estudantes do Ensino Fundamental, Meio Ambiente é um lugar 

natural que pode ser modificado pelo homem, onde se encontram vários elementos como água, 

fundamental para todos os seres vivos; solo e vegetais, participando dos ciclos da natureza. 

Com relação ao conceito de biodiversidade, os alunos não conseguiram elaborar uma 

definição cientificamente aceita, em consonância com a resposta esperada, sendo incluídas 13% 

das respostas na categoria CP (Compreende Parcialmente). Continham expressões do tipo: “é a 

natureza sendo cuidada” S (27); “que ela se refere à natureza” S (30). Porém, a respeito da 

importância da preservação da biodiversidade, foram incluídas na categoria compreende 

parcialmente 26% das respostas, as quais continham expressões do tipo: “preservar a 

natureza”, “cuidar/ajudar o meio ambiente”, “cuidar dos animais”, “preservar as plantas”. 

Com relação à pergunta: Você já visitou alguma Unidade de Conservação? Apenas 

13% dos estudantes responderam sim. Quando solicitados para relatar a experiência, as 

respostas foram vagas, demonstrando que os mesmos não conseguiram expressar as suas 

emoções ou experiências. 

Quando questionados sobre a importância da criação das (UC’s), nenhum dos estudantes 

respondeu de acordo com a expectativa de resposta. Por isso, foram agrupadas na categoria CP 

(compreende parcialmente) 52% das respostas, as quais continham palavras ou expressões que 

remetiam aos objetivos das UC’s, dentre elas: “preservar o meio ambiente”, “proteger”, 

“conservar”, “cuidar da natureza”, “ajudar a natureza/meio ambiente”, “não poluir”. 

No que se refere à influência das UC’s na qualidade de vida das pessoas, nenhum dos 

estudantes respondeu de acordo com a expectativa de resposta. Por isso, foram incluídas na 

categoria CP (compreende parcialmente) 36% das respostas, essas continham expressões que 
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remetiam à resposta esperada, considerando o seu nível de compreensão, tais como: 

“preservar a vida”, “preservar a natureza”, “conservar o ambiente”, “cuidar do meio 

ambiente”, “não poluir o ambiente”, “proteger o meio ambiente”. Tais expressões remetem ao 

entendimento de que a criação e manutenção de Unidades de Conservação influenciam 

diretamente na qualidade de vida das pessoas. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES SOBRE OS 

CONCEITOS BÁSICOS DE ECOLOGIA: ESPÉCIE, POPULAÇÃO, COMUNIDADE 

E ECOSSISTEMA 

 

 

A primeira questão fechada, referente aos conceitos de espécie, população, 

comunidade e ecossistema consistiu em associar cada conceito a sua respectiva definição. 

Com relação ao conceito de espécie, 61% não associaram corretamente; enquanto que 39% 

conseguiram responder corretamente. Para o conceito de ecossistema, 55% das respostas 

estavam corretas e 45% incorretas, demonstrando que mais da metade dos estudantes possuía 

certo conhecimento a respeito da definição desse conceito. Já para o conceito de população, 

39% associaram corretamente, e, para o de comunidade, apenas 19% das respostas estavam 

incorretas. Observa-se que, com exceção do conceito de ecossistema, o número de respostas 

incorretas superou o de corretas, demonstrando que a maioria dos estudantes não 

compreendeu o significado desses termos. 

A segunda questão abordou o conceito de ecossistema, sendo solicitado aos estudantes 

que elaborassem um desenho representando os elementos de um ecossistema. Dos 31 

modelos, 77% foram incluídos na categoria CT (Compreende totalmente), por apresentarem 
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elementos referentes aos fatores bióticos e abióticos, sugerindo uma relação de integração. No 

entanto, 10% desenhos foram incluídos na categoria CP (Compreende parcialmente), por 

apresentarem somente fatores bióticos ou abióticos. E 10% das respostas foram incluídas na 

categoria NC (Não Compreendeu), uma vez que os desenhos continham elementos isolados, 

sem nenhuma interação, demonstrando que os esquemas elaborados não estavam coerentes 

com a definição científica de ecossistema (Figura 02). 

 

Figura 02: Esquema representativo dos estudantes sobre o conceito de ecossistema: A, B (CT: Compreende 

Totalmente); C, D (CP: Compreende Parcialmente); E, F (NC: Não Compreende). 

  

  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

A B 

C D 

E F 
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Percebe-se, a partir dos resultados obtidos nesta questão, que embora o conceito de 

ecossistema não tivesse sido ainda trabalhado em sala de aula, a maioria dos estudantes 

conseguiu expressá-lo adequadamente em forma de desenho. Um exemplo que chamou 

atenção foi o desenho do estudante S (09), o qual incluiu até gases dissolvidos na água e 

minerais no solo, demonstrando um bom nível de entendimento em relação a esse termo.  

Tais resultados são considerados satisfatórios tanto para a questão fechada e desenho, 

levando-se em conta que são conhecimentos prévios, revelando que os estudantes apresentam 

certo entendimento sobre esse conceito, possivelmente por influência da mídia ou das séries 

iniciais. Também vale ressaltar que a análise dos resultados obtidos evidencia que os 

estudantes expressam melhor seus conhecimentos por meio de desenho, sugerindo dificuldade 

de leitura e interpretação na questão fechada. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES SOBRE OS 

CONCEITOS BÁSICOS DE ECOLOGIA: FATORES BIÓTICOS E ABIÓTICOS 

 

 

Na terceira questão, foi solicitado aos estudantes que identificassem os fatores bióticos 

e abióticos no desenho produzido por eles. Dos 31 estudantes, 48% das respostas foram 

consideradas como parcialmente corretas, por classificarem corretamente os elementos 

referentes a apenas um dos conceitos, e 29% souberam identificar corretamente os fatores 

bióticos e abióticos. 

Nessa questão, chamou a atenção o fato de que 16% dos alunos classificaram a flor e 

a árvore como fatores abióticos, provavelmente pelo fato de não apresentarem locomoção. 

Essa ideia também foi constatada por Santos e Frenedozo (2007), os quais realizaram uma 



61 

pesquisa com 79 estudantes do Ensino Médio, com o intuito de verificar os conhecimentos 

prévios que eles apresentavam sobre cadeia alimentar. Também os autores, Zompero e 

Norato (2011), ao desenvolveram uma pesquisa com 27 estudantes da quarta série sobre as 

concepções prévias relativas ao meio ambiente, como a identificação de seus componentes 

vivos e não vivos, constataram que em alguns estudantes prevalece à idéia de que a flor e a 

árvore sejam seres abióticos. 

Segundo os autores Zompero e Norato (2011), tal ideia é frequente nesta fase de 

escolaridade, sendo muito comum os alunos não admitirem as plantas como seres vivos pelo fato de 

elas não se movimentarem. Giordan e De Vecchi (1996) e Freitas (1989) explicam que os 

estudantes trazem essa concepção prévia das séries iniciais, uma vez que, nessa fase, os aprendizes 

frequentemente consideram que os seres vivos devem apresentar locomoção (movimento). 

Em 10% das respostas, foi identificada a ideia de que plantas mortas são fatores 

abióticos. Essa concepção pode ser de origem escolar, originada a partir das nomenclaturas 

utilizadas, muitas vezes, em livros didáticos ou por professores das séries iniciais, tais como, 

seres vivos e seres não vivos, podendo levar ao entendimento de que os não vivos são os 

organismos que já morreram (Figura 03). 

 

Figura 03: Esquemas representativos sobre fatores bióticos e abióticos. 

  

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 
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4.4 ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES SOBRE OS 

CONCEITOS BÁSICOS DE ECOLOGIA: HABITAT E NICHO ECOLÓGICO 

 

 

Na quarta questão, de caráter aberto, os estudantes deveriam identificar num texto 

contendo informações sobre o modo de vida do mico-leão-dourado fatores a respeito do 

habitat e do nicho ecológico dessa espécie. 

Em relação ao conceito de habitat, observou-se que 39% das respostas estavam de 

acordo com o padrão esperado, sendo estas incluídas na categoria compreende totalmente 

(CT). 29% foram consideradas como parcialmente corretas (CP), uma vez que continham 

expressões que remetiam ao lugar onde a espécie mora, tais como: “as árvores”, “na 

floresta”, “natureza”, além das respostas que incluíram ao conceito de habitat, fatores que 

faziam parte do nicho da espécie. Quanto ao conceito de nicho ecológico, 45% foram 

incluídas na categoria compreende parcialmente (CP), pois essas continham alguns dos 

elementos relacionados ao nicho ecológico do mico-leão-dourado. No entanto, não 

conseguiram identificar todos os fatores que estavam presentes no enunciado da questão. 

Neste quesito nenhuma das respostas esteve de acordo com o esperado. Segundo Nevanpää e 

Law (2006), nicho ecológico é um dos termos relacionados ao tema Ecologia, de difícil 

compreensão para os estudantes. 
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4.5 ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES SOBRE OS 

CONCEITOS BÁSICOS DE ECOLOGIA: CADEIA ALIMENTAR E DECOMPOSITORES 

 

 

Na quinta questão, foi solicitado aos estudantes para representar em uma cadeia 

alimentar, através de desenho. Um fato que chamou atenção, nesse quesito, foi com relação ao 

número de respostas agrupadas na categoria Não Compreendeu (NC), correspondendo a 78% 

delas. Dessas, três respostas utilizaram uma pirâmide, uma contendo alimentos e duas com seres 

vivos. Percebe-se, portanto, que nesse caso eles confundiram os termos cadeia alimentar e 

pirâmide alimentar, refletindo uma falha na aprendizagem nas séries iniciais (Figura 03, A e B). 

Na mesma questão, 19% das respostas foram consideradas como parcialmente 

corretas, uma vez que os estudantes ordenaram corretamente os componentes da cadeia, de 

acordo com o seu nível trófico, mas trocaram o sentido das setas ou não as colocaram; ou 

ainda os que confundiram a posição dos organismos decompositores, posicionando-os no 

início da cadeia, no final ou no meio (Figura 03, C e D). 

Com relação aos esquemas de cadeia alimentar, os autores Zompero e Norato (2011), 

ao desenvolverem uma pesquisa com 27 estudantes da quarta série, também verificaram que 

alguns alunos elaboraram a seqüência com as setas em posições invertidas. Segundo eles, tal 

fato é muito comum nas séries iniciais, principalmente nas primeiras aulas em que tal 

conteúdo é ministrado. No entanto, essa dificuldade é diminuída à medida que o conteúdo 

avança. Na quarta série é esperada a superação dessa dificuldade. 

No entanto, observando-se os resultados obtidos nesta questão, conclui-se que os 

sujeitos dessa pesquisa ainda não superaram a dificuldade em expressar o conceito de cadeia 

alimentar, uma vez que nenhum deles conseguiu representar uma cadeia alimentar coerente 

com o conhecimento científico. 



64 

Figura 04: Esquemas representativos dos estudantes sobre o conceito de cadeia alimentar: A e B (NC: Não 

Compreende); C e D (CP: Compreende Parcialmente). 

  

  

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Logo, ressalta-se a importância dos professores do sexto ano em identificar as 

concepções prévias dos seus alunos antes de planejar as atividades para atender aos objetivos 

pretendidos com a aprendizagem de tais conceitos, visando diminuir ou superar as 

dificuldades dos alunos. Isso é importante porque diminui a possibilidade de essas concepções 

alternativas se manifestarem nas séries subsequentes, como constatado por Dias (2008), 

através de um estudo realizado a partir das provas do vestibular da UFRN (2001-2008). Neste 

estudo, o autor identificou nas respostas referentes aos conceitos básicos de Ecologia que os 

estudantes confundiam o sentido do fluxo de energia no ecossistema. 

A sexta questão, de resposta aberta, contemplou a importância dos decompositores na 

natureza. Neste quesito, 68% dos estudantes não conseguiram dar uma definição condizente 

com a cientificamente aceita. Consideradas como parcialmente corretas, 10% das respostas, 

A B 

C D 
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pois, continham expressões que remetiam à resposta esperada, considerando-se o nível de 

entendimento dos estudantes, tais como: “vai fazer muito bem a natureza”, “as plantas 

precisam”, “é muito bom para o meio ambiente”. No entanto, nenhum dos estudantes 

apresentou conhecimento relacionado à identificação, função específica, relação de integração 

ou de fluxo de matéria e energia no ecossistema. A partir dos resultados obtidos, pode-se 

inferir que este conceito é de difícil compreensão para os alunos do sexto ano do Ensino 

Fundamental II. Este resultado corrobora o de Santos e Frenedozo (2007) que, ao realizarem 

uma pesquisa com 79 estudantes do Ensino Médio, constataram que os conceitos de 

decomposição e de decompositor inexistem para eles. 

Na sétima questão, do tipo fechado, os alunos deveriam relacionar os seres produtores 

(P), consumidores (C) e decompositores (D) em uma sequêencia de animais compondo uma 

cadeia alimentar terrestre: (a) gafanhotos; (b) bactérias e fungos; (c) plantas; (d) sapos; (e) 

cobras. Verificou-se que no item (a), apenas 33% dos estudantes identificaram os gafanhotos 

como seres consumidores. Para o item (b), 57% dos estudantes identificaram bactérias e 

fungos ao conceito de decompositor. No item (c), 57% dos estudantes conseguiram identificar 

as plantas como seres produtores. No item (d), 43% dos estudantes conseguiram associar 

corretamente os sapos ao conceito de consumidor. No último item, (e), 53% dos estudantes 

associaram corretamente as cobras ao conceito de consumidor. Verificou-se nesta questão a 

dificuldade dos alunos em distinguir os seres produtores, consumidores e decompositores. 

A dificuldade dos estudantes em definir os conceitos de produtor, consumidor e 

decompositor também foi observada pelos autores Santos e Frenedozo (2007), em um estudo 

realizado com 79 estudantes do Ensino Médio, com o objetivo de identificar seus 

conhecimentos prévios sobre o conceito de cadeia alimentar. Com relação ao conceito de 

produtor, os autores observaram que os estudantes confundem os conceitos de produtor e 

reprodutor. Já com relação ao conceito de consumidor, de acordo com os autores, os 
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estudantes têm dificuldade para determinar o que come cada animal. Para a definição de 

decompositores, os autores observaram que os estudantes acreditam que tudo que morre vai 

para o solo e depois desaparece, demonstrando que os mesmos não compreendem o 

significado de decomposição e de decompositor. 

Na oitava questão, de resposta aberta, analisou-se o grau de compreensão dos 

estudantes sobre o reconhecimento da aplicação das inter-relações em uma cadeia alimentar, a 

partir de uma situação problema com interferência humana. Neste quesito, verificou-se que 

65% dos estudantes não compreenderam o significado do conceito de cadeia alimentar, 

enquanto que 16% das respostas foram consideradas como parcialmente corretas, uma vez 

que estas continham expressões relacionadas às possíveis consequências para outros animais, 

como por exemplo: “porque os animais morriam de fome”; “os animais vão matar as pessoas 

e as pessoas vão matar”; “eles ficariam com muita fome”; “eles não se alimentarias”; “pode 

ficar sem alimento”. Já em relação às possíveis consequências para as pessoas, as plantas e 

outros constituintes da cadeia, não foram mencionadas, como solicitado na questão. 

Observou-se, portanto, que a maioria dos estudantes não compreendeu a importância do papel 

de cada nível trófico e suas relações na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Essa 

dificuldade pode ser devido ao fato de os alunos não compreenderem o conceito de cadeia 

alimentar, o que foi observado na quinta questão, quando os estudantes fizeram um esquema 

da cadeia alimentar, revelando que, não aprenderam esse conceito nas séries inicias. Por isso 

não conseguiram utilizá-lo para responder a tais questões. No entanto, ressalte-se que, nesta 

questão, nenhum aluno apresentou uma ideia mais complexa de cadeia alimentar, 

estabelecendo relações entre os níveis tróficos. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Lindenmeyer (2013), em que 

alunos do ensino fundamental demonstraram um entendimento de que a sobrevivência do ser 
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vivo depende somente da existência do nível trófico seguinte, sendo que, se um ser vivo for 

extinto, toda a cadeia deixaria de existir.  

 

 

4.6 APROXIMAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

 

 

Após o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre “Meio Ambiente” e 

“Unidades de Conservação”, percebeu-se a necessidade de introduzir os conceitos e promover 

uma discussão sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Para isso foram 

ministradas duas aulas expositivas e dialógicas sobre o conceito de Unidade de Conservação. 

Foram apresentadas aos estudantes as categorias de UC’s estabelecidas pela legislação 

ambiental vigente, com os respectivos objetivos e, ao mesmo tempo, identificaram-se as 

encontradas no Rio Grande do Norte. Nessa etapa, os mesmos participaram ativamente, 

demonstrando interesse e curiosidade em conhecer uma delas. 

Os questionários já indicaram, e durante o desenvolvimento das aulas comprovou-se 

que os alunos não compreendiam o conceito de Unidade de Conservação, uma vez que, 

quando questionados sobre o significado do termo, ficaram confusos e nenhum deles 

conseguiu elaborar uma definição condizente com a cientificamente aceita. A partir das 

discussões, puderam compreender o significado e a importância das Unidades de Conservação 

para a qualidade de vida da população. Quando conheceram, através de fotos, algumas das 

UC’s localizadas no estado do Rio Grande do Norte, ficaram impressionados com suas 

belezas naturais e entusiasmados em visitá-las. 
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Em seguida, os estudantes foram orientados a realizar uma pesquisa sobre “O Parque 

das Dunas”. Para isso, eles foram divididos em seis grupos e orientados a buscarem 

informações a respeito da classificação, características importantes, localização da UC, 

Biodiversidade (fauna e flora/preservação). 

Após a coleta de dados, os resultados da pesquisa foram socializados entre os grupos, 

sendo a discussão coordenada pela pesquisadora. Durante as apresentações, os grupos 

utilizaram cartazes, contendo informações sobre localização do Parque das Dunas, utilização 

do espaço como área de lazer, as espécies animais e vegetais encontradas lá. 

O que mais chamou a atenção dos grupos foi a diversidade de espécies, uma vez que 

todos eles deram ênfase a esse assunto, citando os nomes e demonstrando, através de figuras, 

contidas nos cartazes, os exemplares encontrados no Parque das Dunas. Revelou-se uma 

ótima oportunidade para introduzir o conceito de biodiversidade. 

Essa atividade proporcionou certo conhecimento a respeito do local escolhido para o 

estudo, além da identificação de algumas características dos organismos vegetais típicos da 

região (Fotografia 01). 

Após as apresentações, outra atividade em grupo foi realizada com a orientação do 

professor-pesquisador. Durante essa atividade, os estudantes observaram e identificaram em 

fotos as diferentes espécies de plantas, típicas de Mata Atlântica, da Caatinga e da Formação 

de Tabuleiro Litorâneo, todas encontradas na mata do Parque das Dunas, com características 

distintas, dentre outras, o porte, tipo de caule, folha. Após o término, os resultados foram 

socializados entre os grupos. Essa atividade serviu como uma prévia para a etapa de coleta de 

dados do Ensino por Investigação, realizada durante a trilha interpretativa. 
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Fotografia 01: Alunos preparando os cartazes para 

socialização dos resultados da pesquisa. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal da Autora (2013). 

 

 

4.7 O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO EM TRILHA ECOLÓGICA INTERPRETATIVA 

NO PARQUE DAS DUNAS  

 

 

4.7.1 A situação problema 

 

 

Após a pesquisa e posterior socialização dos resultados a respeito do local a ser 

explorado (O Parque das Dunas), iniciou-se, em sala de aula, as etapas do Ensino por 

Investigação com uma situação problema, proposta pelo professor-pesquisador a toda turma, a 

partir da qual os estudantes elaboram as suas hipóteses. Estas foram levantadas com base no 

seguinte problema: A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande 

parte da região litorânea brasileira, mas apesar de ser considerada uma das mais importantes 

florestas tropicais do mundo, encontra-se em elevado processo de degradação. As principais 
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características desta floresta são a grande biodiversidade de animais e plantas, as quais são 

representadas por árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa. 

No entanto, podemos encontrar nesta floresta, além de árvores, áreas cobertas por vegetação 

peculiar de caatinga e tabuleiro litorâneo de dunas. Que fatores ambientais podem influenciar 

na predominância destas espécies em uma área de mata atlântica? 

 

 

4.7.2 Levantamento das hipóteses 

 

 

Ressalte-se que estudantes já possuíam algum conhecimento a respeito da diversidade de 

espécies encontradas na região através da pesquisa realizada anteriormente; isso facilitou as 

discussões que antecederam o levantamento das hipóteses. Após a proposta da situação problema 

pelo professor-pesquisador, percebeu-se que os estudantes compreenderam o significado da 

investigação; no entanto, apresentaram certa facilidade em elaborar suas hipóteses. 

Dentre as hipóteses levantadas pelos sujeitos da pesquisa, destacaram-se: “Na área tem 

mais sol” (S 17), (S 26); “Na área tem mais sombra” (S 08), (S 04); “Porque na área que 

existem plantas de caatinga o sol é mais quente” (S 08); “Porque na área que existem plantas 

de caatinga a terra é mais seca” (S 14); “Porque na área que existem plantas de caatinga as 

árvores foram devastadas e não fazem sombras, tornando o local mais seco e quente, 

favorecendo o crescimento de plantas de caatinga” (S 01), (S 17); “Na área onde existem 

plantas de caatinga o clima é quente e as plantas guardam água dentro delas” (S 09).  

