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RESUMO 
 
 

A pesquisa visa avaliar as contribuições de uma unidade de ensino para potencializar 
a aprendizagem de conteúdos ecológicos em áreas verdes da escola no ensino 
fundamental. O trabalho foi realizado com alunos do ensino fundamental de uma escola 
pública em Natal-RN. Buscou-se identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os 
conteúdos de ecologia; elaborar e aplicar uma Unidade de Ensino Potencialmente 
Significativa - UEPS; avaliar a aprendizagem dos conceitos de ecologia na Unidade de 
Ensino Potencialmente Significativa; avaliar a contribuição de trilha interpretativa como 
estratégia de ensino para aprendizagem de conteúdos de ecologia. O levantamento dos 
conhecimentos prévios dos alunos por meio do pré-teste foi essencial à identificação dos 
subsunçores adequados e parcialmente adequados, pois serviram como “âncora” para 
posterior ampliação dos conceitos científicos contidos nesta pesquisa. As áreas verdes da 
escola como espaço educativo, contribuiu no aspecto motivacional, pois os alunos foram 
protagonistas ao longo de todo processo de ensino-aprendizagem. O Método da lembrança 
estimulado mostrou-se eficaz para evidenciar aprendizagem de conceitos ecológicos em 
trilhas interpretativas. A utilização de atividades diversificadas organizadas em uma UEPS 
promoveu a autonomia intelectual dos alunos e facilitou a aquisição de novos significados 
por meio da diferenciação progressiva; da reconciliação integrativa e consolidação dos 
conteúdos ecológicos e conceitos relacionados a fatores bióticos e abióticos com base nas 
ideias centrais do eixo temático Vida e Ambiente. O desenvolvimento de habilidades 
procedimentais como captar e compartilhar significados, observar, coletar e registrar dados, 
levantar hipóteses, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para resolver 
situações-problema, argumentar, identificar, comparar, diferenciar e relacionar conceitos, 
negociar significados, refletir criticamente, sistematizar dados foi evidenciado. As atividades 
colaborativas promoveram a incorporação de conteúdos atitudinais como desenvolver o 
respeito às diferenças, saber trabalhar em equipe ao planejar, elaborar e executar em 
conjunto ações de cidadania e responsabilidade socioambiental. A aplicação da Unidade de 
Ensino Potencialmente Significativa- UEPS mostrou evidências de aprendizagem 
significativa crítica sobre conceitos ecológicos contemplados no ensino fundamental. 

 

 
Palavras-chave: UEPS. Ecologia. Trilha interpretativa. Aprendizagem significativa crítica.  
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ABSTRACT 

 
 
The research aims to evaluate the contributions of a teaching unit to enhance the learning 
contents ecological green areas in elementary school. The work was conducted with 
elementary students in a public school in Natal-RN. We sought to identify the students' 
previous knowledge about the contents of ecology, develop and implement a Potentially 
Meaningful Teaching Units – PMTU; assess learning of ecological concepts in Teaching Unit 
Potentially Significant; assess the contribution of interpretative trail as strategy teaching to 
learning content ecology. The survey of students' previous knowledge through the pre-test 
was essential to identify the appropriate subsumers and partially correct, since they served 
as "anchor" for further expansion of scientific concepts contained in this research. The green 
areas of the school as an educational, contributed the motivational aspect, as students were 
protagonists throughout the entire process of teaching and learning. The method of 
stimulated memory was effective to evidence learning ecological concepts in interpretive 
trails. The use of diverse activities organized on a PMTU promoted intellectual autonomy of 
the students and facilitated the acquisition of new meanings through progressive 
differentiation, and integrative reconciliation consolidation of ecological content and concepts 
related to biotic and abiotic factors on the basis of the central ideas thematic Life and 
Environment. The development of procedural skills to capture and share meanings, observe, 
collect and record data, hypotheses, ability to explain, to apply knowledge to solve problem 
situations, argue, identify, compare, differentiate and relate concepts, negotiate meanings, 
reflecting Critically, systematize data was evidenced. Collaborative activities promoted the 
incorporation of attitudinal contents as developing respect for differences, learn to work in 
teams to plan, develop and implement actions together for citizenship and