Após o levantamento das hipóteses, os estudantes foram questionados sobre o 

método de observação e experimentação. Dentre as propostas, destacaram-se: “observar as 

plantas e os animais das áreas com características diferentes; observar a área onde existem 
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plantas de caatinga e formação de tabuleiro; observar as diferenças entre as plantas 

quanto ao caule, folhas, tipo de solo, quantidade de água nos solos das áreas com 

características distintas”. Dessa forma, a partir das sugestões dos alunos-sujeitos da 

pesquisa, o professor-pesquisador interferiu criando uma trilha interpretativa (Apêndice A), 

e outros instrumentos contendo orientações e critérios de observação in locu dos fatores 

ambientais, essenciais para auxiliar na busca de resposta para o problema (Apêndice F).  

De acordo com Carvalho (2006), para favorecer a construção de conhecimentos, os 

professores devem propor questões interessantes e desafiadoras aos estudantes para que, ao 

resolverem tais questionamentos, possam conhecer os enfoques próprios da cultura científica, 

promovendo um processo de enculturação. Nesse contexto, a autora classifica a atuação do 

professor e dos alunos em diferentes níveis de envolvimento com a atividade investigativa, e 

propõe uma graduação para estudar o que chama de grau de liberdade que os professores 

oferecem aos estudantes. 

Nesse sentido, considerando-se a classificação proposta por Carvalho (2006), o 

presente estudo enquadrou-se no grau II, no qual o professor propõe o problema. A 

elaboração de hipóteses e o plano de trabalho são realizados pelos alunos, mas com a 

orientação do professor. O registro dos dados é também realizado pelos alunos com a 

orientação do professor, e a conclusão pode ser elaborada pelo grupo de alunos, mas 

apresentada e discutida por toda a sala, destacando-se a necessidade do conhecimento ser 

divulgado, assim como ocorre na Ciência. Ressalte-se que, esse nível de liberdade proposto 

pelo professor aos sujeitos da pesquisa é o mais adequado ao nível de ensino dos mesmos.  
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4.7.3 A trilha interpretativa no Parque das Dunas de Natal 

 

 

Durante a trilha interpretativa, foram realizadas 7 paradas, onde realizaram-se 

diversos questionamentos com o intuito de levantar os conhecimentos prévios dos 

estudantes e, ao mesmo tempo, introduzir as definições dos conceitos trabalhados neste 

estudo, de maneira contextualizada, levando-os a refletirem sobre os fenômenos 

observados, dentre eles: meio ambiente, biodiversidade, espécie, população, comunidade, 

ecossistema, habitat, nicho ecológico, cadeia alimentar (produtor, consumidor e 

decompositor), componentes bióticos e abióticos de um ecossistema, relações entre os 

seres vivos e suas adaptações ao ambiente. 

Os pontos selecionados para a realização da trilha interpretativa foram: 1) Entrada da 

Perobinha: Fala do guia, 2) Serrapilheira, 3) Cupim, 4) Plantas epífetas, 5) Cipós ou lianas, 6) 

Formigueiros, 7) Lençol aquífero. Os questionamentos levantados em cada ponto, bem como 

os conceitos trabalhados em cada um deles encontram-se no (Apêndice A). 

No início do percurso, os estudantes mostraram-se bastante entusiasmados e muito 

agitados, voltando à atenção para as espécies animais encontradas no ambiente. Logo na 

entrada da trilha, encontraram um exemplar de uma espécie de coruja, ficaram tão 

deslumbrados, que até deram um nome à coruja, “Mary Jane”. 

Na primeira parada o guia local passou informações aos estudantes a respeito do tipo de 

Bioma predominante e destacou que o Parque das Dunas pertence à categoria de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, orientando-os como deveriam comportar-se durante o 

percurso. Nos outros pontos, o professor-pesquisador, lançou alguns questionamentos, 

previamente elaborados, tais como: Qual a função da Serrapilheira para a floresta? De que a 

serrapilheira é formada? Qual a função do cupim na floresta? Por que os cupins invadem as 
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nossas casas? Por que certas plantas usam outras como suporte para crescer e sobreviver? Por que 

existem muitos cipós em floresta fechada? Qual a função das formigas na floresta? Qual a função 

das dunas e da floresta para o abastecimento e manutenção da aquífero subterrâneo de Natal? 

Após cada questionamento, os estudantes respondiam com bastante entusiasmo e 

euforia demonstrando motivação e interesse em aprender mais sobre os temas explorados, 

bem como certo conhecimento a respeito dos conceitos trabalhados. Enquanto eles emitiam 

suas opiniões, o professor-pesquisador mediava às discussões chegando juntos a um consenso 

a respeito de uma definição mais cientificamente elaborada. 

Também durante o percurso, foram eleitas duas áreas, as quais possuíam 

características distintas em relação à intensidade da luz, temperatura do ar e do solo, formação 

vegetal, características do solo, declividade do terreno, existência de clareiras e diversidade de 

espécies animais. Nessas regiões foi realizada a etapa de coleta de dados do Ensino por 

Investigação. A Área I localizava-se após o primeiro ponto da trilha interpretativa, enquanto 

que a Área II, entre o sexto e o sétimo ponto. 

Logo, ressalta-se que uma das dificuldades encontradas, com relação às atividades 

desenvolvidas no espaço não formal de educação, escolhido para este estudo, foi com relação 

a manter todos os estudantes atentos em todos os momentos da trilha, principalmente no 

desenvolvimento da atividade de coleta de dados do Ensino por Investigação, uma vez que o 

ambiente apresentava muitos atrativos naturais, dispersando a atenção da turma. Outra 

dificuldade encontrada foi com relação ao número de estudantes, o que impossibilitou a 

professora-pesquisadora, mesmo acompanhada da sua orientadora, de acompanhar melhor 

todos os trabalhos desenvolvidos por cada grupo, durante a realização da atividade 

investigativa.  
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4.7.4 Coleta de dados 

 

 

Nas áreas escolhidas para a coleta de dados, os grupos realizaram as observações 

necessárias para responder à situação problema proposta, sendo estas registradas no 

instrumento (Ver Apêndice F). Os resultados foram analisados de acordo com as categorias 

expressas no (Quadro 06). 

Com relação ao primeiro item, os estudantes identificaram a intensidade da luz nas 

áreas I e II, sendo que, na primeira, a vegetação apresentava características típicas do 

ecossistema de Mata Atlântica, contendo árvores de grande porte formando uma copa 

fechada, diminuindo a intensidade da luz solar na região, além de grande diversidade de 

espécies. Já na área II, as plantas apresentavam características diferentes, eram de porte 

médio e pequeno, algumas rasteiras, mais separadas umas das outras e com menor 

diversidade. Dessa forma, como a mata era mais aberta, a região se tornava mais ensolarada 

que a primeira. Para este item, 67% dos estudantes conseguiram identificar essa diferença, 

enquanto que 33% não conseguiram. 

 

Quadro 06: Organização dos resultados da etapa, coleta de dados, realizada no espaço não formal de educação.  

Fatores abióticos observados em 

cada área 

% de estudantes que 

CT as diferenças 

entre as áreas. 

% de estudantes que 

CP as diferenças 

entre as áreas. 

% de estudantes que 

NC as diferenças 

entre as áreas. 

1-Luminosidade (luz) (Clareiras) 67% (04 grupos) 00% 33% (02 grupos) 

2-Temperatura do ar 67% (04 grupos) 00% 33% (02 grupos) 

3-Temperatura do solo 83% (05 grupos) 00% 17% (01 grupo) 

4-Declive do terreno: parte mais 

baixa ou mais alta da mata 
100% (06 grupos) 00% 00% 

5-Solo: cor, umidade, 

característica dos grãos (unidos/ 

solto/argiloso/arenoso) 

50% (03 grupos) 33% (02 grupos) 17% (01 grupo) 

6-Cobertura do Solo: 

presença/ausência de 

serapilheira/quantidade/ 

animais associados 

33% (02 grupos) 67% (04 grupos) 00% 

7-Formação vegetal: 

(porte/copa/mata aberta ou 

fechada) 

50% (03 grupos) 50% (03 grupos) 00% 
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8-Diversidade de plantas: 

tipos diferentes/indicar 

quantidade aproximada 

(árvores/arbustos/ 

Rasteiras/epífetas) 

(Citar exemplos de espécies 

vegetais cujos nomes encontram-

se registrados nas placas, durante 

o percurso da trilha) 

83% (05 grupos) 17% (01 grupo) 00% 

9-Densidade: quantidade plantas 

do mesmo tipo na área 

 (pouca ou muita quantidade de 

cada tipo)  

83% (05 grupos) 17% (01 grupo) 00% 

10-Diversidade de animais: 

espécies predominantes 
100% (06 grupos) 00% 00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Para verificar os itens 02 e 03 do instrumento utilizado para coleta de dados, os 

estudantes utilizaram um termômetro para medir a temperatura do ar e do solo, tanto na área I 

como na área II. 

Com relação à temperatura do ar, 67% dos estudantes perceberam a diferença entre as 

duas regiões, sendo a área II de maior valor, uma vez que esta é mais ensolarada, possui mais 

arbustos e plantas rasteiras que árvores altas, presença de clareiras, fatores que permitem a 

penetração da luz solar. Isso interfere na temperatura do local, tanto do ar como do solo. Já 

com relação à temperatura do solo, 83% dos estudantes, ou seja, 05 dos 06 grupos 

conseguiram perceber que, na área II, o valor também foi maior (Fotografias 02 e 03). 

 

Fotografia 02: Estudante verificando a temperatura do ar. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal da Autora (2013). 
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Fotografia 03: Estudante verificando a temperatura do solo. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal da Autora (2013). 

 

Já com relação ao declive das duas áreas, 100% dos estudantes conseguiram perceber 

que na área I o relevo apresentava-se mais plano, enquanto que, a área II estava localizada em 

uma região mais elevada da mata. 

Com relação às características do solo, os estudantes observaram tanto na área I como na 

área II fatores como: cor, umidade, característica dos grãos, ou seja, se são mais unidos ou mais 

soltos. Na primeira, o solo apresentava-se mais escuro que na segunda, devido à maior 

quantidade de matéria orgânica em decomposição, mais úmido e os grãos são soltos. No entanto 

essa característica é mais evidente na segunda, já que nessa região a temperatura era maior. 

Neste caso, 50% dos estudantes conseguiram identificá-las, 33% identificaram parte delas e 

17% deles não conseguiram. 

Com relação à cobertura do solo, os estudantes observaram nas duas áreas fatores 

como: presença ou ausência de serrapilheira, quantidade dela, além dos animais associados. 

A área I apresentava grande quantidade de serrapilheira, enquanto que na segunda a 

camada dela na superfície do solo era escassa. Também com relação aos animais encontrados 

nas duas regiões, observou-se maior variedade de espécies na primeira que na segunda. Neste 
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item, 33% dos estudantes conseguiram identificar essas diferenças, enquanto que 67% deles 

identificaram apenas parte deles (Fotografia 04).  

 

Fotografia 04: Estudante identificando os componentes da 

cobertura do solo. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal da Autora (2013). 

 

No item referente à formação vegetal, os estudantes observaram em cada área escolhida 

para a coleta de dados o porte da vegetação, o tamanho da copa, se a mata era mais aberta ou 

mais fechada. Na área I, observou-se a prevalência de árvores de grande porte, muito juntas 

umas das outras, formando uma copa alta e fechada. Na segunda a maioria das espécies vegetais 

encontradas era de médio e pequeno porte, estando dispostas separadamente umas das outras, 

compondo uma mata mais aberta que a primeira. Nesse item, 50% dos estudantes conseguiram 

identificar essas diferenças, enquanto que 50% identificaram apenas parte delas. 

Com relação à diversidade de espécies vegetais, os estudantes observaram nas duas 

áreas escolhidas para o estudo os tipos encontrados em cada uma e suas características, como 

porte, tipo de folha, caule. Neste item, 83% dos estudantes conseguiram perceber tais 

diferenças, enquanto que 17% deles conseguiram identificá-las em parte. 

Resultado semelhante foi encontrado para o item 09, referente à densidade das 

espécies encontradas nas áreas I e II; neste caso, 83% dos estudantes conseguiram perceber 

que na área I ocorreu um maior número de espécies diferentes, sendo estas dispostas próximas 
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umas das outras, enquanto que na área II a diversidade foi menor, apresentando mais plantas 

do mesmo tipo, estando estas mais separadas umas das outras, e apenas 17% deles conseguiu 

identificar parcialmente essas diferenças. 

No item 10, referente à diversidade de espécies animais, 100% dos estudantes 

perceberam que o número de organismos observados na primeira área foi maior que na 

segunda. 

Após a trilha, os estudantes se reuniram em grupos na sala de aula com o intuito de 

ordenar os dados coletados em campo, utilizando um instrumento (Apêndice G). Durante a 

realização da atividade, observou-se que os mesmos apresentaram dificuldades em organizar 

as informações obtidas, sendo necessária uma melhor orientação por parte do professor–

pesquisador em cada um dos grupos. Após as explicações, os sujeitos da pesquisa 

conseguiram realizar a atividade adequadamente. 

Após a ordenação dos dados, os grupos elaboraram uma síntese, reunindo todas as 

informações coletadas em um único texto (Ver Apêndice H). 

 

Quadro 07: Síntese dos dados coletados, nas áreas I e II, da trilha interpretativa. 

GRUPOS 

ANÁLISE DOS DADOS: 

Compreendeu Totalmente (CT); 

Não Compreendeu (NC) Ou 

Compreendeu Parcialmente (CP) 

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS 

GRUPO 1 

Área I:  

Conseguiu 

sintetizar os 

dados 

adequadamente 

(CT) 

Área II: 

Conseguiu 

sintetizar os 

dados 

adequadamente 

(CT)  

Área I:  

“A temperatura do ar é 29º C e a temperatura do solo é 

25º Ca luminosidade é muita luz a altitude é mais baixa, 

solos soltos é solo esbranquiçado é solos secos a 

cobertura do solo presença de serrapilheira e muitos 

animais, o porte da vegetação é grande, copa grande e 

mata fechada, diversidade de plantas, Pau Brasil, 

Guabiraba de Pau e Pau de óleo. Muitas árvores de tipos 

diferentes, os animais são abelhas, cupim, aranha, 

corujas, marias-farinhas e saguis”.  

GRUPO 2 

Área I:  

Conseguiu 

sintetizar os 

dados 

adequadamente 

(CT) 

Área II:  

Conseguiu 

sintetizar os 

dados 

adequadamente 

(CT) 

“Na área I eu observei que a temperatura tava mínima 

com 26º C de ar e de solo estava 29º C estava com 

bastante sombra porque tem bastante árvore e as árvores 

transmitem bastante galhos da várias sombras. Quanto as 

árvores e plantas são bem variadas e diferenciadas e as 

plantas são juntas”. 

GRUPO 3 

Área I:  

Conseguiu 

sintetizar os 

Área II:  

Conseguiu 

sintetizar os 

“A área I é ensolarada tem 29 da temperatura do ar e 26 

da temperatura do solo de altitude é baixa o solo é 

escuro, os grão são unidos e o solo é mais úmido tem 
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dados 

adequadamente 

(CT) 

dados 

adequadamente 

(CT) 

presença de serrapilheira a vegetação o porte é grande e 

fechado as plantas são fina e pequena e grandes e 

modificada espinho plantas diferentes iguais e juntas e de 

animais sagui cupim corujas e formigas.”  

GRUPO 4 

Área I: 

Compreendeu 

Parcialmente 

(CP) 

Área II: 

Compreendeu 

Parcialmente 

(CP) 

“O porte da vegetação e grande pouca luz as arvores são 

grande a mata e fechada as folhas grande pequena 

modificada e folha coriácea folha fina e a temperatura e 

29 o ar e 24 o solo”. 

GRUPO 5 

Área I: 

Compreendeu 

Parcialmente 

(CP) 

Área II: 

Compreendeu 

Parcialmente 

(CP) 

“Tem pouca luz, e sombra a temperatura do ar é maior 

do que a do solo com 29 o ar e 23 o solo A altitude era 

mais alta, o solo tinha mais cor, A cobertura do solo, era 

mais serrapilheira, As características, As formas 

vegetais, era mata fechada, árvores grandes, A 

diversidade de plantas, Era mais plantas diferentes, 

plantas mais altas, A densidade, Era mais juntas, mais 

plantas diferentes, E a diversidade de animais, Era 

abelhas, maribondos, formigas, cupins, borboletas, 

aranhas, morcegos, corujas, víboras e sagui”. 

GRUPO 6 

Área I: 

Compreendeu 

Parcialmente 

(CP) 

Área II: 

Compreendeu 

Parcialmente 

(CP) 

“Tem muitos galhos finos e retorcidos e folhas grandes e 

pequenos tem vários bichos pequenos a areia é fina tem 

muitos galhos no chão. O chão é fofo tem vários sons de 

bichos e animais grandes”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

A partir da análise dos textos produzidos, observou-se que os estudantes apresentam 

certa dificuldade em produzir um texto coerente com as normas gramaticais; apesar disso, 

constatou-se que 50% dos estudantes conseguiram elaborar uma síntese adequada ao nível de 

sua compreensão, contendo todos os fatores observados nas duas áreas escolhidas para a 

coleta de dados do Ensino por Investigação, enquanto que 50% deles incluíram nas suas 

sínteses apenas parte desses elementos. 

O intuito desta atividade foi fazer com que os sujeitos da pesquisa percebessem que os 

fatores abióticos, tais como, luminosidade, temperatura do ar e do solo, características dos 

solos das duas áreas investigadas, interferem na distribuição das espécies de plantas, animais e 

microrganismos no ambiente. E a partir dessa constatação pudessem encontrar uma resposta 

para a situação problema, a qual motivou a investigação, pelos grupos.  
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4.7.5 Conclusão 

 

 

Nessa etapa, percebeu-se que os grupos apresentaram certa dificuldade em elaborar 

uma resposta adequada à pergunta inicial, a qual motivou a atividade investigativa. Isso foi 

constatado a partir das respostas elaboradas pelos mesmos (Quadro 08). Ressalte-se que as 

atividades foram realizadas em grupo, e os resultados foram socializados, discutidos entre eles 

e divulgados para toda a comunidade escolar. 

 

Quadro 08: Conclusão, etapa do Ensino por Investigação, onde os sujeitos da pesquisa elaboram uma resposta à 

situação problema inicial. 

GRUPOS 

ANÁLISE DOS DADOS: 

Conseguiu responder a pergunta inicial 

adequadamente (CT); Não conseguiu 

responder a pergunta inicial (NC) ou 

Conseguiu Parcialmente (CP). 

Que fatores ambientais podem influenciar 

a predominância de espécies vegetais em 

uma área de Mata Atlântica? 

FRAGMENTOS DE RESPOSTAS POR 

GRUPOS DE ALUNOS 

GRUPO 1 
Conseguiu responder a resposta inicial 

adequadamente (CT) 

“Na área II tem muita luz, a temperatura do ar e 

do solo é maior, solo é mais seco por causa da 

ausência da serrapilheira, e com a ausência da 

serrapilheira falta nutrientes para as plantas, 

sobrevivendo só plantas de caatinga”. 

GRUPO 2 Compreendeu parcialmente (CP) 

“A temperatura a parte a umidade o solo, o ar. 

Porque na parte I o tempo é pouco e na área II é 

muito”. 

GRUPO 3 Não Compreendeu (NC) 

“As plantas e as formigas esses fatores o sol 

bastecem e da mais frutos o tempo os animais e 

a vegetação”. 

GRUPO 4 
Não conseguiu responder a pergunta inicial 

(NC) 

“Muita coisa como cuidados na natureza 

aprendizado e saber cuidar da natureza”. 

GRUPO 5 Não Compreendeu (NC) 

“As árvores era diferentes, porque tinha umas 

que era mortas e outras mais vivas, e tem uma 

área que tem mais serrapilheira do que a outra”. 

GRUPO 6 
Conseguiu responder a resposta inicial 

adequadamente (CP) 

“Solo, cor, umidade, características dos grãos 

(unidos/solto/argiloso/arenoso)”. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 
 

No entanto, com relação à etapa de conclusão do Ensino por Investigação, observou-se 

que apenas 17% dos estudantes, ou seja, apenas um grupo conseguiu responder 

adequadamente à pergunta inicial, a qual motivou a atividade investigativa, demonstrando que 
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apesar de terem realizado todas as atividades propostas, tais como, coleta de dados, 

organização e síntese, os mesmos apresentaram dificuldade no momento de elaborar uma 

conclusão de acordo com a expectativa da pesquisadora. Provavelmente o fato de que, durante 

a trilha interpretativa, muitos elementos foram apresentados e exigidos dos estudantes, pode 

ter contribuído para desviar o foco da situação problema.  

Já 33% dos estudantes, correspondendo a dois grupos, conseguiram parcialmente, uma 

vez que suas respostas apresentavam parte dos fatores solicitados na pergunta. 

Os demais estudantes, 50% deles, ou seja, 05 grupos, não conseguiram elaborar uma 

resposta coerente com a pergunta inicial. Isso demonstra que, apesar de terem percebido a 

influência dos fatores abióticos na predominância das espécies vegetais nas duas regiões 

escolhidas da reserva de Mata Atlântica, constatada a partir da análise dos resultados obtidos 

nas atividades anteriores e descritas anteriormente na etapa de conclusão, não conseguiram 

expressar uma resposta adequada com o padrão esperado para essa etapa. 

Após a elaboração da resposta à pergunta inicial, ainda foi solicitado aos alunos que 

classificassem os fatores citados na conclusão em dois grupos: elementos de aspectos físico-

climáticos e elementos de aspectos químicos. Com relação aos fatores bióticos, os estudantes 

deveriam classificá-los em: produtores, consumidores e decompositores. 

Dos sujeitos envolvidos na pesquisa, 80% conseguiram classificar de forma parcial os 

fatores bióticos e abióticos nas categorias adequadas, enquanto que 20% não conseguiram. 

Esse resultado evidenciou que as atividades desenvolvidas durante a Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS), em especial as que foram executadas durante a trilha 

interpretativa, contribuíram para a compreensão dos conceitos de fatores bióticos e abióticos. 

Também facilitou o entendimento da importância das interações entre eles, facilitando a 

aprendizagem do conceito de ecossistema de maneira contextualizada. 
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4.7.6 Comunicação 

 

 

Os estudantes apresentaram à comunidade escolar os resultados da pesquisa através de 

exposição de fotos em um mural e da comunicação oral. Durante a exposição, eles 

demonstraram entusiasmo, expressando-se com clareza e segurança. 

No mural, foram expostas fotos de organismos animais e vegetais, tais como: 

cupinzeiro, formigueiro, cipós, antúrio, bromélia, árvores de grande porte, cacto, entre outros. 

Todos encontrados durante o percurso da trilha ecológica interpretativa.  

Os expositores apresentaram aos representantes da comunidade escolar a diversidade de 

espécies encontradas na região, indicando as diferentes características existentes entre elas, e 

discutindo com os expectadores o porquê dessas diferenças. Por fim promoveram uma 

discussão a respeito da importância da preservação do “Parque das Dunas” para a cidade de 

Natal. Essa atividade correspondeu à última etapa do ensino por Investigação, e contribuiu com 

a aprendizagem dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (Fotografias 05 e 06). 

 

Fotografias 05 e 06: Alunos apresentando os resultados da pesquisa à comunidade escolar. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal da Autora (2013). 

 



83 

Ademais, as atividades desenvolvidas referentes à estratégia do Ensino por 

Investigação possibilitaram aos sujeitos da pesquisa participar ativamente do processo de 

ensino e aprendizagem. Isso possibilitou o desenvolvimento de conteúdos procedimentais, 

como, coletar, organizar, analisar os dados, elaborar uma conclusão, divulgar os resultados, 

levando-os a refletir, discutir, relatar, explicar, além do desenvolver a fala e a escrita. Segundo 

Azevedo (2006), tais conteúdos são tão importantes quanto os conceituais. Com relação aos 

conteúdos atitudinais, os estudantes tiveram a oportunidade de conviver em grupo, de 

respeitar a opinião dos outros componentes. Além do mais, espera-se, que a partir das 

atividades desenvolvidas, os estudantes participantes da pesquisa assumam posturas de 

respeito com relação aos recursos naturais, em situações que se apresentem no seu dia-a-dia. 

Também, vale ressaltar que, o desenvolvimento das atividades investigativas em uma 

trilha interpretativa, proporcionou aos estudantes a observação in locu dos fenômenos 

naturais, diminuindo a abstração dos conteúdos e motivando-os ainda mais para a 

aprendizagem.   
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5 CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

 

Após a última etapa do Ensino por Investigação, correspondente à comunicação dos 

resultados da pesquisa a toda comunidade escolar, ministrou-se uma aula expositiva e 

dialógica, tendo como tema “A sustentabilidade da floresta” seu intuito foi retomar os 

conteúdos introduzidos durante a trilha interpretativa e durante a realização das etapas do 

Ensino por Investigação. Na aula, buscou-se dar nome aos fenômenos observados em campo 

e, através de discussões levantadas, chegou-se a um consenso a respeito das definições dos 

conceitos envolvidos em todas as atividades desenvolvidas na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS). Assim promove-se a consolidação dos conteúdos 

(MOREIRA, 2011). 

A aula iniciou-se com uma situação vivenciada pelos sujeitos da pesquisa na trilha 

interpretativa. Por exemplo: “Suponha que durante as suas observações você encontrou 10 

Paus brasil, 7 Guabirabas de pau, 2 Paus de óleo, 1 coruja e 5 saguis. A partir dessa situação, 

foram lançadas as seguintes questões: Quantos organismo você anotou? Quantas espécies 

estão presentes? Qual é o conceito de espécie? Quantas populações você observou? Qual o 

conceito de população? 

Para exemplificar, foram selecionadas algumas respostas, dentre elas as elaboradas 

pelos estudantes: S(17); S (13); S (09); S (26). Ressalte-se que, embora tenham sido 

transcritos poucos exemplos de respostas, no momento em que era lançada uma questão, 

havia um alvoroço entre os estudantes, todos querendo falar ao mesmo tempo, o que 

dificultou o registro por parte do professor-pesquisador. 

Para a questão: Quantos organismos você anotou? O estudante S (17) respondeu 

corretamente, citando 25 organismos. 
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Quando questionados sobre: Quantas espécies estão presentes? O sujeito identificado 

como S (13) respondeu corretamente, citando “5 espécies”. 

Já para a pergunta: Qual é o conceito de espécie? O estudante S (09) falou que “são da 

mesma espécie, indivíduos com características semelhantes e podem se reproduzir”. 

Para a questão: Qual o conceito de população? O sujeito S (26) respondeu: “Conjunto 

de seres vivos, da mesma espécie, que vivem em um mesmo lugar”. 

Quando questionados sobre: Quais são os fatores bióticos e abióticos observados na 

trilha interpretativa? Eles ocorrem de forma independente? Eles interagem entre si? Com 

relação aos fatores bióticos, o estudante S (17) respondeu: “os animais, as árvores, que 

nascem, crescem e morrem”. Já para os fatores abióticos, o mesmo estudante falou: “luz, 

água, o ar, o solo, que não nascem, não crescem e não morrem”. O mesmo aluno explicou: 

“os fatores bióticos precisam dos fatores abióticos, precisam de água para beber, do ar para 

respirar, do solo”. A partir das respostas, os estudantes foram estimulados a elaborar uma 

definição, com o auxílio do professor, para o conceito de ecossistema. Ressalte-se que os 

mesmos conseguiram estruturar uma resposta compatível com o conceito científico. 

Outros questionamentos foram levantados durante a aula expositiva e dialógica, tais 

como: Como se chama o lugar onde uma espécie vive? Como se chama o papel que uma 

espécie desempenha no lugar onde vive? A partir dessas questões, o professor-pesquisador 

buscou negociar com os sujeitos da pesquisa os nomes dos conceitos vivenciados em campo, 

bem como uma definição de acordo com o conhecimento científico. 

Quando questionados sobre a função da serrapilheira, o estudante S (17) respondeu: 

“serve de abrigo para insetos, grilo, formiga; contém fungos e bactérias; nutrientes”. Na 

medida em que os estudantes emitiam suas opiniões, o professor-pesquisador buscava um 

consenso entre eles a respeito do entendimento da importância da serrapilheira para a 

manutenção da floresta. 
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Logo após as discussões a respeito das funções da serrapilheira para a manutenção do 

equilíbrio do Parque das Dunas, foram citados alguns nomes de seres vivos nela encontrados 

durante o percurso da trilha interpretativa. Foi solicitado que os estudantes montassem uma 

sequência alimentar. O professor-pesquisador utilizou o quadro para montar uma estrutura de 

cadeia alimentar contendo os seres vivos indicados por eles. A partir desse esquema, o 

professor buscou negociar com os sujeitos da pesquisa uma definição, cientificamente aceita, 

para os conceitos de cadeia alimentar, produtor, consumidor e decompositor. 

Durante a aula, também foram retomadas algumas discussões realizadas nos 7 pontos 

da trilha interpretativa, tais como: A presença do cupim na nossa casa é considerada benéfica 

ou maléfica?E na floresta?Qual a função do cupim na floresta? Por que os cupins invadem as 

nossas casas? Porque certas plantas usam outras como suporte para crescer e sobreviver ? A 

presença de formigas na nossa casa é considerada benéfica ou maléfica?E na floresta?Qual a 

função das formigas na floresta? Quais fatores contribuem para a manutenção da floresta? 

Além de outros questionamentos, realizados no último ponto da trilha interpretativa 

destacaram-se alguns relacionados à importância da preservação do parque para a população 

de Natal, tais como: Qual a função das dunas e da floresta para o abastecimento e manutenção 

do aquífero subterrâneo de Natal? Qual a contribuição de plantas e animais? Qual a função da 

serrapilheira? Qual a contribuição do homem? 

Essas discussões proporcionaram uma maior reflexão a respeito da importância das 

interações entre as espécies, bem como da preservação dos recursos naturais para a 

manutenção do equilíbrio ecológico do Parque. Este estudo possibilitou aos estudantes se 

posicionarem de forma crítica diante da temática da conservação da Unidade de Conservação, 

como ponto fundamental para a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade de Natal. 

A partir das falas exemplificadas de alguns estudantes e da participação de todos os 

demais sujeitos da pesquisa, percebeu-se que as atividades desenvolvidas durante toda a 
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UEPS, foram exitosas, uma vez que, durante a última aula de consolidação dos conteúdos, os 

mesmos participaram ativamente, relembrando os momentos vivenciados na trilha 

interpretativa. Demonstraram compreensão do significado dos conceitos relacionados ao tema 

ecologia, uma vez que conseguiram elaborar, juntamente com o professor pesquisador, 

algumas definições cientificamente aceitas. 
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6 ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM A PARTIR DA UEPS 

 

 

A análise do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos usando abordagem 

investigativa em espaços não formais de ensino na UEPS foi realizada, comparando-se os 

resultados obtidos no pré e pós-teste.  

Os resultados comparativos referentes à aprendizagem dos conceitos sobre espécie, 

população, comunidade e ecossistema são apresentados no gráfico (1). A questão consistiu em 

associar esses conceitos às suas respectivas definições. Com relação à aprendizagem do 

conceito de espécie, observou-se que houve progresso, uma vez que no pré-teste apenas 39% 

das respostas foram consideradas coerentes, enquanto que, no pós-teste, 52% dos estudantes 

associaram corretamente o conceito à sua definição.  

 Para o conceito de ecossistema, observou-se que, tanto no pré-teste como no pós-

teste, mais de 50% da turma consegue compreender o significado desse conceito. No entanto, 

como essa questão é do tipo fechada, não foi possível uma análise mais apurada sobre o que 

os estudantes pensam sobre o assunto. 

Já para o conceito de população, constatou-se que 61% da turma, tanto no pré-teste 

como pós-teste, não compreenderam o significado do mesmo. Com relação ao termo 

“comunidade”, observou-se que houve um aumento na porcentagem de acertos, comparando-

se o pré-teste e o pós-teste, variando de 19% para 26%. Portanto ressalte-se que, tanto no 

primeiro instrumento como no segundo, o número de estudantes que associaram 

incorretamente os conceitos às suas respectivas definições superou o de estudantes que os 

associaram corretamente.  

Logo, a partir da análise das respostas, observou-se que, mesmo após os conceitos de 

população e comunidade terem sido trabalhados durante a trilha interpretativa e consolidados 
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na última aula, expositiva e dialógica, da unidade didática, os estudantes ainda apresentaram 

dificuldade em compreender o significado desses termos.  

Essa dificuldade de compreensão também foi verificada por Munson (1994). Segundo 

o autor, muitos estudantes confundem o significado dos termos “população” e “comunidade”, 

apresentando a ideia de que população é uma área onde estão as coisas vivas ou o número de 

pessoas-organismos, enquanto comunidade é o mesmo que população. 

 

Gráfico 01: Comparação entre o entendimento dos conceitos espécie, ecossistema, 

população e comunidade no pré e pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Na representação esquemática para o conceito de ecossistema, observou-se que, no 

pós-teste, 19% dos estudantes não responderam. Esse fato pode ter influenciado no resultado, 

em que houve uma diminuição na porcentagem das respostas incluídas na categoria, 

Compreende Totalmente (CT), variando de 77% para 58%. Acredita-se que, nessa questão, o 

elevado percentual de respostas em branco, obtidas no pós-teste, pode ter sofrido influência da 

antecipação do final do período letivo e do período de férias na escola, contribuindo para o 

desestímulo e cansaço dos alunos, uma vez que tiveram que realizá-lo no último dia de aula, 

após a última avaliação do calendário escolar, e também, provavelmente, pelo fato de não 

terem compreendido a necessidade dessa avaliação (Gráfico 02). 
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No que se refere às concepções alternativas sobre o conceito de ecossistema, ainda 

constatou-se em 10% das respostas a ideia de que os fatores bióticos não interagem com os 

abióticos, corroborando os resultados de Munson (1994), Nevanpãã e Law (2006), Zompero e 

Norato (2011). 

 

Gráfico 02: Comparação do entendimento do conceito de ecossistema por meio de 

desenho, no pré e pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Em relação ao entendimento sobre os conceitos de fatores bióticos e abióticos (Gráfico 

03), não houve diferença entre pré e pós-teste na categoria Compreende Totalmente (CT). No 

entanto, no pós-teste, 45% dos estudantes não responderam. 

Ressalte-se que, nessa questão, os estudantes deveriam identificar os fatores bióticos e 

abióticos contidos no desenho elaborado por eles na questão anterior. Como muitos não a 

responderam, o índice de respostas em branco também foi elevado, interferindo na precisão 

do resultado da análise. 

Com relação às concepções alternativas, identificadas no pré-teste e na literatura, 

observou-se que, apesar de haver uma redução de 16% para 10% no pós-teste, ainda 

constatou-se a idéia de que as plantas são seres abióticos, corroborando o que diz Carrascosa 

(2005) a respeito da persistência das concepções alternativas. 



91 

Sobre a origem dessa concepção, os autores Giordan e De Vecchi (1996) e Freitas 

(1989) explicam que os estudantes a trazem das séries iniciais, já que, segundo os autores, 

nessa fase, os aprendizes frequentemente consideram que os seres vivos devem apresentar 

locomoção (movimento). 

Dessa forma, reforça-se a importância que tem para o processo de Ensino e 

Aprendizagem o diagnóstico por parte dos professores de Ciências do Ensino Fundamental 

acerca das concepções prévias dos seus alunos, principalmente dos ingressantes do Ensino 

Fundamental II, e, a partir desse diagnóstico, elaborarem estratégias adequadas no sentido de 

superá-las. 

 

Gráfico 03: Comparação do entendimento dos conceitos fatores bióticos e abióticos no 

pré e no pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Quanto ao conceito de habitat, os resultados comparativos, (gráfico 04) revelam que 

houve um aumento considerável com relação à porcentagem das respostas incluídas na 

categoria Compreende Totalmente (CT), variando de 39% para 55%. Somando-se os índices 

referentes às categorias CT (Compreende Totalmente) e CP (Compreende Parcialmente), do 

pós-teste, obtêm-se 74% das respostas. A partir desse resultado, conclui-se, portanto, que as 
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atividades, planejadas e desenvolvidas durante a unidade de ensino, aplicada neste estudo, 

contribuíram para a aprendizagem deste conceito. 

 

Gráfico 04: Comparação do entendimento do conceito hábitat no pré e pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Para o conceito de nicho ecológico, nenhum dos estudantes conseguiu identificar no 

enunciado da questão, contendo dados a respeito do habitat e do nicho ecológico do mico-

leão-dourado, todos os fatores referentes ao nicho ecológico da espécie, tanto no pré-teste 

como no pós-teste. No entanto, com relação à categoria Compreende Parcialmente (CP), 

houve um aumento no número de respostas, comparando os resultados do pré e do pós-teste, 

variando de 45% para 55%. Considerando o nível de entendimento dos sujeitos da pesquisa, 

ressalta-se que houve um avanço da turma com relação à aprendizagem do conceito de nicho 

ecológico, uma vez que este, segundo Nevanpää e Law (2006), é um dos termos relacionados 

ao tema Ecologia, de difícil compreensão para os estudantes. 
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Gráfico 05: Comparação do entendimento do conceito nicho ecológico no pré e no pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Em relação ao conceito de cadeia alimentar, observou-se que, no pré-teste, nenhum 

dos estudantes conseguiu representar uma cadeia alimentar adequada à expectativa de 

resposta esperada. Outro fato que chamou atenção, no mesmo instrumento, foi com relação ao 

número de respostas agrupadas na categoria Não Compreendeu (NC), correspondendo a 78% 

delas. Comparando-se com o pós-teste, constatou-se uma diminuição do número de respostas 

inclusas na categoria Não Compreendeu (NC), variando de 78% para 39%, enquanto que, 

para a categoria Compreende Parcialmente (CP), o índice aumentou de 19% para 45%. No 

pós-teste, apenas uma resposta foi inclusa na categoria Compreende Totalmente (CT), estando 

esta de acordo com o esperado. 

A partir da análise das respostas referentes a este quesito, verificou-se que os 

estudantes apresentaram uma maior dificuldade em expressar corretamente o conceito de 

cadeia alimentar. Essa dificuldade também foi constatada por Munson (1994). Segundo esse 

autor, muitos alunos têm idéias equivocadas sobre cadeias alimentares e teias alimentares, 

pois, embora possam ter interiorizado a idéia de uma cadeia alimentar, muitos deles não 

entendem como se dá a formação de uma teia alimentar, ou a complexidade das interações 

que ocorrem dentro dela. 
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Com relação às concepções alternativas, ainda foi constatado no pós-teste a 

dificuldade dos estudantes em compreender o sentido do fluxo de matéria e energia nos 

ecossistemas, uma vez que, em 23% das respostas, os estudantes ainda colocaram as setas no 

sentido contrário ou não as colocaram. Segundo os autores Zompero e Norato (2011), essa 

dificuldade é comum nas séries iniciais, diminuindo à medida que conteúdo avança. Na quarta 

série é esperada a superação dessa dificuldade. Entretanto, observou-se que essa dificuldade 

ainda persistiu mesmo após as intervenções. Sugere-se que demande um maior tempo no 

processo de ensino e aprendizagem desse termo, evitando que a mesma continue arraigada na 

estrutura cognitiva dos estudantes, atuando como obstáculo para novas aprendizagens. 

Outra dificuldade observada no pós-teste em 23% dos esquemas construídos pelos 

estudantes foi com relação à posição dos decompositores na cadeia alimentar. Eles têm sido 

ordenados algumas vezes no nível trófico correspondente aos seres autótrofos; outras vezes, 

como seres consumidores. Essa dificuldade de compreensão referente à estruturação das 

cadeias alimentares também foi observada por Lindenmeyer (2013); Moreira et al (2011); 

Dias (2008); Munson (1994). 

A partir dos resultados obtidos através da análise das respostas, referentes ao conceito 

de cadeia alimentar, observou-se que, apesar de ter ocorrido certa evolução com relação à 

aprendizagem desse termo, as atividades desenvolvidas durante a unidade de ensino, 

desenvolvida neste estudo não foram tão exitosas no sentido de superar totalmente a 

dificuldade de compreensão desse conceito por parte dos sujeitos da pesquisa.   
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Gráfico 06: Comparação do entendimento do conceito cadeia alimentar por meio de 

desenho no pré e pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Quanto ao entendimento dos estudantes sobre a importância dos decompositores na 

natureza (Gráfico 07), observou-se que, no pré-teste, nenhum dos estudantes respondeu de 

acordo com o esperado. No entanto observou-se que houve evolução com relação à 

aprendizagem desse conceito, já que, no pós-teste, constatou-se um aumento no número de 

respostas incluídas na categoria Compreende Parcialmente (CP), variando de 10% para 49%, 

enquanto que, para a categoria Não Compreendeu (NC) o índice diminuiu de 68% para 16%. 

Também no pós-teste uma resposta foi incluída na categoria Compreende Totalmente (CT). 

Entretanto, apesar dessa evolução conceitual, a análise das respostas evidenciou que, 

mesmo após as intervenções, os estudantes ainda apresentaram certa dificuldade com relação 

à compreensão do conceito de decompositores, uma vez que apenas uma questão foi incluída 

na categoria Compreende Totalmente (CT). Concluindo-se que esse conceito é de difícil 

compreensão para os estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental II. Muitas vezes, essa 

dificuldade se expressa nos níveis subsequentes de ensino, como constatado por Dias (2008) e 

por Santos e Frenedozo (2007). Por isso reforça-se a importância de os professores de 

Ciências do Ensino Fundamental utilizarem estratégias que colaborem com o processo de 

ensino e aprendizagem desse conceito. 
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Gráfico 07: Comparação do entendimento do conceito de decompositores no pré e pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Para avaliar o entendimento sobre produtor, consumidor e decompositor, foi solicitado 

aos estudantes que classificassem os seguintes seres vivos: (a) gafanhotos, (b) bactérias e 

fungos, (c) plantas, (d) sapos, (e) cobras, indicando com a letra (P) o organismo produtor, (C) 

os seres consumidores e (D) os decompositores. No item (a), referente ao conceito de 

consumidor, percebe-se que houve um aumento na porcentagem de respostas corretas, 

variando de 33% para 45%. Já no item (b), relacionado ao conceito de decompositor, o 

número de respostas corretas diminuiu de 57% para 45%, ou seja, a maioria da turma não 

reconheceu os fungos e bactérias como organismos decompositores. No item (c), referente ao 

conceito de produtor, houve um aumento de 1% no número de respostas corretas, variando de 

57% para 58%. No entanto, tanto no pré-teste como no pós-teste, a maioria da turma 

conseguiu identificar as plantas como seres produtores. Com relação ao item (d), relacionado 

ao conceito de consumidor, houve uma variação de 43% para 55%. Percebe-se que houve 

uma evolução conceitual, uma vez que, no pós-teste, mais da metade da turma reconheceu o 

sapo como organismo consumidor. Por último, no item (e), ligado ao conceito de consumidor, 

a porcentagem de acertos diminuiu de 53% para 52%. No entanto, ressalte-se que mais da 

metade dos estudantes reconheceram a cobra como organismo consumidor. 
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Comparando-se os resultados obtidos no pós-teste, com relação ao conceito de 

decompositor, avaliado por meio de questões de resposta fechada e de resposta aberta, em que o 

aluno deveria dissertar sobre a importância dos decompositores na natureza, percebeu-se que a 

porcentagem de acertos na questão de resposta fechada (45%), foi menor que o índice da 

questão de resposta aberta, na qual, somando-se os valores das categorias (CT) e (CP), 

obtiveram 52%. Entretanto destaca-se que, segundo Carrascosa (2005), a utilização de questões 

fechadas não permite conhecer as concepções dos estudantes, sendo mais relevante para este 

estudo considerar a evolução conceitual constatada na questão de resposta aberta. 

 

Gráfico 08: Comparação do entendimento do conceito produtor, consumidor e 

decompositor no pré e pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Em relação ao conceito de serrapilheira, contemplado na última questão do pós-teste, 

os estudantes foram levados a refletir a respeito do pisoteio e da interferência dessa ação 

humana na manutenção da floresta. A partir da análise dos resultados obtidos, observa-se que 

nenhuma das respostas esteve de acordo com o padrão esperado. No entanto, 39% delas foram 

incluídas na categoria Compreende Parcialmente (CP); 19% não respondeu de acordo com o 

conhecimento científico, contudo a mais representativa foi a categoria Não Respondeu (NR), 

apresentando uma porcentagem de 42%; provavelmente pelo fato de esse instrumento ter sido 
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aplicado no último dia letivo, após a última avaliação do calendário escolar, o que contribuiu 

negativamente para a análise da aprendizagem dos estudantes com relação ao tema envolvido 

nessa questão (Gráfico 09). 

 

Gráfico 09: Entendimento do conceito serrapilheira no pós-teste. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

 

6.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS E DA UNIDADE DE ENSINO 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA-UEPS USANDO ABORDAGEM 

INVESTIGATIVA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE ENSINO 

 

 

No que se refere à análise da própria UEPS, conclui-se que a mesma contribuiu 

significativamente para a aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais, relacionados ao tema Ecologia. 

Com relação aos conteúdos conceituais, observou-se uma evolução na maioria deles: 

espécie, comunidade, hábitat, nicho ecológico, cadeia alimentar, produtor, consumidor e 

decompositor. 
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Além do mais, durante as atividades desenvolvidas em campo, os estudantes 

puderam observar os fenômenos naturais e compreender a sua importância para a 

manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Contudo espera-se que, a partir dessa 

compreensão, os mesmos assumam posturas de respeito com relação aos recursos naturais 

em situações que se apresentem no seu dia-a-dia. 

Durante o desenvolvimento das etapas da unidade de ensino, os estudantes tiveram a 

oportunidade de vivenciar os conceitos trabalhados no ambiente natural, a partir da 

integração escola e espaço não formal de educação. Também possibilitou aos estudantes 

participarem ativamente na construção do conhecimento, atuando em atividades 

investigativas desenvolvidas colaborativamente. Segundo Moreira (2011), essas atividades 

são importantes no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que promovem a mediação, 

captação e negociação de significados entre os alunos, possibilitando novas aprendizagens 

de maneira significativa. 

Ressalte-se que, segundo Nevanpãã e Law (2006), uma dificuldade significativa 

encontrada no ensino da ecologia deve-se ao fato de que a experimentação, muitas vezes, não 

é possível. E até mesmo para os experimentos de laboratório mais simples nesta área, os 

processos são frequentemente muito tediosos, tornando difícil a abstração dos fenômenos 

ecológicos para os alunos. 

Dessa forma, a UEPS elaborada e aplicada neste estudo buscou desenvolver atividades 

voltadas a facilitar a compreensão de conceitos relacionados ao tema Ecologia, bem como a 

superar dificuldades de aprendizagem, diagnosticadas tanto no pré-teste como na literatura, 

visando ao envolvimento dos estudantes na construção do conhecimento de maneira 

significativa (MOREIRA, 2011). O espaço não formal utilizado em complementaridade com 

as atividades desenvolvidas no espaço formal, o “Parque das Dunas”, foi adequado para o 

desenvolvimento dos conceitos trabalhados em toda unidade de ensino, uma vez que o mesmo 
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possui um ambiente de Mata Atlântica preservado, possibilitando aos estudantes a observação 

dos fenômenos naturais estudados. 

No entanto, algumas limitações influenciaram negativamente na avaliação da 

aprendizagem de alguns conceitos, trabalhados durante a UEPS; dentre outros: o fator tempo, 

uma vez que as atividades foram desenvolvidas no último bimestre; outro fator limitante foi 

com relação ao número de participantes da pesquisa, dificultando uma maior atenção por parte 

do professor-pesquisador durante as atividades desenvolvidas em todas as etapas da UEPS.  

Além do mais, a unidade de ensino contemplou vários conceitos, apesar de terem sido 

trabalhados de forma contextualizada e também pela característica da indissocialização e 

integração dos mesmos, isso pode ter contribuído para o desestímulo dos estudantes em 

responder a todas as questões contidas no pós-teste. Também vale ressaltar que este 

instrumento foi o mesmo utilizado no pré-teste, o que pode ter contribuído ainda mais para o 

desinteresse dos estudantes em respondê-lo, dificultando a avaliação da aprendizagem de 

alguns conceitos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No decorrer das etapas da UEPS, observou-se o envolvimento dos estudantes nas 

atividades realizadas. Nas aulas expositivas e dialógicas, os sujeitos da pesquisa participaram 

ativamente, realizaram os trabalhos em grupo, propostos durante a unidade de ensino, 

socializando os resultados. 

Durante a trilha interpretativa, os estudantes observaram as espécies encontradas na 

Unidade de Conservação, Parque das Dunas, em seu ambiente natural. Nos pontos escolhidos 

da trilha interpretativa, puderam perceber algumas interações entre os fatores bióticos e com 

os abióticos. Por último, houve uma discussão sobre a importância da preservação dos 

recursos naturais presentes naquela Unidade de Conservação para a qualidade de vida das 

pessoas que vivem na cidade de Natal, buscando-se o desenvolvimento de conteúdos 

atitudinais nos sujeitos da pesquisa.  

A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, concluiu-se que o uso de espaço não 

formal de educação, em complementaridade com a educação formal, contribuiu para a 

aquisição de conhecimentos, possibilitando uma contextualização dos conceitos trabalhados 

durante toda unidade de ensino e a observação dos fenômenos naturais no próprio ambiente, 

facilitando assim o processo de ensino e aprendizagem.  

No que se refere à estratégia do Ensino por Investigação, essa metodologia foi 

importante, uma vez que possibilitou a compreensão por parte dos grupos a respeito da 

maneira como os cientistas trabalham, além do desenvolvimento de conteúdos 

procedimentais, propostos pelos PCN’s para o nível de aprendizagem dos sujeitos da 

pesquisa. Também facilitou o entendimento do conceito de ecossistema, a partir das 
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observações dos fenômenos, realizadas no ambiente natural, promovendo o desenvolvimento 

de conteúdos conceituais e procedimentais. 

Com relação à aprendizagem de conteúdos conceituais, contatou-se, a partir da análise 

das respostas dos sujeitos da pesquisa, que houve uma evolução na compreensão da maioria 

deles: espécie, comunidade, habitat, nicho ecológico, cadeia alimentar, produtor, 

decompositor e consumidor. 

A avaliação referente aos conceitos de ecossistema e fatores bióticos e abióticos, 

comparando-se o pré-teste e o pós-teste, foi prejudicada, uma vez que os estudantes deveriam 

desenhar um ecossistema e na questão seguinte deveriam classificar os componentes do 

esquema em fatores bióticos e abióticos. No entanto, no pós-teste, muitos dos estudantes não 

responderam às questões correspondentes, fato esse que contribuiu negativamente na análise 

de aprendizagem desses termos. Apesar disso, constatou-se, a partir das análises das respostas 

elaboradas pelos grupos, em todas as etapas do Ensino por Investigação, além das 

observações qualitativas, que os sujeitos da pesquisa compreenderam os conceitos de 

ecossistema e de fatores bióticos e abióticos. 

Dentre os conceitos trabalhados neste estudo, os que apresentaram maior dificuldade 

de compreensão por parte dos sujeitos da pesquisa foram os de cadeia alimentar e 

decompositores. Apesar de haver evolução na compreensão desses conceitos, observou-se, 

tanto no pré-teste como no pós-teste, um índice elevado no percentual de respostas incluídas 

na categoria Não Compreendeu (NC). Conclui-se, portanto, que estes conceitos são de difícil 

aprendizagem para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II. Portanto ressalta-se a 

importância da investigação por parte dos professores de Ciências do Ensino Fundamental lI, 

sobre conhecimentos prévios dos estudantes com relação a esses conceitos. Leve-se em conta 

o planejamento de atividades voltadas a superá-los. Isso evitará sua reincidência nos níveis 

subsequentes de ensino, promovendo uma aprendizagem significativa.  
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No entanto, de maneira geral, contatou-se, a partir da participação dos estudantes na 

aula expositiva e dialógica, atividade referente à etapa 06 da UEPS, que as atividades 

desenvolvidas durante todas as etapas da unidade de ensino aplicada neste estudo foram 

exitosas, uma vez que, ao final, os estudantes conseguiram expressar verbalmente as 

definições cientificamente corretas dos conceitos trabalhados, evidenciando que houve 

aprendizagem significativa. 

Portanto, para a obtenção de resultados ainda melhores, sugere-se que as atividades, 

elaboradas e aplicadas neste estudo, sejam desenvolvidas no início do ano letivo, uma vez que 

envolvem muitos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, importantes para serem 

trabalhados com estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental II.  

Contudo espera-se que os resultados apresentados e discutidos nesta pesquisa auxiliem 

outros professores de ciências a compreenderem a importância da utilização da abordagem do 

Ensino por Investigação nas suas práticas em sala aula, contribuindo com o processo de 

ensino e aprendizagem de conceitos relacionados ao tema: Ecologia.  

Além do mais, espera-se que este estudo sirva de incentivo, no sentido da utilização de 

espaços não formais de educação, em complementaridade das atividades desenvolvidas no 

espaço formal, pelos professores de ciências. Considerando-se a importância dos mesmos para 

aproximar a teoria da prática, diminuir a abstração dos conceitos, além de romper com a 

fragmentação dos conteúdos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Também é 

importante para motivar os alunos, bem como incentivá-los a atuarem em atividades de cunho 

investigativo.  

Uma vez que, a partir dos resultados obtidos neste estudo, constatou-se que o uso de 

um espaço não formal de ensino integrado à escola, utilizando como estratégia a abordagem 

do Ensino por Investigação, é adequado para a aprendizagem de conteúdos de ecologia.  
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APÊNDICE A – PERCURSO DA TRILHA 
 

 

Instrumento: Percurso da trilha 

 

Percurso da trilha: Durante a trilha houve sete paradas estratégicas para explanação: 

  

1) Entrada da Perobinha: Fala do guia. Conceitos envolvidos: Unidade de Conservação; Meio ambiente; 

Biodiversidade. 

Neste primeiro ponto os alunos foram informados sobre o tipo de Bioma predominante no Parque das Dunas, a 

Mata Atlântica, um dos mais ricos em flora e fauna do país, além de enfatizar que a área pertence à categoria de 

Unidade de Conservação de Proteção Integral, na qual o homem não pode utilizar os recursos de forma direta, 

sendo permitido apenas o uso indireto, tais como, pesquisa científica, ecoturismo, educação ambiental.  

 

2) Serrapilheira: Neste ponto foram levantados alguns questionamentos: Qual a função da serapilheira 

para a floresta?  De que é formada? Quais as características (cor/animais/estágios de apodrecimento)? 

Quem faz o apodrecimento e para quê? O que acontece com os componentes da folha e animais mortos 

após o apodrecimento/decomposição? Para onde vão nutrientes do húmus? Conceitos envolvidos: 

decompositor; decomposição; hábitat; nicho ecológico; espécie; população; comunidade; ecossistema; 

cadeia alimentar.  

a. Nutrição/Fertilização da floresta/Dinâmica e ciclo dos nutrientes da floresta/humificação e 

mineralização/sustentabilidade: Discutiram-se o processo de decomposição, e a importância dos 

microorganismos (bactérias e fungos - macro e micro) além de outros animais que auxiliam o processo, como 

os artrópodes. 

De que é composta?  

Quando animais morrem, folhas, galhos e plantas caem sobre o solo, apodrecem, e, ficando ali ano após ano, 

acabam formando uma camada de material orgânico, rica em nutrientes e microorganismos. Esse material, 

chamado de serrapilheira. 

Quem faz o apodrecimento? 

Em biologia e ecologia, a decomposição é um processo de transformação de matéria orgânica em minerais, 

que podem ser assimilados pelas plantas para a produção da matéria viva; popularmente conhecido como 

apodrecimento. 

Chamam-se decompositores aos seres vivos, como certas bactérias e fungos microscópicos, que utilizam a 

matéria orgânica dos cadáveres, excrementos, restos de vegetais, dispersa no substrato, decompondo-a pouco 

a pouco. Estes organismos utilizam esta matéria orgânica contida os restos mortos para obter energia para seu 

crescimento e sobrevivência. 

A serapilheira é que alimenta a mata. Mas, como?  

Decomposição da matéria orgânica morta: A decomposição desta grande quantidade de matéria orgânica é 

o que garante a reciclagem de nutrientes no meio. Como? 

Humificação: decomposição da serapilheira em húmus. Como? Decomposição da matéria morta. (animais e 

bactérias e fungos) 

Mineralização: transformação dos nutrientes da matéria orgânica disponíveis no solo para serem absorvidos 

pelas plantas. Os nutrientes que estão na serrapilheira e são absorvidos pelo solo acabam retornando às 

plantas, em um ciclo que garante a vegetação exuberante deste bioma.  

 

Ciclo dos nutrientes: auto sustentação da floresta 
MO Morta>húmus>mineralização>solo>planta 

 

 

Sustentabilidade: Os decompositores são essenciais ao processo de manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas e do planeta, pois são eles que devolvem ao solo todos os nutrientes existentes na matéria 

orgânica presente no corpo dos seres vivos e dessa forma, perpetuam o ciclo da vida. 

 

b. Abrigo de animais: micro – habitat – promove condições microclimáticas permitindo a existência de 

nichos específicos: insetos (formigas, gafanhotos, besouros, cupins) outros artrópodes, embuás, minhoca, 

lesma, aranhas. Camuflagem de lagartos (Coleodactilus natalensis), etc. Seu pisoteio interfere no fluxo de 

nutrientes da floresta, por isso torna-se importante sua preservação. 

 

c. Drenagem da água: abastece o lençol freático e diminui a erosão do solo. 
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3) Cupim: A presença do cupim na nossa casa é considerada benéfica ou maléfica? E na floresta? Qual a 

função do cupim na floresta? Por que os cupins invadem as nossas casas? Conceitos envolvidos: 

espécie; população; comunidade; ecossistema; interações entre as espécies; hábitat; nicho ecológico; 

cadeia alimentar. 

Nutrição da floresta: Os cupins se alimentam da madeira, contribuindo com a nutrição da floresta, uma vez 

que ao se alimentarem, participam da biodegradação de matéria orgânica, fornecendo matéria orgânica morta 

com a morte das árvores. Eliminação das fezes ricas em nutrientes que contribuem com o fluxo de nutrientes 

da floresta (na digestão da celulose um microorganismo/protozoário participa se associando com o cupim). 

Essa associação é útil para os dois e por isso é considerada uma relação simbiótica (viver junto) chamada de 

mutualismo. 

 

a. Derrubam as árvores: abrindo clareiras permitindo maior entrada de luz, aumento da temperatura e 

evaporação da umidade, criando condições favoráveis ao aparecimento de novas espécies vegetais, como as 

plantas pioneiras: briófitas, musgos e organismos decompositores como fungos (orelhas de pau), assim como 

outras espécies vegetais. 

b. Abrigam animais/refúgio: insetos/pássaros/lagartos/mamíferos e outros. Além de fungos. 

c. Relação ecológica: Chamada de sociedade, mais bem organizada dos seres vivos, reconhece-se as 

seguintes castas sociais: a das rainhas, que são fêmeas férteis; a dos reis, que são machos férteis; a dos 

operários, que coletam alimentos, entre outras atividades; e a dos soldados, que defendem o cupinzeiro. 

Rainhas e reis têm asas e têm função reprodutiva. Operários e soldados são machos ou fêmeas estéreis. 

Formando assim uma sociedade altamente organizada. 

 

4) Plantas epífitas: Relação ecológica / adaptação ecológica (inquilinismo): Porque certas plantas usam 

outras como suporte para crescer e sobreviver? Conceitos envolvidos: espécie; população; 

comunidade; ecossistema; hábitat; nicho ecológico; interações entre as espécies. 

a. Sustentação: apresentam caule flexível e por isso precisam de suporte. O suporte pode ser o caule de outra 

planta, folhas. As epífitas não retiram seus nutrientes do solo, mas sim das plantas que elas se hospedam.   

Como não estão ligadas diretamente ao solo retiram a água da chuva e da umidade do ar. Por isso armazenam 

a água em suas folhas (Orquídeas/Bromélias) ou em reservatório de água no centro de suas folhas 

(Bromélias), que também serve de local de moradia, alimentação e reprodução de muitos animais. São 

exemplos: bromélias, orquídeas, cactáceas. 

b. Luminosidade: Como tem pequeno porte e caule flexível não consegue captar a luz do sol e por isso se 

apóiam em outras plantas em direção à luz.  

c. Associação de inquilinismo (adaptação ecológica): Associação harmônica chamada de inquilinismo, a 

palavra inquilino é usada para identificar o organismo que se aloja no organismo de outro ser de espécie 

diferente, obtendo abrigo, proteção ou suporte. A espécie inquilina é beneficiada, e a espécie hospedeira não 

é prejudicada e nem beneficiada. Vivendo no alto das árvores certas espécies epífitas encontram condições 

ideais de iluminação para seu desenvolvimento.  São desse modo, beneficiadas, pois na superfície do solo de 

florestas, como a Mata Atlântica, não disporiam de luminosidade suficiente para sobreviverem. 

 

5) Cipós ou lianas: adaptação ecológica. Por que existem muitos cipós em florestas fechadas? Conceitos 

envolvidos: espécie; população; comunidade; ecossistema; hábitat; nicho ecológico; interações entre as 

espécies. 

a) Trepadeiras lenhosas intolerantes a sombras e fixas ao solo. Para crescer em ambientes de florestas com 

pouca luz, elas adotam estratégia de usar a energia para crescer em direção a luz e não para engrossamento do 

caule e sustentação. Por isso necessitam de suporte das árvores para alcançar o dossel.  

b) Os cipós podem exercer relações de simbiose harmônica quando vivem em harmonia, usando a planta 

somente como suporte, ou exercer uma relação desarmônica, de parasitismo. Neste caso, ela usa a planta 

como suporte, sugando os nutrientes da planta, podendo até matá-la, como por exemplo, a Gameleira e erva 

passarinho.   

 

6) Formigueiro: A presença de formigas na nossa casa é considerada benéfica ou maléfica? E na floresta? 

Qual a função das formigas na floresta? Conceitos envolvidos: Conceitos envolvidos: espécie; 

população; comunidade; ecossistema; hábitat; nicho ecológico; interações entre as espécies; cadeia 

alimentar. 

a. Aeração do solo: Ao construir túneis promovem a aeração do solo. A aeração significa entrada de ar com 

oxigênio. Para que serve o oxigênio? Quem vive sem oxigênio? O oxigênio é importante só par ao homem? 

Não, também para respiração de outros seres vivos que vivem no solo (plantas, animais e microrganismos).  

b. Drenagem do solo: os túneis formados favorecem a drenagem (o escoamento do excesso de água no solo). 

Isso é bom porque contribui com o armazenamento de água no lençol freático. 
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c. Nutrição do solo: podem enriquecer o solo com matéria orgânica, ao levar para seus ninhos restos de 

plantas ou animais mortos. Contribuindo com a humificação do solo. É o caso das saúvas, (fungos são 

cultivados no formigueiro e estes fazem a decomposição da Matéria Orgânica). 

d. Disseminação de sementes: Muitas espécies de formigas são também importantes disseminadoras de 

sementes, espalhando-as na natureza e contribuindo para a reprodução de várias espécies de plantas.  

e. Controlador de parasitas: comem os pulgões que são pragas de plantações (controle de populações). 

f. Sociedade bem organizada: Só perde para os cupins, pelo fato de só ter uma rainha para todo 

formigueiro. Ao passo que os cupins têm vários reis e rainhas. Na sociedade das saúvas existem várias castas: 

a da rainha e dos reis, ambos com asas e com função reprodutiva; a dos soldados, que defendem o sauveiro; a 

das cortadeiras, que coletam e transportam folhas e gravetos para o interior do sauveiro; a das jardineiras, que 

são pequenas saúvas que, entre outras tarefas, cuidam dos fungos cultivados. Soldados, cortadeiras e 

jardineiras são fêmeas estéreis. 

 

7) Lençol aquífero: Qual a função das dunas e da floresta para o abastecimento e manutenção do 

aquífero subterrâneo de Natal? Conteúdos atitudinais: respeito a opinião do outro; atitudes de respeito 

com relação aos recursos naturais. 

Na sexta parada, foi enfatizada a importância da preservação do Parque das Dunas para a cidade do Natal. Os 

alunos foram informados que as Dunas do Parque são responsáveis por absorver e filtrar a água da chuva, 

reabastecendo o aqüífero subterrâneo, o qual abastece aproximadamente 70% da população de Natal. 

Reforçando a importância de atitudes de preservação, tais como, evitar o pisoteio, as construções imobiliárias 

em áreas de dunas, participarem de audiências públicas, não poluir jogando lixo. Preservar as espécies, uma 

vez que, contribuem com o ciclo da água, através da evapotranspiração para fixação das Dunas. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO UTILIZADO COMO 

DIAGNÓSTICO DO TEMA MEIO AMBIENTE 
 

 

1) O que é meio ambiente para você? 

 

 

 

2) O que você entende por biodiversidade? Dê exemplos. 

 

 

 

3) Você considera importante a preservação da Biodiversidade?  Sim ( )  Não ( ) 

Justifique. 

 

 

 

4) As Unidades de Conservação da Natureza, também conhecidas por UC’s, são espaços territoriais com 

características naturais relevantes e limites definidos, instituídos pelo poder público para garantir a proteção e 

conservação dos seus recursos naturais. Você já visitou alguma UC?  Sim (  )  Não (  ). 

Se a resposta for positiva, relate como foi essa experiência. 

 

 

 

5) Você considera importante a criação das UC’s? Sim (  )  Não (  ) 

Justifique. 

 

 

6) Em sua opinião, de que maneira as UC’s podem influenciar positivamente na sua qualidade de vida?  
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO UTILIZADO COMO 

DIAGNÓSTICO DO TEMA ECOLOGIA 
 

1) A Ecologia é uma das ciências de maior interesse nos dias de hoje. A palavra ecologia foi criada há mais de 

cem anos pelo biólogo alemão Ernest Heinrich Haeckel (1834-1919), que uniu dois termos gregos: oikos, que 

significa “casa”; logos, que significa “estudo”. Portanto, a Ecologia é a ciência que “estuda as casas 

naturais”, isto é, os diversos ambientes da natureza, incluindo a interação dos seres vivos entre si e com o 

ambiente. Relacione os conceitos utilizados pelos ecólogos com as suas respectivas definições.    

(A) Comunidade; 

(B) População; 

(C) Espécie; 

(D) Ecossistema. 

 

(  ) Indivíduos muito semelhantes, que, na natureza, são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes 

férteis; 

(  ) Todos os seres vivos e mais a parte não-viva de um ambiente (água, minerais do solo, gases dissolvidos, 

luz, etc.), somados a todas as relações entre esses elementos; 

(  ) Conjunto de seres da mesma espécie que vive em um mesmo lugar; 

(  ) Conjunto de todos os seres vivos que vivem em uma lagoa ou numa floresta. 

 

 

2) Elabore um desenho representando um ecossistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Organizem na tabela abaixo os componentes presentes no ecossistema acima representado: 

 

Fatores bióticos Fatores abióticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) O mico-leão-dourado é um exemplo de animal que sobrevive na Mata Atlântica. Costuma brigar até a morte 

para defender seu território. Tem hábito diurno e costuma viver em grupos de até 8 animais. Alimenta-se 

principalmente de insetos, frutas, lagartos, ovos de aves e pequenos pássaros. A fase de reprodução da fêmea 

ocorre entre os meses de setembro a março. Ele costuma gerar de 1 a 3 filhotes. Esta espécie está correndo 

risco de extinção. Porém a reprodução em cativeiro está apresentando resultados positivos. Também são 

chamados de: sagui, sagui-piranga, mico e sauí. Com base no texto, responda: 

 

a) Qual o hábitat do mico- leão-dourado? 

 

b) Que fatores mencionados no texto fazem parte do nicho do mico- leão-dourado? 

 

5) Esquematize uma cadeia alimentar usando os seguintes seres vivos: gafanhotos, cobras, plantas, sapos, 

fungos e bactérias, indicando quem são os produtores, consumidores (primários, secundários, terciários) e 

decompositores. 

 

 

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/insetos
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6) Qual é a importância dos decompositores na natureza? 

 

 

7) Em uma cadeia alimentar terrestre composta por gafanhotos, cobras, plantas, sapos, fungos e bactérias, quem 

você indicaria como produtor, consumidor e decompositor? Utilize a letra (P) para os produtores, a letra (C) 

para os consumidores e a letra (D) para os decompositores: 

 

a) Gafanhoto (  ) 

b) Bactérias e fungos (  ) 

c) Plantas (  ) 

d) Sapos (  ) 

e) Cobras (  )  

 

8) A onça pintada é uma espécie carnívora e alimenta-se, principalmente, de capivaras, está presente em grande 

quantidade nas matas e florestas tropicais do Brasil. A capivara costuma viver em regiões às margens de rios 

e lagos utilizam a água como refúgio dos predadores, pois conseguem ficar submersas por alguns minutos. 

Esta espécie animal possui uma grande agilidade para nadar. Entre os roedores, a capivara é o maior animal. 

Suponha que em uma área preservada de Mata Atlântica, localizada no litoral nordestino, uma empresa 

despejou no rio que banha essa região uma substância tóxica que resultou na morte de uma grande 

quantidade de capivaras. Quais seriam as consequências para as pessoas, outros animais e plantas, que vivem 

próximo desse rio, se as capivaras desaparecessem completamente desse ambiente? 

 

Possíveis consequências para as 

pessoas 

Possíveis consequências para 

outros animais 

Possíveis consequências para as 

plantas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/geografia/florestas_tropicais.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/rios.htm
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA PESQUISA 

 
 

Escola Municipal Vereador José Sotero 

 

Disciplina: Ciências 

 

Professora: Fabricia Correia de Carvalho  

 

Turma:  ______________________  Turno: _______________  

 

Alunos:  ____________________________________ Nº ______  

  ____________________________________ Nº ______  

  ____________________________________ Nº ______  

  ____________________________________ Nº ______  

  ____________________________________ Nº ______  

  ____________________________________ Nº ______  

 

 

 

ROTEIRO DA PESQUISA 

 

 

 Os alunos deverão formar grupos de quatro ou cinco pessoas para realizar uma pesquisa sobre a reserva 

de Mata Atlântica, o Parque das Dunas, por meio de sítios na internet. Deverão buscar informações a 

respeito de: 

 Classificação: se é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral ou de Uso Sustentável e que tipo; 

 Características importantes que justifiquem a criação e manutenção da UC; 

 Localização da UC; 

 Biodiversidade: que espécies vegetais e animais podem ser encontrados na UC e se há espécies em risco 

de extinção, cite exemplos. 

 

Poderão utilizar as seguintes fontes de pesquisas, além da escolha livre do aluno: 

www.mma.gov.br; 

www.wwf.org.br; 

www.infoescola.com; 

www.idema.rn.gov.br. 

http://www.mma.gov.br/
http://www.wwf.org.br/
http://www.infoescola.com/
http://www.idema.rn.gov.br/
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APÊNDICE E – SITUAÇÃO PROBLEMA 
 

 

 

Situação problema: 

 

Nessa etapa, os alunos foram estimulados a elaborarem as suas hipóteses, a partir da seguinte situação 

problema: A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande parte da região litorânea 

brasileira, mas apesar de ser considerada uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, encontra-se em 

elevado processo de degradação. As principais características desta floresta são a grande biodiversidade de 

animais e plantas, as quais são representadas por árvores de médio e grande porte, formando uma floresta 

fechada e densa. No entanto, podemos encontrar nesta floresta, além de árvores, áreas cobertas por vegetação 

peculiares de caatinga e tabuleiro litorâneo de dunas. Que fatores ambientais podem influenciar a predominância 

destas espécies em uma área de mata atlântica? 
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APÊNDICE F – INSTRUMENTO UTILIZADO PARA REGISTRAR 

AS CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS EM ESTUDO 
 

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA 

NO PARQUE DAS DUNAS DE NATAL 

 

Componentes do grupo: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

DATA: HORÁRIO: 

TEMPO: (     ) NUBLADO    (      ) ENSOLARADO      (      ) CHOVENDO 

LOCALIZAÇÃO: 

TEMPERATURA DO AR:_______
0
C      

TEMPERATURA DO SOLO: ______
0
C 

DADOS A SEREM COLETADOS DURANTE A ATIVIDADE DE ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: 

A presença e a intensidade da luz na área 

escolhida para coleta de dados. 

(     ) POUCA LUZ – SOMBRA 

(     ) MUITA LUZ – ENSOLARADO 

(     ) EXISTÊNCIA DE CLAREIRAS 

Outras observações: 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO VEGETAL 

PORTE DA VEGETAÇÃO: 

PEQUENO (   ) 

MÉDIO (   ) 

GRANDE (   ) 

DOSSEL/COPA DAS ÁRVORES 

PEQUENO (   ) 

MÉDIO (   ) 

GRANDE (   ) 

TIPO: 

MATA FECHADA (   ) 

MATA ABERTA (   ) 

DIVERSIDADE: observar 

se há tipos de plantas 

diferentes.  

 

 

 

Indique a quantidade de tipos de 

plantas.  

 

 

 

Cite algumas características das plantas 

(folhas, caules, porte) 

DENSIDADE: observe a 

quantidade de árvores na 

área.  

Se existe grande quantidade de 

árvores bem próximas umas das 

outras.  

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

Se existe pequena quantidade de 

arvores, sendo bem separadas umas das 

outras. 

(  ) Sim  

(  ) Não 

CARACTERIZAÇÃO DO 

PORTE DA VEGETAÇÃO: 

Identificar o porte (pequeno, 

médio e grande), das 

espécies vegetais presentes 

na área de estudo. 

 

FOLHA: Observe as características 

das folhas das espécies encontradas 

na área de estudo e anote. 

CAULE: Observe as características do 

caule das espécies vegetais encontradas 

na área de estudo e anote. 

 

PEQUENO 

Outras observações: 

 

(      ) Folha larga,  

(      ) Folha fina, 

(      ) Folha grande,  

(      ) Folha pequena 

(      ) Folha modificada 

(ESPINHO) 

(   ) Folha coriácea (diz-se que 

uma folha é coriácea quando a sua 

textura é semelhante a couro e se 

quebra facilmente). 

(      ) Caule grosso; 

(      ) Caule fino; 

(      ) Caule e ramos retorcidos; 

(      ) Caule com casca grossa; 

(      ) Caule com casca fina; 

(      ) Caule com cipó; 

(      ) Caule sem cipó.  
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MÉDIO 

Outras observações: 

 

 

(      ) Folha larga,  

(      ) Folha fina, 

(      ) Folha grande,  

(      ) Folha pequena 

(      ) Folha modificada 

(ESPINHO) 

(      ) Folha coriácea (diz-se que 

uma folha é coriácea quando a sua 

textura é semelhante a couro e se 

quebra facilmente). 

(      ) Caule grosso; 

(      ) Caule fino; 

(      ) Caule e ramos retorcidos; 

(      ) Caule com casca grossa; 

(      ) Caule com casca fina; 

(      ) Caule com cipó; 

(      ) Caule sem cipó. 

 

GRANDE 

Outras observações: 

 

(      ) Folha larga,  

(      ) Folha fina, 

(      ) Folha grande,  

(      ) Folha pequena 

(      ) Folha modificada 

(ESPINHO) 

(      ) Folha coriácea (diz-se que 

uma folha é coriácea quando a sua 

textura é semelhante a couro e se 

quebra facilmente). 

(      ) Caule grosso; 

(      ) Caule fino; 

(      ) Caule e ramos retorcidos; 

(      ) Caule com casca grossa; 

(      ) Caule com casca fina; 

(      ) Caule com cipó; 

(      ) Caule sem cipó.  

 

 

 

DESCRIÇÃO DO SOLO DA ÁREA: 

Observar e anotar a cor do solo (     ) esbranquiçado (     ) barrento       (     ) escuro 

 

Se os grãos são soltos ou unidos (     ) grãos soltos (     ) grãos unidos; 

 

A presença e a quantidade de água no solo (      ) solo mais seco (    ) solo mais úmido 

(      ) solo encharcado 

Cobertura do solo: Observar a cobertura do solo e 

anotar tudo o que foi encontrado, ex: folhas 

caídas, galhos, animais mortos, etc.: 

 

 

Profundidade e volume da cobertura de solo: 

Raso (  )   

Profundo (  )  

Pouco volume (  ) 

Grande volume (  ) 

Declive do terreno 

Observações: 

(      ) mais plano; 

(      ) mais elevado (mais alto) 

Animais: Indicar as espécies animais encontradas 

na área escolhida para o desenvolvimento da 

atividade investigativa: 

(     ) Abelha 

(     ) Gafanhoto 

(     ) Maribondo 

(     ) Formiga (Saúva-limão-do-nordeste)  

(     ) Cupim 

(     ) Cavalo-do-cão 

(     ) Borboletas 

(     ) Aranhas 

(     ) Escorpião 

(     ) Tatu peba  

(     ) Raposa  

(     ) Morcegos 

(     ) Beija-flores 

(     ) Rolinhas  

(     ) Corujas 

(     ) Sabiás da praia 

Outros:_______________________ 

 (     ) Maria-farinha 

(     ) Tatuzinho- de- jardim 

(     ) Embuás 

(     ) Piolho de cobra 

(     ) Centopéias 

(     ) Sapos cururu 

(     ) Rãs 

(     ) Perereca-verde 

(     ) Víbora  

(     ) Lagartixa de pedra  

(     ) Calaguinho  

(     ) Teju-açu  

(     ) Lagartinho do folhiço  

(     ) Iguana  

(     ) Cobra-de-duas-cabeças  

(     ) Corre-campo  

(     ) Cobra verde  

(     ) Jibóia  

(     ) Falsa coral  

(     ) Coral 

(     ) Papa-ovo  

(     ) Cobra-de-cipó  

(     ) Caninana  

(     ) Rato-punaré  

(     ) Timbu  

(     ) Sagui 
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APÊNDICE G – ORDENAÇÃO DOS DADOS 
 

ORDENAÇÃO DOS DADOS  

 

Caro aluno, vamos agora ordenar os dados coletados e registrados no campo, usando a tabela abaixo: 

 

CARACTERÍSTICAS ÀREA I ÁREA II 

Luminosidade (luz) 

(Clareiras) 
 

 

 

Temperatura do ar  

 

 

Temperatura do solo  

 

 

Declive do terreno: parte mais 

baixa ou mais alta da mata 
  

Solo: cor, umidade, característica 

dos grãos 

(unidos/solto/argiloso/arenoso) 

 

 

 

 

Cobertura do Solo: 

presença/ausência de 

serrapilheira/quantidade/ 

Características/animais associados 

  

Formação vegetal: 

(porte/copa/mata aberta ou 

fechada) 

 

 

 

 

 

 

Diversidade de plantas: tipos 

diferentes/indicar quantidade 

aproximada 

(árvores/arbustos/rasteiras/epífitas) 

(Exemplos de registros das placas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidade: quantidade de plantas 

do mesmo tipo na área 

 (pouca ou muita quantidade de 

cada tipo) 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade de animais: espécies 

predominantes 
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APÊNDICE H – ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Caro aluno descreva em forma de resumo as características de cada área, com base nos resultados 

obtidos nas observações da cobertura do solo, vegetação, luminosidade e temperatura. Dê um nome para cada 

área levando em conta suas características. 

 

ÁREA I: 

 

Nome________________________ 

ÁREA II: 

 

Nome________________________ 
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APÊNDICE I – CONCLUSÃO 
 

 

Caro aluno, agora que você analisou os dados da sua observação, vamos responder a pergunta inicial 

que motivou essa investigação. Que fatores ambientais podem influenciar a predominância de espécies vegetais 

em uma área de mata atlântica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro aluno, agora eu você já descobriu os fatores que influenciam a distribuição das espécies no 

ambiente, vamos identificar e classificar tais fatores? Para isso observe as definições relacionadas no quadro 

abaixo. 

   

Fatores abióticos (Abiótico: A = não, bio = vida) 

Elementos de aspectos físicos, químicos ou 

climáticos do meio ambiente que influenciam os 

seres vivos no ecossistema.  

1. Elementos de aspectos físicos/ climáticos: 

 

 

 

 

2. Elementos de aspectos químicos: (material 

/substâncias/compostos orgânicos e 

inorgânicos) 

 

Fatores bióticos (Biótico bio= vida) 

Os seres vivos que habitam o ambiente e suas relações 

ecológicas no ecossistema. 

Seres vivos:  

 

1. Produtores: 

 

 

 

2. Consumidores: 

 

 

 

3. Decompositores: 
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APÊNDICE J – PÓS-TESTE 
 

 

1) A Ecologia é uma das ciências de maior interesse nos dias de hoje. A palavra ecologia foi criada há mais de 

cem anos pelo biólogo alemão Ernest Heinrich Haeckel (1834-1919), que uniu dois termos gregos: oikos, que 

significa “casa”; logos, que significa “estudo”. Portanto, a Ecologia é a ciência que “estuda as casas 

naturais”, isto é, os diversos ambientes da natureza, incluindo a interação dos seres vivos entre si e com o 

ambiente. Relacione os conceitos utilizados pelos ecólogos com as suas respectivas definições. 

(A) Comunidade; 

(B) População; 

(C) Espécie; 

(D) Ecossistema. 

 

(   ) indivíduos muito semelhantes, que, na natureza, são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes 

férteis; 

(   ) todos os seres vivos e mais a parte não-viva de um ambiente (água, minerais do solo, gases dissolvidos, 

luz, etc.), somados a todas as relações entre esses elementos; 

(   ) conjunto de seres da mesma espécie que vive em um mesmo lugar; 

(   ) conjunto de todos os seres vivos que vivem em uma lagoa ou numa floresta. 

 

2) Elabore um desenho representando um ecossistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Organizem na tabela abaixo os componentes presentes no ecossistema acima representado: 

 

Fatores bióticos Fatores abióticos 

 

 

 

 

 

 

4) O mico-leão-dourado é um exemplo de animal que sobrevive na Mata Atlântica. Costuma brigar até a morte 

para defender seu território. Tem hábito diurno e costuma viver em grupos de até 8 animais. Alimenta-se 

principalmente de insetos, frutas, lagartos, ovos de aves e pequenos pássaros. A fase de reprodução da fêmea 

ocorre entre os meses de setembro a março. Ele costuma gerar de 1 a 3 filhotes. Esta espécie está correndo 

risco de extinção. Porém a reprodução em cativeiro está apresentando resultados positivos. Também são 

chamados de: sagui, sagui-piranga, mico e sauí. Com base no texto, responda: 

 

a) Qual o hábitat do mico- leão-dourado? 

 

b) Que fatores mencionados no texto fazem parte do nicho do mico- leão-dourado? 

 

5) Esquematize uma cadeia alimentar usando os seguintes seres vivos: gafanhotos, cobras, plantas, sapos, 

fungos e bactérias, indicando quem são os produtores, consumidores (primários, secundários, terciários) e 

decompositores. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/insetos
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6) Qual é a importância dos decompositores na natureza? 

 

7) Em uma cadeia alimentar terrestre composta por gafanhotos, cobras, plantas, sapos, fungos e bactérias, quem 

você indicaria como produtor, consumidor e decompositor? Utilize a letra (P) para os produtores, a letra (C) 

para os consumidores e a letra (D) para os decompositores: 

 

a) Gafanhoto (    ) 

b) Bactérias e fungos (    ) 

c) Plantas (    ) 

d) Sapos (    ) 

e) Cobras (    )  

 

8) As folhas secas que cobrem os solos das florestas são chamadas de serrapilheira e apresentam fundamental 

importância para manutenção da floresta. De que maneira o seu pisoteio pode interferir na manutenção da 

floresta? 
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APÊNDICE K – CONCEITOS E RESPOSTAS ESPERADAS, 

UTILIZADAS NO ESTUDO 
 

 

CONCEITOS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS RESPOSTA ESPERADA 

Meio Ambiente  O termo meio ambiente tem sido utilizado 

para indicar um espaço em que um ser 

vivo se desenvolve, trocando energia e 

interagindo com ele. No caso do ser 

humano, ao espaço físico e biológico 

soma-se o sociocultural. Interagindo com 

os elementos do ambiente, a humanidade 

provoca modificações que se transformam 

com o passar da historia. Ao transformar o 

ambiente o homem muda também sua 

própria visão a respeito da natureza e do 

meio em que vive (BRASIL, 1997, p. 31-

32). 

 Meio-ambiente pode ser entendido como 

um local onde um ser vivo se desenvolve, 

interagindo com outros seres vivos  e 

também com os fatores não vivos. Com 

relação ao homem somam-se aos fatores 

bióticos e abióticos os sociais e culturais. 

Interagindo com o meio ambiente o 

homem provoca modificações, as quais se 

transformam com o passar do tempo. Ao 

transformar o ambiente o homem reflete 

sua visão a respeito da natureza e do meio 

em que vive, sendo esta muitas vezes 

determinada pela cultura em que ele está 

inserido.   

 Também foram consideradas expressões 

que remetessem aos conceitos chave da 

resposta (local-interação- fatores vivos e 

não vivos) dentro do contexto esperado, 

considerando o entendimento e forma de 

expressão do aluno. Como por exemplo, 

referir-se ao meio ambiente como sua casa 

ou natureza, vida, água, plantas, terra, ar, 

rios, árvores, animais, como parte integrante 

ou em associação e interação no ambiente. 

 Com relação ao homem como parte 

integrante do meio ambiente foram 

consideradas expressões do tipo: o ambiente 

é minha casa, levando a entender que ele 

constrói seu meio ambiente; poluição, 

interferência negativa do homem no 

ambiente; eu cuido; eu preservo; eu 

convivo; somos animais; cuidar das plantas; 

reciclar. Esses termos utilizados pelos 

estudantes, expressam o entendimento da 

influência do ser humano e sua cultura na 

definição de meio ambiente. 

Biodiversidade  Biodiversidade pode ser entendida como o 

conjunto de espécies que determinado 

ambiente abriga (BARROS, 2011). 

 É o conjunto de diferentes espécies 

existentes em uma região. Também foram 

consideradas expressões que remetessem 

ao conceito, considerando o nível de 

entendimento dos estudantes, tais como: 

conjunto de espécies de plantas, conjunto 

de espécies de animais, é a natureza. 

 Com relação à importância da 

biodiversidade, também foram 

consideradas expressões do tipo: 

preservação de espécies de plantas, 

preservação de espécies animais, 

preservação da natureza ou do meio 

ambiente, observando o grau de 

entendimento dos estudantes 

correspondente ao nível de ensino. 

Unidades de 

Conservação 

 Unidade de Conservação (UC) - A fauna e a 

flora, os rios, os mares, as montanhas. Cada 

um dos elementos da natureza tem um papel 

a desempenhar. E para que isso ocorra é 

preciso haver equilíbrio. Muitos povos e 

 São áreas naturais, legalmente instituídas 

pelo poder público, por apresentarem 

características especiais, garantindo a 

proteção dos seus recursos naturais, tais 

como, fontes de água, biodiversidade 
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civilizações reconheceram, ao longo da 

história, a necessidade de proteger áreas 

naturais com características especiais, por 

motivos os mais diversos: estas áreas podiam 

estar associadas a mitos, fatos históricos 

marcantes e à proteção de fontes de água, 

caça, plantas medicinais e outros recursos 

naturais. Com o passar do tempo, muitas 

áreas naturais foram sendo destruídas para 

dar lugar à ocupação humana. Animais e 

plantas foram eliminados, alguns 

desapareceram e outros, até os dias atuais, 

ainda correm risco de extinção. O governo 

brasileiro protege as áreas naturais por meio 

de Unidades de Conservação (UC) – 

estratégia extremamente eficaz para a 

manutenção dos recursos naturais em longo 

prazo. Para atingir esse objetivo de forma 

efetiva e eficiente, foi instituído o Sistema 

Nacional de Conservação da Natureza 

(SNUC), com a promulgação da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000. A Lei do 

SNUC representou grandes avanços à 

criação e gestão das UC nas três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal), pois 

ele possibilita uma visão de conjunto das 

áreas naturais a serem preservadas. Além 

disso, estabeleceu mecanismos que 

regulamentam a participação da sociedade na 

gestão das UC, potencializando a relação 

entre o Estado, os cidadãos e o meio 

ambiente. (www.mma.com.br) 

(animais com risco de extinção, espécies de 

plantas com risco de extinção), plantas 

medicinais. Além disso, garantem às 

populações tradicionais o uso sustentável 

dos recursos naturais de forma racional e 

ainda propiciam às comunidades do entorno 

o desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis.  

 Também foram consideradas respostas 

contendo palavras que remetem aos 

objetivos das UC’s, tais como: preservar, 

conservar, cuidar, ajudar, limpar, não 

poluir, meio ambiente. Considerando o 

nível de entendimento do aluno e a forma 

de expressão. 

 Com relação à influência das UC’s na 

qualidade de vida das pessoas, essas podem 

proporcionar áreas de lazer, um ar mais 

puro no seu entorno, interferem no clima da 

região, auxiliam na manutenção e 

preservação de aquíferos, preservam plantas 

medicinais que podem auxiliar na cura de 

doenças. 

 Também foram consideradas, respostas 

contendo expressões do tipo: preservar a 

vida, preservar a natureza, conservar o 

ambiente, cuidar do ambiente, não poluir o 

ambiente, proteger o ambiente. Tais 

expressões remetem ao entendimento, que a 

criação e manutenção de Unidades de 

Conservação, influenciam diretamente na 

qualidade de vida das pessoas.     

Conceito 

Biológico de 

Espécie  

 Espécie é formada por seres capazes de gerar 

entre si descendentes férteis (BARROS, 2011). 

 É o conjunto de indivíduos muito semelhantes 

que, na natureza, são capazes de cruzar entre si 

e gerar descendentes férteis 

(GEWANDSZNAJDER, 2013).   

 Espécies são grupos de populações naturais que 

se intercruzam, mas que estão 

reprodutivamente isolados de outros tais grupos 

de populações Mayr (1942). 

 Costuma-se definir espécie como um grupo de 

indivíduos semelhantes entre si que, na 

natureza, se cruzam e cruzados produzem 

descendentes férteis (CARVALHO, 1998). 

 Espécie é um grupo de populações cujos 

indivíduos são capazes de se cruzar e produzir 

descendentes férteis, em condições naturais, 

estando reprodutivamente isolados de 

indivíduos de outras espécies (AMABIS; 

MARTHO, 2004). 

 Espécie é um conjunto de indivíduos 

semelhantes que podem cruzar-se na natureza e 

formar descendentes férteis (FAVARETO; 

BRITO, 1997). 

 São seres vivos com características 

semelhantes que podem cruzar e gerar 

descendentes férteis. 

População  População é o conjunto de organismos, da 

mesma espécie, que vivem em determinada 

região (BARROS, 2011). 

 Indivíduos da mesma espécie que vive em 

determinada região (GEWANDSZNAJDER, 

2013). 

 É um conjunto de seres da mesma espécie 

 Conjunto de seres, da mesma espécie, que 

vivem em um mesmo lugar. 

http://www.mma.com.br/
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que vive em determinada área geográfica 

(AMABIS, MARTHO, 2009). 

Comunidade  Comunidade é o conjunto de todas as 

populações que vivem em determinada 

região, mantendo relações mais ou menos 

estreitas entre si (BARROS, 2011). 

 Todos os seres vivos de determinado lugar e 

que mantêm relações entre si 

(GEWANDSZNAJDER, 2013).  

 O conjunto de populações de diferentes 

espécies que vivem em uma mesma região, 

também chamada de biota, ou biocenose 

(AMABIS; MARTHO, 2009). 

 É o conjunto de todas as populações que 

vivem em uma mesma região interagindo 

entre si. 

Ecossistema  Ecossistema é a unidade natural que 

compreende todas as interações dos seres 

vivos de uma comunidade, entre si e com os 

fatores abióticos do ambiente (BARROS, 

2011). 

 Todos os seres vivos e a parte não viva de 

um ambiente, somados a todas as relações 

que existem entre esses elementos, formam 

um ecossistema (GEWANDSZNAJDER, 

2013). 

 -Uma unidade em que seres vivos 

[biocenose] e componentes não vivos 

[biótopo] interagem, formando um sistema 

estável (AMABIS,; MARTHO, 2009). 

 Quanto ao conceito de ecossistema, este 

inclui todos os seus fatores: os seres 

vivos que fazem parte do ambiente 

biótico, os quais interagem entre si e com 

os componentes não vivos que formam o 

ambiente abiótico. 

 Também foram considerados, desenhos 

contendo apenas fatores bióticos ou 

fatores abióticos.  

 

Fatores Bióticos  Fatores bióticos é o conjunto dos seres vivos 

de um ambiente (BARROS, 2011). 

 Conjunto de seres vivos de um ambiente. 

Fatores 

Abióticos 

 Fatores abióticos é o conjunto dos fatores 

não vivos de um ambiente, como água, 

temperatura, luz, gás oxigênio, gás carbônico 

(BARROS, 2011). 

 Conjunto dos fatores não vivos de um 

ambiente, como água, luz, temperatura, 

gás oxigênio. 

 

Hábitat  Hábitat é o lugar onde determinada espécie 

vive (BARROS, 2011). 

 Hábitat é o lugar em que uma espécie vive 

(GEWANDSZNAJDER, 2013). 

 É o ambiente em que vivem determinadas 

espécies ou comunidades biológicas, 

caracterizado por suas propriedades físicas e 

bióticas (AMABIS; MARTHO, 2009). 

 É o lugar onde uma espécie vive. 

 Também foram consideradas respostas 

contendo expressões do tipo: as árvores, 

na floresta, na natureza. 

Nicho Ecológico  O nicho é o conjunto de atividades e 

comportamentos exibidos por uma espécie, 

ou seja, o modo de vida, o jeito de ser, a 

profissão de determinada espécie na 

natureza, como ela desempenha suas 

atividades no ambiente em que vive 

(BARROS, 2011). 

 O conjunto de condições em que uma 

espécie (ou uma população) vive e se 

reproduz (GEWANDSZNAJDER, 2013). 

 Conjunto de relações e de atividades 

características da espécie no local, desde os 

tipos de alimento utilizados até condições de 

reprodução, moradia, hábitos, inimigos 

naturais, estratégias de sobrevivência etc. 

 É o modo como uma espécie se relaciona 

com o ambiente em que vive.  

 Também foram consideradas as respostas 

contendo pelo menos um dos fatores, 

citados no texto da questão, referente ao 

nicho ecológico do mico-leão-dourado.   

Cadeia 

Alimentar 

 Cadeia alimentar pode ser definida como, as 

relações alimentares que resultam em 

transferência de matéria e energia de um ser 

vivo para o outro (BARROS, 2011). 

 A cadeia alimentar pode ser representada por 

um esquema que mostra, em uma sequência de 

 São relações alimentares, nas quais 

ocorre, transferência de matéria e energia 

de um ser vivo para outro, mantendo o 

equilíbrio do ecossistema.  

 Com relação aos esquemas, referentes ao 

conceito de cadeia alimentar, também 
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organismos, quem se alimenta de quem 

(GEWANDSZNAJDER, 2013).  

 É a série linear de organismos pelos quais 

flui a energia originalmente captada por seres 

autotróficos (fotossintetizantes e 

quimiossintetizantes) (AMABIS, MARTHO, 

2009). 

foram considerados, os que ordenaram 

corretamente os componentes da cadeia, de 

acordo com o nível trófico de cada um, mas 

trocaram o sentido das setas ou não as 

colocaram; ou ainda os que confundiram a 

posição dos organismos decompositores, 

posicionando-os no início da cadeia, no 

final ou no meio.   

Decompositores  Decompositores se alimentam de matéria 

orgânica morta (organismos mortos, folhas, 

flores e frutos caídos no solo, pele e fezes). 

Ao decompor a matéria orgânica morta, 

esses liberam no ambiente, entre outros 

materiais, gás carbônico e sais minerais que 

podem ser reaproveitados pelos produtores 

(BARROS, 2011). 

 A maioria dos fungos e algumas bactérias se 

alimentam de plantas e animais mortos e 

também de fezes e urina. O processo começa 

quando parte de uma planta cai no solo ou 

um animal morre. Então as bactérias e os 

fungos atacam os açúcares, as gorduras e as 

proteínas que formavam o corpo deles e 

transformam essas substâncias em gás 

carbônico, água e sais minerais. Esse 

processo é chamado de decomposição. E as 

bactérias e fungos responsáveis pelo 

processo são chamados de decompositores 

(GEWANDSZNAJDER, 2013). 

 Ao morrer, produtores e consumidores dos 

diversos níveis tróficos servem de alimento a 

certos fungos e bactérias. Estes decompõem 

a matéria orgânica dos seres mortos para 

obter nutrientes e energia, e por isso são 

chamados decompositores (AMABIS; 

MARTHO, 2009). 

 Os organismos decompositores são 

microorganismos, fungos e bactérias, que 

decompõe a matéria orgânica presente nos 

organismos mortos, como folhas, flores, 

frutos caídos no solo, animais que morrem, 

pele, fezes, entre outros, disponibilizando os 

nutrientes no solo, os quais serão 

reaproveitados pelas plantas. 

 Com relação à importância dos 

decompositores na natureza, também 

foram consideradas respostas contendo 

expressões do tipo: para ajudar a 

natureza, ajudar as plantas, preservar a 

natureza, cuidar do meio ambiente, 

decompõem outros seres vivos, se 

alimentam de outros seres, fornecem 

adubo para as plantas, é importante para o 

crescimento de espécies de plantas, 

levando-se em conta o nível de 

compreensão dos estudantes para o nível 

correspondente de ensino.  

 

Serrapilheira  A serrapilheira se constitui em uma fonte de 

nutrientes, os quais serão disponibilizados no 

solo para serem reaproveitados pelos seres 

produtores, através do processo de 

decomposição. Além do mais, a serrapilheira 

serve de moradia para diversos seres vivos, 

ajuda a proteger o solo da erosão, auxilia na 

absorção e armazenamento da água da chuva 

(MONTEIRO, 2011). 

 

 É composta por folhas que caem no solo, 

caules, flores, frutos, animais que morrem e 

apodrecem, material fecal, os quais serão 

decompostos pelos micro-organismos 

decompositores, e os nutrientes serão 

disponibilizados novamente para as plantas, 

sendo portanto uma fonte de nutrientes. 

Além disso, servem de abrigo para muitos 

animais, ajudam na absorção e 

armazenamento da água da chuva, protege o 

solo da erosão.  

 Com relação ao pisoteio da serrapilheira, 

como influência negativa do homem na 

manutenção da floresta, também foram 

consideradas as respostas contendo 

palavras ou expressões que remetam a um 

dos fatores correspondentes a importância 

dela para a manutenção da floresta, tais 

como: nutrientes, abrigo de animais, 

manutenção da vida na natureza, 

absorção de água, proteção do solo. 
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Este guia é o produto da dissertação de mestrado do Programa de Pós 

Graduação em Ciências Naturais e Matemáticas, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, resultado de uma pesquisa desenvolvida com alunos do 

ensino fundamental de uma escola municipal da cidade de Natal, sobre 

espaços não formais de educação. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O parque das Dunas de Natal foi o cenário escolhido pelas autoras para vivenciarem a 

experiência de usar a estratégia de ensino investigativo para aprender conceitos de ecologia 

em trilhas ecológicas interpretativas com alunos do ensino fundamental. Em todos os 

capítulos são apresentados situações de ensino-aprendizagem para proporcionar aos 

professores uma ampliação de conhecimentos e de estratégias de ensino. 

Assim, este guia tem como objetivo incentivar e auxiliar o professor, em especial, de 

ciências e biologia, a utilizar espaços não formais e da abordagem de ensino por investigação 

no processo de ensino e aprendizagem de conceitos de ecologia. 

Para isso, o leitor encontrará nos capítulos facetas de fundamentos teóricos que 

embasam o ensino de ciências investigativo e o uso de espaço não formal como complemento 

do ensino formal, além de apresentar as belezas naturais do parque, a fauna e a flora. 

Escolheu-se a trilha perobinha por ser de fácil acesso e mais visitada pelos estudantes. O 

roteiro destaca paradas que podem ser observados e abordados conteúdos de ecologia 

contextualizados com a sustentabilidade e preservação da floresta. 

Esperamos que o guia proposto possibilite um suporte ao professor para explorar a 

contextualização dos conteúdos de ecologias em trilhas ecológicas interpretativas, e que 

também contribua para a aprendizagem de alunos, incentivando-os a serem cidadãos 

questionadores e conscientes sócio-ambientalmente. 

É importante destacar que o propósito deste guia não e levar o professor à mera 

reprodução do roteiro apresentado, mas propiciar elementos para criação de suas próprias 

aulas. 

As Autoras 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atrair a atenção do aluno na escola, atualmente, tornou-se um grande desafio para os 

educadores, devido às crescentes mudanças na sociedade contemporânea. Para isso exige-se 

uma reorganização dos conteúdos trabalhados, abandonando aqueles sem significação e 

elegendo temas que sejam relevantes para o aluno. Repensar as estratégias metodológicas 

também é essencial para superar o ensino tradicional memorístico, substituindo-as por 

práticas pedagógicas capazes de auxiliar a formação de um sujeito competente, apto a 

reconstruir conhecimento e utilizá-los para qualificar a vida (BORGES; LIMA, 2007). 

Nesse sentido, o ensino de Ciências, desenvolvido por meio de estratégias inovadoras 

de aprendizagem, tem se mostrado como um caminho importante para que o aluno tenha 

acesso ao conhecimento, de maneira significativa. 

No entanto, alguns professores ainda oferecem resistência em buscar novas situações 

didáticas, por estarem acostumados com uma metodologia mais tradicional de educação, 

provavelmente devido ao fato de que nos cursos de formação inicial ainda prevalece uma 

concepção tradicional de ensino (GUIMARÃES; VASCONCELOS, 2006). De acordo com 

esse modelo, a aquisição de conhecimento se realiza principalmente na escola, geralmente de 

maneira fragmentada, na qual o professor apresenta o conhecimento de modo pronto e 

acabado, não incentivando os estudantes a refletir e discutir sobre os fenômenos. O ensino 

ancora-se na exposição verbal da matéria e na demonstração, oferecendo ao aluno uma grande 

quantidade de informações que devem ser memorizadas (NUÑEZ et al, 2004). Dessa forma, 

muitos dos estudantes não despertam o interesse pela aprendizagem, uma vez que não 

compreendem o significado dos conteúdos trabalhados na disciplina de Ciências Naturais, 

preocupando-se apenas em decorá-los. 

Uma maneira de despertar o interesse dos estudantes para aprendizagem de conteúdos 

trabalhados na disciplina de Ciências, mas especificamente os relacionados ao tema Ecologia, 

é, segundo Seniciato e Cavassan (2004), realizar aulas de Ciências e Biologia em ambientes 

naturais, uma vez que, de acordo com os autores, essa prática tem sido apontada como uma 

metodologia eficaz, tanto por envolver e motivar crianças e jovens nas atividades educativas, 

quanto por constituir um instrumento de superação da fragmentação do conhecimento. 

Os ambientes naturais, como as Unidades de Conservação, são considerados espaços 

não formais de educação e apresenta, portanto, grande potencial para esse fim. A utilização 

desses espaços de forma complementar à educação desenvolvida no espaço formal, constitui-

se em uma estratégia importante para tornar o ensino mais atrativo e contextualizado com 
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situações praticas da vida,  contribuindo para superação da fragmentação do conhecimento, 

além de possibilitar uma melhor abstração de conteúdos de Ciências, facilitando assim o 

processo de ensino e aprendizagem (GUIMARÃES; VASCONCELLOS, 2006). 

Um espaço não formal, segundo Jacobucci (2008), é qualquer espaço diferente da 

escola onde pode ocorrer uma ação educativa, tais como: Museus, Centros de Ciências, 

Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, Institutos de 

Pesquisa, Aquários, Zoológicos, dentre outros. 

Assim, o Parque das Dunas de Natal é considerado um espaço não formal de 

educação. E dessa forma, pode ser usado como estratégia importante para complementar as 

ações desenvolvidas no espaço formal, ou seja, a escola. 

De acordo com as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

(PCN’s), uma maneira de contribuir para superar as dificuldades de aprendizagem na área das 

Ciências Naturais, é o planejamento e a execução, por parte do professor, de atividades que 

possibilitem ao aluno vivenciar situações que não podem ser propiciadas na escola (BRASIL, 

1998). 

Diante desse contexto, considera-se de fundamental importância o uso de espaços não 

formais em complemento da educação desenvolvida no espaço formal, no processo de ensino 

e aprendizagem de conceitos científicos. Portanto, este guia tem como objetivo principal 

auxiliar os professores no planejamento, bem como na execução de atividades desenvolvidas 

em trilhas ecológicas, mais especificadamente na trilha “Perobinha” do Parque das Dunas. 

 

2 O PARQUE DAS DUNAS 

 

O Parque Estadual Dunas de Natal Jornalista Luiz Maria Alves é uma unidade 

estadual de proteção integral, administrada pelo IDEMA - Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Foi criado através do Decreto Estadual 

nº 7.237 de 22/11/1977, sendo a primeira Unidade de Conservação Ambiental implantada no 

Estado do Rio Grande do Norte, possui 1.172 hectares de mata nativa, sendo parte integrante 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira. 
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Figura 01: O Parque das Dunas. 

Fonte: www.onordeste.com 

 

O parque tem por objetivos: garantir a preservação e conservação dos ecossistemas 

naturais englobados; proteger recursos genéticos; possibilitar a realização de estudos, 

pesquisas, trabalhos de interesse científico e monitoramento; preservar sítios de valor 

histórico, arqueológico e geomorfológico; oferecer condições para lazer, turismo ecológico e 

realizações de atividades educativas e de conscientização ecológica. 

Com relação à importância da preservação do Parque das Dunas, destacam-se as 

causas históricas, ambientais climáticas e sociais. Portanto, é necessário preservar o 

ecossistema natural das dunas, de forma assegurar as condições ecológicas, o bem-estar e 

segurança da população. 

No que se refere às causas ambientais e sociais, considera-se de extrema importância 

preservar um remanescente de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte; a Biodiversidade (a 

flora e fauna nativa, de forma a impedir a sua destruição, bem como preservar as espécies 

ainda existentes); proporcionar ao público atividades interpretativas através das trilhas 

guiadas e do Centro de Visitantes; desenvolver atividades recreativas, tais como piquenique, 

descanso, parque infantil e trilha, "Cooper"; promover pesquisas científicas sobre os recursos 

naturais do parque; proteger os aqüíferos existentes pela manutenção da cobertura vegetal. 

A porta de entrada do Parque das Dunas é o “Bosque dos Namorados”, um setor de 

uso público, o qual ocupa uma área aproximada de sete hectares, com mais de mil e trezentas 

http://www.onordeste.com/
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árvores nativas da mata atlântica. Nesse espaço localizam-se a sede administrativa, centro de 

visitantes, biblioteca, centro de pesquisas, viveiro, unidade de mostra de vegetação, anfiteatro 

pau-brasil, folha das artes, lago artificial, posto de comando ambiental, parque infantil e anel 

viário para atividades físicas e caminhadas (Figura 02). 

 

  

  

  

Figura 02: Setor de uso público do Parque das Dunas. 

Fonte: www.parquedasdunas.rn.gov.br 



 

9 

No centro de pesquisa, estudantes, professores e visitantes dispõem de laboratórios de 

zoologia e botânica, auxiliando no desenvolvimento de trabalhos e pesquisas científicas. No 

viveiro, são cultivadas as mudas de espécies vegetais nativas do Parque das Dunas, utilizadas 

na recuperação e reflorestamento de áreas de Mata Atlântica (www.idema.rn.gov.br). 

O Parque das Dunas recebe uma média anual de 150.000 visitantes, mantendo ainda 

um cadastro com cerca de 10.000 coopistas que utilizam o espaço para a prática de atividades 

físicas. Durante o ano inteiro, o Parque oferece diversas atividades educativas, recreativas, 

físicas e culturais, com shows, peças, palestras, exposições e oficinas que garantem a diversão 

e o lazer dos seus visitantes. Para quem deseja conhecê-lo, está aberto à visitação de terça a 

domingo, das 8 às 18 horas. Às segundas-feiras, a unidade fecha as portas para manutenção. 

Localiza-se no final da Avenida Alexandrino de Alencar, s/n, no bairro do Tirol, onde fica 

situada a entrada principal do parque (www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

 

2.1 FAUNA E FLORA DO PARQUE DAS DUNAS 

 

Com relação à flora encontrada na região, ilustrada na (Figura 03), as formações 

vegetais mais significativas são as Formações das praias e do sopé das dunas. A área litorânea 

apresenta relevo predominante plano, que se eleva gradativamente, acompanhando o 

desenvolvimento do modelado de terreno e abrange áreas sedimentares. É formada por 

vegetação herbácea, geralmente rasteira, com riqueza de espécie potencialmente fixadoras das 

areias. Essa vegetação que ocupa uma faixa mais ou menos larga, nos níveis inferiores vai 

sendo substituída gradativamente por uma vegetação mais alta com arbustos e arvoretas, 

como Chysobalanusicaco L., Eugenia ovalifoliaCamb., Maytenus impressa Reiss, e outras. 

Com as plantas já mencionadas, misturam-se algumas cactáceas como o “facheiro” e o 

“cardeiro”. Nessa faixa, a vegetação de restinga apresenta componentes herbáceos e 

arbustivos, predominando os primeiros em direção ao mar, e os outros à medida que se 

caminha terra adentro. 

Mata costeira ou floresta atlântica, a esta formação corresponde uma maior área no Parque 

Estadual Dunas do Natal é uma floresta perenifólia e sempre verde, onde o elemento dominante 

são as árvores distribuídas em um ou dois estratos, dos quais o superior pode atingir uma altura da 

ordem de 20m. É nessa comunidade que ocorre a maior concentração de espécies arbóreas. Nela 

existem ainda, exemplares de “pau-brasil” (CaesalpiniaLam), de que se encontra no bosque, 

grande quantidade de indivíduos de pequeno porte. As árvores dominantes pertencem em maior 

número, às seguintes espécies: Fícus carappaefolia L., Fícus nymphaeifolia L., Manikaratriflora 

http://www.idema.rn.gov.br/
http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
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(Fr. All) Monac., (“maçaranduba”), (Camponmanesiadichotoma Berg.) “guabiraba de pau”, 

(Clusianemorosa L.) “pororoca”, a “mirindiba”, o “goititruba”, (Bowdichiavirgiliodes HBK.) 

“sucupira”, (GuazumaulmifoliaLam.) “mutamba”, o “jatobá”, de que existem duas espécies e 

(Apuleialeiocarpa (Vog). Macbr.) “jitaí”. Tabuleiro litorâneo, localizado principalmente nas 

proximidades da encosta oeste das dunas (www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

O aspecto característico, correspondente a esta formação na área do Parque, é o de 

ilhas de vegetação, mais abertas, com árvores e arbustos tortuosos, de casca grossa, folhas 

geralmente grandes, cariáceas e ásperas. Floristicamente, o tabuleiro muito se aproxima do 

cerrado, existindo um grande número de espécies comuns às duas formações. 

Estruturalmente, o tabuleiro se compõe de dois estratos, um arbóreo arbustivo e outro 

herbáceo. No estrato herbáceo há uma predominância de gramíneas, como por exemplo, o 

“milhã de tabuleiro” (Panicumasperifolium), o “capim barba de bode” (Aristidasp.), ervas 

como o Stylosanthes e arbustos como o “carrapicho do tabuleiro” (krameria tomentosa St. 

Hil) (www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

 

  

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
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12 

  

  

Figura 03: Flora encontrada no Parque das Dunas. 

Fonte: www.parquedasdunas.rn.gov.br 

 

Com relação às espécies animais encontradas na área do Parque das Dunas (Figura 

04), ressalta-se que em decorrência da presença humana no interior da mata, as aves e 

principalmente os mamíferos são em número reduzido, sendo os insetos os mais expressivos 

componentes desta fauna. Algumas espécies encontram-se em extinção na área, 

provavelmente devido a caça na região. Dentre elas: galiformes, “jacu”; tinamiformes 

“nambu”; colubiformes “rolinha”, juriti” etc. dasipodídeos “tatu”; lacertílio, teído “tejuaçu”; 

faliconiformes “gavião”; passeriforme “sabiá-de-praia”; os ofídeos “cobras”  e outros. Além 

da caça indiscriminada, a fauna é vítima da atuação de algumas espécies não nativas que se 

http://www.parquedas/
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estabeleceram entrando em competição, como (apoidea) “abelha italiana” na formação de 

colônias, exterminando as ninhadas de espécies que habitam troncos ocos (estrigiforme 

“coruja”, didelfídeos “timbu”, o “caboré” etc.). Observa-se também a ocorrência de Canis 

familiares “cães domésticos” já bem adaptados na área, contribuindo para uma visível 

diminuição dos vertebrados do Parque. É abundante a espécie passeriforme, ploceídea, 

Passerdomesticus “pardal” que ocorre intensamente com as aves autóctones, invadindo os 

seus ninhos e destruindo os ovos. Outroanimaltambém encontrado na região é o lagarto 

Coleodactylusnatalensis, espécie endêmica (www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

 

  

  

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
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Figura 04: Fauna encontrada na área do Parque das Dunas. 

Fonte: www.parquedasdunas.rn.gov.br 
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2.2 AS TRILHAS DO PARQUE DAS DUNAS 

 

Do Bosque dos Namorados partem as trilhas interpretativas, ao longo das quais os 

visitantes conhecem aspectos e elementos do ecossistema dunar (Figura 05). Ao todo, são seis 

km e meio de caminhada, distribuídos entre as trilhas Ubaia Doce, Peroba e Perobinha 

(www.idema.rn.gov.br). 

 
Figura 05: Mapa do Parque das Dunas. 

Fonte: www.idema.rn.gov.br 

 

As trilhas Peroba e Ubaia Doce cortam o Parque no sentido leste-oeste, saindo do 

Bosque dos Namorados e chegando até aos dois mirantes na Via Costeira onde é possível 

desfrutar de uma paisagem exuberante das praias e do Morro do Careca. A trilha Peroba é 

recomendada para adolescentes e adultos. O portão de entrada dessa trilha está localizado no 

Bosque dos Namorados, e o percurso se estende até o mirante. Possui uma extensão de 2.400 

m (ida e volta) e o tempo de percurso é de, aproximadamente, 1 hora e 30 minutos (ida e 

volta). O número mínimo de pessoas é de 05 e o máximo de 25. Já a trilha Ubaia-Doce é 

recomendada para pessoas bem condicionadas fisicamente. O portão de entrada da trilha está 

localizado no Bosque dos Namorados, e o percurso se estende até o mirante, com uma 

extensão de 4.400 m (ida e volta) e tempo de percurso de 2 horas e 30 minutos, 

http://www.idema.rn.gov.br/
http://www.idema.rn.gov.br/
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aproximadamente (ida e volta), o número mínimo é de 05 e o máximo de 25 pessoas 

(www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

Nesse roteiro, tem-se a oportunidade de conhecer com mais detalhe o percurso da 

trilha “Perobinha”, além de alguns pontos que podem ser utilizados para introduzir e 

contextualizar alguns conceitos ecológicos, os quais normalmente são trabalhados em sala de 

aula, tendo como recurso apenas o livro didático. 

 

3 A TRILHA PEROBINHA 

 

Aqui o visitante é convidado a fazer uma caminhada na trilha “Perobinha”, a qual é 

recomendada para crianças a partir de 06 (seis) anos de idade e adultos sedentários. É um 

atalho da trilha Peroba. Possui uma extensão de 800 m, o tempo de percurso é de 40 minutos, 

aproximadamente (ida e volta) e o número de mínimo de pessoas é de 05 e o máximo de 15 

crianças ou 25 adultos (www.parquedasdunas.rn.gov.br). 

Ao longo do percurso, realizaremos sete paradas e em cada uma delas apresentaremos 

sugestões de como trabalhar conteúdos de ecologia de forma contextualizada. A partir de 

questionamentos e da observação dos fenômenos no próprio ambiente natural, os estudantes 

tornam-se motivados e envolvidos na construção do próprio conhecimento, diminuindo a 

abstração dos conceitos.    

 

4 PREPARAÇÃO PARA A VISITA AO PARQUE 

 

Antes da visita ao parque com os estudantes é importante que o professor conheça o 

local previamente para avaliar o seu potencial didático, tanto com relação aos recursos materiais 

como aos conceitos que podem ser trabalhados.   É fundamental anotar todos os aspectos 

possíveis de serem explorados e fotografar, para analisar melhor a trilha antes de executá-la. 

Decidir a respeito da possibilidade de fazer a trilha, com ou sem guia, prevê o tempo 

de visita, e das paradas, o que vai enfatizar em relação aos conceitos que serão trabalhados 

são fundamentais. É importante aproveitar a oportunidade para trabalhar não só conteúdos 

conceituais, mas também a questão de sensibilização para preservação das unidades de 

conservação, a partir de questionamentos que agucem a curiosidade dos alunos, levando-os a 

refletir sobre os temas abordados. 

Com base nesse diagnóstico prévio, o professor deverá planejar as atividades que 

serão executadas pelos estudantes antes, durante e após a visita. 

http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/
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Antes da data prevista para a visita ao Parque das Dunas, sugere-se que o professor 

oriente os estudantes a realizarem uma pesquisa em grupo, para que os mesmos obtenham um 

conhecimento mais geral a respeito do local a ser visitado. Além de informá-los como devem 

se comportar durante a permanência na Floresta do Parque. 

Outra sugestão é utilizar mapas. Pode ser uma estratégia importante para trabalhar a 

habilidade de interpretar, além de proporcionar aos estudantes uma melhor percepção com 

relação à localização do Parque das Dunas em relação ao bairro em que eles moram. 

Após a pesquisa, realizada em grupos, o professor, juntamente com os estudantes, 

poderão definir as tarefas que cada grupo deverá desempenhar na trilha ecológica, elaborando 

instrumentos para coleta de dados durante o percurso, bem como para análise das 

informações, posteriormente a realização da visita. 

É importante organizar, antes da visita, os detalhes específicos, como por exemplo: 

aviso e permissão do dos pais ou responsável, permissão do diretor, participação de 

professores de outras disciplinas, aluguel de ônibus, materiais necessários para cada equipe, 

organização detalhada das tarefas de cada grupo. 

Outro ponto importante é buscar parcerias fora da escola, como universidades, visando 

apoio logístico para a realização da atividade. 

 

5 SUGESTÃO DE ROTEIRO PARA A TRILHA INTERPRETATIVA “PEROBINHA” 

 

5.1 PARADA 1: Entrada do Parque das Dunas – Qual o tipo de Bioma predominante no 

Parque das Dunas? 

 

Neste primeiro ponto os alunos poderão ser informados sobre o tipo de Bioma 

predominante no Parque das Dunas, a Mata Atlântica, um dos mais ricos em flora e fauna do 

país, além de enfatizar que a área pertence à categoria de Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, na qual o homem não pode utilizar os recursos de forma direta, sendo permitido apenas 

o uso indireto, tais como, pesquisa científica, ecoturismo, educação ambiental. 

O professor poderá orientar os estudantes a contemplarem a diversidade de espécies, 

tanto vegetais como animais, encontradas na Unidade de Conservação. 
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Com relação às espécies vegetais, o professor, juntamente com os estudantes, poderá 

realizar observações, com relação aos diferentes portes, variando de pequenas e delicadas 

ervas, a arbustos mais ou menos desenvolvidos, chegando até árvores com diferentes alturas. 

Todo esse conjunto, juntamente com os mananciais de água, são os responsáveis pelas 

temperaturas amenas do ambiente florestal. 

O professor também poderá chamar atenção dos seus alunos para o importante 

fenômeno biológico realizado pelas plantas, importante para a sobrevivência de todas as 

espécies, a fotossíntese. Processo em que as plantas conseguem absorver a energia luminosa, 

cuja fonte é o sol, por meio de minúsculas organelas verdes contidas nas células que 

compõem suas folhas, os cloroplastos, os quais são ricos em clorofila, um pigmento verde, 

responsável pela cor predominante da folhagem. O interior dos cloroplastos é o local onde 

ocorre esse fenômeno maravilhoso da fotossíntese. 

Nesse processo fisiológico, os cloroplastos absorvem luz e gás carbônico, este último, 

presente na atmosfera, o qual entra nas folhas através de minúsculos poros existentes em sua 

superfície, denominados estômatos. Várias reações químicas ocorrem dentro dos cloroplastos, 

onde o gás carbônico combina-se com moléculas de água, originando glicose, que fica 

armazenada dentro da planta, enquanto o oxigênio, também produzido na fotossíntese, é 

lançado para a atmosfera, através dos estômatos, tornando o ar da floresta muito saudável. A 

glicose é um açúcar essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Ela fornece energia para 

as próprias plantas que a produzem e, também, para todos os outros seres que utilizam os 

vegetais como alimento. Além de ser fonte de energia, a glicose é básica para a formação de 

muitas outras substâncias essenciais para os seres vivos. 



 

19 

5.2 PARADA 2: Serrapilheira – Qual a função da serrapilheira para a sustentabilidade da floresta? 

 

  

Fonte: Autoria própria. 

 

NNeessssaa  ppaarraaddaa  oo  pprrooffeessssoorr  ppooddeerráá  qquueessttiioonnaarr  ooss  sseeuuss  aalluunnooss,,  lleevvaannddoo--ooss  aa  rreefflleettiirr  ssoobbrree::  aa  

ffuunnççããoo  ddaa  sseerraappiillhheeiirraa  ppaarraa  aa  fflloorreessttaa;;  ssuuaa  ccoommppoossiiççããoo;;  aass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  ttaaiiss  ccoommoo,,  ccoorr,,  aanniimmaaiiss  

aassssoocciiaaddooss,,  eessttáággiiooss  ddee  ddeeccoommppoossiiççããoo..  

PPooddeerráá  ttaammbbéémm  ppooddeerráá  qquueessttiioonnáá--llooss  aa  rreessppeeiittoo  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  ddeeccoommppoossiiççããoo,,  lleevvaannddoo--ooss  aa  

rreefflleettiirreemm  ssoobbrree::  QQuueemm  rreeaalliizzaa  aa  ddeeccoommppoossiiççããoo  ddaa  sseerrrraappiillhheeiirraa  ee  ppaarraa  qquuêê??  OO  qquuee  aaccoonntteeccee  ccoomm  ooss  

ccoommppoonneenntteess  ddaa  ffoollhhaa  ee  aanniimmaaiiss  mmoorrttooss  aappóóss  aa  ddeeccoommppoossiiççããoo??  PPaarraa  oonnddee  vvããoo  nnuuttrriieenntteess  ddoo  hhúúmmuuss??  

 

Quando animais morrem, folhas, galhos e plantas caem sobre o solo, apodrecem, e, 

ficando ali ano após ano, acabam formando uma camada de material orgânico, rica em 

nutrientes e microorganismos. Este material é chamado de serrapilheira. 

Em biologia e ecologia, a decomposição é um processo de transformação de matéria 

orgânica, contida na serrapilheira, em minerais, esses podem ser assimilados pelas plantas 

para a produção da matéria viva. 

Chamam-se decompositores aos seres vivos, como certas bactérias e fungos 

microscópicos, que utilizam a matéria orgânica dos cadáveres, excrementos, restos de vegetais, 

dispersa no substrato, decompondo-a pouco a pouco. Estes organismos utilizam esta matéria 

orgânica contida os restos mortos para obter energia para seu crescimento e sobrevivência. A 

decomposição desta grande quantidade de matéria orgânica é o que garante a reciclagem de 

nutrientes no meio. Os nutrientes que estão na serrapilheira e são absorvidos pelo solo acabam 

retornando às plantas, em um ciclo que garante a vegetação exuberante deste bioma. Os 
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decompositores são essenciais ao processo de manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e do 

planeta, pois são eles que devolvem ao solo todos os nutrientes existentes na matéria orgânica 

presente no corpo dos seres vivos e dessa forma, perpetuam o ciclo da vida. 

A serrapilheira também é considerada um micro – habitat, pois promove condições 

microclimáticas permitindo a existência de nichos específicos: insetos (formigas, gafanhotos, 

besouros, cupins) outros artrópodes, embuás, minhoca, lesma, aranhas. Camuflagem de 

lagartos (Coleodactilusnatalensis), etc. Seu pisoteio interfere no fluxo de nutrientes da 

floresta, por isso torna-se importante sua preservação. Funciona como isolante térmico, 

minimizando os processos erosivos, mantendo as partículas do solo agregadas e agindo como 

uma barreira que evita a intensa lixiviação pela ação das chuvas, além de reter uma grande 

proporção de água, reduzindo a evaporação da água do solo. A fertilidade do solo está 

fortemente associada à dinâmica da serrapilheira, já que ela representa a principal via de 

transferência de matéria orgânica, possibilitando o reaproveitamento dos nutrientes (ciclagem 

de nutrientes) e fornecendo os nutrientes necessários para a produtividade primária. 

No entanto, a presença da serrapilheira é essencial para o funcionamento das florestas 

tropicais e as alterações provocadas pela ação humana ou por espécies invasoras nesse micro-

habitat podem modificar todo o ecossistema local. 

 

5.3 PARADA 3: Cupinzeiro – Qual a importância dos cupins para o equilíbrio da floresta? 

 

  

Fonte: Autoria própria. 
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DDuurraannttee  oo  ppeerrccuurrssoo  ddaa  ttrriillhhaa  ppeerroobbiinnhhaa  éé  ppoossssíívveell  vviissuuaalliizzaarr  vváárriiooss  ccuuppiinnzzeeiirrooss,,  oo  pprrooffeessssoorr  

ppooddeerráá  eessccoollhheerr  uumm  qquuee  cchhaammee  mmaaiiss  aatteennççããoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  aa  pprróóxxiimmaa  ppaarraaddaa,,  nneessssaa  ooss  eessttuuddaanntteess  

ppooddeerrããoo  sseerr  iinnssttiiggaaddooss  aa  rreefflleettiirreemm  aa  rreessppeeiittoo  ddaa  pprreesseennççaa  ddoo  ccuuppiimm  nnaass  ccaassaass,,  ssee  éé  ccoonnssiiddeerraaddaa  

bbeennééffiiccaa  oouu  mmaallééffiiccaa  ee  ssoobbrree  aa  ffuunnççããoo  ddoo  ccuuppiimm  nnaa  fflloorreessttaa..  

 

Os cupins se alimentam da madeira, contribuindo com a nutrição da floresta, uma vez 

que ao se alimentarem, participam da biodegradação de matéria orgânica, fornecendo matéria 

orgânica morta com a morte das árvores. A eliminação das fezes ricas em nutrientes contribui 

com o fluxo de nutrientes da floresta. Como os cupins não conseguem digerir a celulose um 

protozoário participa se associando com o cupim. Essa associação é útil para os dois e por isso 

é considerada uma relação simbiótica (viver junto) chamada de mutualismo. 

Os cupins ao derrubarem as árvores abrem clareiras permitindo maior entrada de luz, 

aumento da temperatura e evaporação da umidade, criando condições favoráveis ao 

aparecimento de novas espécies vegetais, como as plantas pioneiras: briófitas, musgos e 

organismos decompositores como fungos (orelhas de pau), assim como outras espécies 

vegetais, como demonstram as fotografias a seguir. 

 

Árvore derrubada pelos cupins 

 

Musgos na serrapilheira 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O cupinzeiro serve de abrigo e refúgio para animais como: insetos, pássaros, lagartos, 

mamíferos e outros. Além de fungos. Os cupins estabelecem uma relação harmônica chamada 
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de sociedade, mais bem organizada dos seres vivos, composta pelas seguintes castas sociais: a 

das rainhas, que são fêmeas férteis; a dos reis, que são machos férteis; a dos operários, que 

coletam alimentos, entre outras atividades; e a dos soldados, que defendem o cupinzeiro. 

Rainhas e reis têm asas e têm função reprodutiva. Operários e soldados são machos ou fêmeas 

estéreis. Formando assim uma sociedade altamente organizada. 

 

5.4 PARADA 4: Plantas Epífetas – Por que algumas plantas crescem apoiando-se em outras? 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

DDuurraannttee  oo  ppeerrccuurrssoo  nnaa  ttrriillhhaa,,  hháá  vváárriiooss  eexxeemmppllaarreess  ddee  ppllaannttaass  eeppííffiittaass,,  aaqquuii  vvooccêê  ppooddeerráá  

aapprroovveeiittaarr  aa  ooppoorrttuunniiddaaddee  ppaarraa  qquueessttiioonnaarr  ooss  sseeuuss  aalluunnooss  ssoobbrree  oo  ppoorrqquuêê  ddoo  ffeennôômmeennoo  oobbsseerrvvaaddoo,,  

eennffaattiizzaannddoo  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaass  iinntteerraaççõõeess  eennttrree  aass  eessppéécciieess  ppaarraa  oo  eeqquuiillííbbrriioo  ddooss  eeccoossssiisstteemmaass..  

PPooddeennddoo  ttaammbbéémm  iinnddiiccaarr  oo  ttiippoo  ddee  rreellaaççããoo  eeccoollóóggiiccaa  eessttaabbeelleecciiddaa  eennttrree  aass  eessppéécciieess..  

 

As epífitas apresentam caule flexível e por isso precisam de suporte. O suporte pode 

ser o caule de outra planta, folhas. As epífitas não retiram seus nutrientes do solo, mas sim das 

plantas que elas se hospedam.   Como não estão ligadas diretamente ao solo retiram a água da 

chuva e da umidade do ar. Por isso armazenam a água em suas folhas (Orquídeas/Bromélias) 

ou em reservatório de água no centro de suas folhas (Bromélias), que também serve de local 

de moradia, alimentação e reprodução de muitos animais. São exemplos: bromélias, 

orquídeas, cactáceas. 

Como tem pequeno porte e caule flexível não consegue captar a luz do sol e por isso 

se apoiam em outras plantas em direção à luz. 
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As epífitas estabelecem uma associação harmônica chamada de inquilinismo, a 

palavra inquilino é usada para identificar o organismo que se aloja no organismo de outro ser 

de espécie diferente, obtendo abrigo, proteção ou suporte. A espécie inquilina é beneficiada, e 

a espécie hospedeira não é prejudicada e nem beneficiada. Vivendo no alto das árvores certas 

espécies epífitas encontram condições ideais de iluminação para seu desenvolvimento.  São 

desse modo, beneficiadas, pois na superfície do solo de florestas, como a Mata Atlântica, não 

disporiam de luminosidade suficiente para sobreviverem. 

 

5.5 PARADA 5: Os cipós das árvores – Por que existem tantos cipós em floresta de Mata 

Atlântica?  

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

OOss  cciippóóss  ssããoo  ffaacciillmmeennttee  eennccoonnttrraaddooss  eemm  uummaa  rreeggiiããoo  ddee  mmaattaa  AAttllâânnttiiccaa..    AAoo  oobbsseerrvváá--llooss  nnoo  

ppeerrccuurrssoo  ddaa  ttrriillhhaa,,  oo  pprrooffeessssoorr  ppooddeerráá  qquueessttiioonnaarr  ooss  aalluunnooss  ssoobbrree  oo  ppoorrqquuêê  ddee  eessssaass  ppllaannttaass  nneecceessssiittaarreemm  

ddee  oouuttrraass,,  ppooddee--ssee  ttaammbbéémm  eennffaattiizzaarr  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaass  iinntteerraaççõõeess  eennttrree  aass  eessppéécciieess  ee  aaoo  mmeessmmoo  tteemmppoo  

iinnddiiccaarr  oo  ttiippoo  ddee  rreellaaççããoo  eeccoollóóggiiccaa  eessttaabbeelleecciiddaa  eennttrree  aass  eessppéécciieess..  

 

Cipós ou lianas são trepadeiras lenhosas intolerantes a sombras e fixas ao solo. Para 

crescer em ambientes de florestas com pouca luz, elas adotam estratégia de usar a energia 



 

24 

para crescer em direção a luz e não para engrossamento do caule e sustentação. Por isso 

necessitam de suporte das árvores para alcançar o dossel. 

Os cipós podem exercer relações de simbiose harmônica quando vivem em harmonia, 

usando a planta somente como suporte, ou exercer uma relação desarmônica, de parasitismo. 

Neste caso, ela usa a planta como suporte, sugando os nutrientes da planta, podendo até matá-

la, como por exemplo, a Gameleira e erva passarinho.   

 

5.6 PARADA 6: Formigueiro – Qual a importância das formigas para do equilíbrio da floresta? 

 

  

Fonte: Autoria própria. 

 

AAoo  vviissuuaalliizzaarreemm  ffoorrmmiigguueeiirrooss  dduurraannttee  oo  ppeerrccuurrssoo  ddaa  ttrriillhhaa,,  oo  pprrooffeessssoorr  ppooddeerráá  iinnssttiiggaarr  ooss  sseeuuss  

aalluunnooss  aa  rreefflleettiirreemm  ssoobbrree  aa  pprreesseennççaa  ddaass  ffoorrmmiiggaass  nnaass  ssuuaass  ccaassaass,,  ssee  éé  ccoonnssiiddeerraaddaa  bbeennééffiiccaa  oouu  

mmaallééffiiccaa,,  aassssiimm  ccoommoo  aa  ffuunnççããoo  ddeellaass  nnaa  fflloorreessttaa..  TTaammbbéémm  ppooddeerráá  iiddeennttiiffiiccaarr  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  ooss  

eessttuuddaanntteess  oo  ttiippoo  ddee  rreellaaççããoo  eeccoollóóggiiccaa,,  eennffaattiizzaannddoo  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaass  iinntteerraaççõõeess  eennttrree  aass  eessppéécciieess  

ppaarraa  aa  mmaannuutteennççããoo  ddoo  eeqquuiillííbbrriioo  ddooss  eeccoossssiisstteemmaass..  

 

Ao construir túneis, as formigas, promovem a aeração do solo. A aeração significa 

entrada de ar com oxigênio. Os túneis formados favorecem a drenagem (o escoamento do 
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excesso de água no solo). Isso é bom porque contribui com o armazenamento de água no 

lençol freático. 

Também podem enriquecer o solo com matéria orgânica, ao levar para seus ninhos 

restos de plantas ou animais mortos. Contribuindo com a humificação do solo. É o caso das 

saúvas. Muitas espécies de formigas são também importantes disseminadoras de sementes, 

espalhando-as na natureza e contribuindo para a reprodução de várias espécies de plantas. 

Desempenham o papel de controle de parasitas, uma vez que comem os pulgões, os 

quais são pragas de plantações. 

As formigas formam uma sociedade bem organizada, perdendo para os cupins, pelo 

fato de só ter uma rainha para todo formigueiro. Ao passo que os cupins têm vários reis e 

rainhas. Na sociedade das saúvas existem várias castas: a da rainha e dos reis, ambos com 

asas e com função reprodutiva; a dos soldados, que defendem o sauveiro; a das cortadeiras, 

que coletam e transportam folhas e gravetos para o interior do sauveiro; a das jardineiras, que 

são pequenas saúvas que, entre outras tarefas, cuidam dos fungos cultivados. Soldados, 

cortadeiras e jardineiras são fêmeas estéreis. 

 

5.7 PARADA 7: Lençol freático – Qual a importância da preservação do parque das dunas 

para a população de Natal? 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No final do percurso tem uma placa, informando as pessoas sobre a importância da 

preservação do Parque das Dunas para a população de Natal, uma vez que as Dunas do Parque 
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são responsáveis por absorver e filtrar a água da chuva, reabastecendo o aquífero subterrâneo, 

o qual abastece aproximadamente 70% da população de Natal. 

 

AA  pprreesseerrvvaaççããoo  ddoo  ppaarrqquuee  éé  ddee  eexxttrreemmaa  iimmppoorrttâânncciiaa  ppaarraa  aa  cciiddaaddee  ddoo  NNaattaall,,  uummaa  vveezz  qquuee  aa  

eexxiissttêênncciiaa  ddeessssaa  ggrraannddee  áárreeaa  vveerrddee  ccoollaabboorraa  ppaarraa  oo  rreeggiimmee  ddee  cchhuuvvaass,,  ppaarraa  oo  eeqquuiillííbbrriioo  ddaa  

tteemmppeerraattuurraa  ee  ggaarraannttee  ttaammbbéémm  aa  rreesseerrvvaa  ddee  áágguuaa  ppaarraa  ppaarrttee  ddaa  cciiddaaddee,,  pprrootteeggeennddoo  ooss  mmaannaanncciiaaiiss  

rreessppoonnssáávveeiiss  ppoorr  eellaa,,  aalléémm  ddee  pprrootteeggeerr  oo  ssoolloo  ddaa  eerroossããoo  ee  ddoo  aassssoorreeaammeennttoo  ddooss  rriiooss..  

 

Sugere-se que o professor utilize as informações contidas na placa para dar ênfase 

sobre a importância de atitudes de preservação por parte dos estudantes, tais como, evitar o 

pisoteio, as construções imobiliárias em áreas de dunas, participarem de audiências públicas, 

não poluir jogando lixo. Preservar as espécies, uma vez que, contribuem com o ciclo da água, 

através da evapotranspiração para fixação das Dunas. 

Nesse ponto existe uma área aberta, onde os alunos podem sentar em roda para 

conversar, descansar, beber água. Ao mesmo tempo, aproveita-se para dialogar de forma 

descontraída sobre a importância da preservação do parque para formação do aquífero 

subterrâneo e da biodiversidade (plantas, animais e micróbios) e sua influência na 

sustentabilidade da floresta e no clima local. Pode-se concluir essa conversa perguntando de 

que maneira os moradores de Natal podem contribuir para a manutenção de todos esses 

benefícios que a natureza nos proporciona.  

 

 
Fonte: Autoria própria. 



 

27 

6 É POSSÍVEL UTILIZAR A ABORDAGEM DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

EM UMA TRILHA ECOLÓGICA INTERPRETATIVA? 

 

Uma atividade para ser considerada investigativa deve conter às seguintes etapas: um 

problema a ser analisado; a emissão de hipóteses; um planejamento para a realização do 

processo investigativo, visando à obtenção de novas informações, a interpretação dessas 

novas informações e a comunicação das mesmas (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).  Portanto, 

consiste em uma estratégia que pode ser desenvolvida tanto na escola como em uma trilha 

ecológica, realizando atividades que se complementem, associando a escola a um espaço não 

formal de educação, com o intuito de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Campos e Nigro (1999), o Ensino por Investigação, permite ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à realização de procedimentos, manipulação de 

equipamentos, elaboração e teste de hipóteses, aprofundamento e consolidação de 

conhecimentos. Também promovem o desenvolvimento da criticidade e da criatividade, 

resolução de problemas, entre outros. Trata-se, portanto de uma estratégia importante para ser 

desenvolvida nas aulas de Ciência, uma vez que contribui para aquisição por parte dos 

educandos dos três conteúdos da aprendizagem: conceituais atitudinais e procedimentais. 

Portanto, levando-se em consideração a importância do desenvolvimento dos três 

conteúdos de aprendizagem, em estudantes tanto do Ensino Fundamental como do Ensino 

Médio, sugere-se ao professor de Ciências a utilização da abordagem do Ensino por 

Investigação, em trilha ecológica interpretativa, a qual se constitui em um espaço não formal 

de educação. Para isso, seguem alguns passos, necessários ao desenvolvimento de conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses podem ser desenvolvidos na sala de aula e na 

trilha ou somente na trilha. 

 Passo 1: Para utilizar a abordagem do Ensino por Investigação em trilha ecológica 

interpretativa, é necessário que o professor conheça o local previamente e a partir de uma 

análise mais apurada da região, construa uma situação problema, lembrando que a mesma, 

deverá adequar-se ao nível de entendimento dos estudantes, bem como ao conteúdo que se 

pretende explorar. Posteriormente, em sala de aula, apresente-a, aos estudantes. 

 Passo 2: Após propor a situação problema, o professor deverá instigar os estudantes 

a elaborarem suas hipóteses. 

 Passo 3: Após o levantamento das hipóteses, sugere-se que o professor, juntamente 

com os estudantes, planejem o método de investigação. Após definido o método, o professor 
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deverá instruir os estudantes sobre as atividades a serem realizadas em campo. Além de 

informá-los como deverão coletar os dados e registrá-los. 

 Passo 4: Próxima etapa a desenvolver-se é a de coleta de dados, a qual poderá 

realizar-se tanto na trilha ecológica interpretativa como também na escola, onde os estudantes 

irão executar a metodologia, previamente planejada com o intuito de responder a situação 

problema, proposta inicialmente. Após a coleta de dados, os estudantes deverão ordená-los, 

em um instrumento elaborado previamente. Posteriormente, de posse dos dados organizados, 

os estudantes poderão elaborar uma síntese em forma de texto, seguindo as orientações do 

professor-orientador. 

 Passo 5: Após a síntese dos dados coletados, os estudantes deverão elaborar uma 

conclusão, em forma de texto, utilizando argumentos para responder a pergunta inicial, a qual 

motivou a atividade investigativa. 

 Passo 6: Por último, os estudantes deverão realizar a comunicação dos resultados da 

atividade investigativa, segure-se que a mesma ocorra primeiramente entre os grupos, em sala 

de aula, e posteriormente para toda comunidade escolar, através de exposição de fotos e 

comunicação oral. 

 

7 LIMITES E POTENCIALIDADES DO USO DE ABORDAGEM INVESTIGATIVA 

EM ESPAÇO NÃO FORMAL DE ENSINO 

 

A utilização de um espaço não formal de educação, como uma trilha ecológica, 

constitui-se em uma estratégia importante a ser desenvolvida com estudantes tanto do Ensino 

Fundamental como do Médio, uma vez que pode contribuir para envolvê-los e motivá-los na 

aprendizagem de conceitos ecológicos, além de sensibilizá-los a respeito da importância da 

preservação dos recursos naturais. 

As atividades de cunho investigativo, previamente planejadas e executadas, em trilha 

ecológica interpretativa, como a trilha Perobinha do Parque das Dunas, possibilitam a 

aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, principalmente os 

relacionados ao tema, Ecologia. 

No que se refere aos conteúdos procedimentais, contribui para o desenvolvimento de 

procedimentos, tais como, coletar, organizar, analisar os dados, elaborar uma conclusão, 

divulgação dos resultados, levando-os a refletir, discutir, relatar, explicar, além do 

desenvolvimento da fala e da escrita. 
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Já com relação aos conteúdos atitudinais, atividades desenvolvidas em uma trilha 

ecológica, contribuem para o desenvolvimento de atitudes, tais como, conviver em grupo, de 

respeitar a opinião dos outros componentes, além do mais, durante as atividades 

desenvolvidas em campo, os estudantes podem observar os fenômenos naturais e 

compreender a importância deles para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, 

colaborando para que os estudantes assumam posturas de respeito com relação aos recursos 

naturais, em situações que se apresentem no seu dia-a-dia. 

Também, vale ressaltar que, o desenvolvimento das atividades investigativas em uma 

trilha interpretativa, pode proporcionar aos estudantes a observação in locu dos fenômenos 

naturais, diminuindo a abstração dos conteúdos e motivando-os ainda mais para a 

aprendizagem. 

No entanto, o professor deve estar atento a alguns aspectos que podem influenciar 

negativamente no transcorrer das atividades desenvolvidas em campo, e posteriormente na 

avaliação da aprendizagem dos conteúdos selecionados, como por exemplo, a duração da 

visita e a quantidade de participantes envolvidos. Isso porque um grande número de alunos 

pode dificultar uma melhor orientação por parte do professor, podendo contribuir para uma 

dispersão dos estudantes.  

Outro ponto importante a ser considerado é com relação à quantidade e especificação 

dos conceitos envolvidos e a adequação deles às atividades propostas durante a trilha 

ecológica interpretativa. 

Contudo, espera-se que esse guia auxilie os professores de ciências na compreensão e 

uso da estratégia do Ensino por Investigação e, neste caso especifico, na aprendizagem de 

conceitos relacionados ao tema ecologia. O uso dessa abordagem é importante porque motiva 

e incentiva os alunos a serem mais participativos, atuantes e questionadores.  

Espera-se ainda que este material sirva de incentivo aos professores de ciências para o 

uso dos espaços não formais de educação, em complementaridade das atividades 

desenvolvidas no espaço formal, considerando-se a importância dos mesmos para aproximar a 

teoria da prática, romper a fragmentação dos conteúdos e diminuir a abstração dos conceitos 

de ecologia no processo de ensino e aprendizagem. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Biodiversidade: Biodiversidade pode ser entendida como o conjunto de espécies que 

determinado ambiente abriga. 

Cadeia Alimentar: Cadeia alimentar pode ser definida como, as relações alimentares que 

resultam em transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. 

Comunidade: Comunidade é o conjunto de todas as populações que vivem em determinada 

região, mantendo relações mais ou menos estreitas entre si. 

Decompositores: Decompositores se alimentam de matéria orgânica morta (organismos 

mortos, folhas, flores e frutos caídos no solo, pele e fezes). Ao decompor a matéria orgânica 

morta, esses liberam no ambiente, entre outros materiais, gás carbônico e sais minerais que 

podem ser reaproveitados pelos produtores (BARROS, 2011). 

Ecossistema: Ecossistema é a unidade natural que compreende todas as interações dos seres 

vivos de uma comunidade, entre si e com os fatores abióticos do ambiente. 

Espécie: Espécie é formada por seres capazes de gerar entre si descendentes férteis. 

Fatores Abióticos: Fatores abióticos é o conjunto dos fatores não vivos de um ambiente, 

como água, temperatura, luz, gás oxigênio, gás carbônico. 

Fatores Bióticos: Fatores bióticos é o conjunto dos seres vivos de um ambiente. 

Hábitat: Hábitat é o lugar onde determinada espécie vive. 

Meio Ambiente: O termo meio ambiente tem sido utilizado para indicar um espaço em que 

um ser vivo se desenvolve, trocando energia e interagindo com ele. No caso do ser humano, 

ao espaço físico e biológico soma-se o sociocultural. Interagindo com os elementos do 

ambiente, a humanidade provoca modificações que se transformam com o passar da historia. 

Ao transformar o ambiente o homem muda também sua própria visão a respeito da natureza e 

do meio em que vive. 

Nicho Ecológico: O nicho é o conjunto de atividades e comportamentos exibidos por uma 

espécie, ou seja, o modo de vida, o jeito de ser, a profissão de determinada espécie na 

natureza, como ela desempenha suas atividades no ambiente em que vive. 

População: População é o conjunto de organismos, da mesma espécie, que vivem em 

determinada região. 

Serrapilheira: A serrapilheira se constitui em uma fonte de nutrientes, os quais serão 

disponibilizados no solo para serem reaproveitados pelos seres produtores, através do 

processo de decomposição. Além do mais, a serrapilheira serve de moradia para diversos 

seres vivos, ajuda a proteger o solo da erosão, auxilia na absorção e armazenamento da água 

da chuva. 

Unidades de Conservação: São áreas naturais, legalmente instituídas pelo poder público, por 

apresentarem características especiais, garantindo a proteção dos seus recursos naturais, tais 

como, fontes de água, biodiversidade (animais com risco de extinção, espécies de plantas com 

risco de extinção), plantas medicinais. Além disso, garantem às populações tradicionais o uso 

sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do 

entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. 
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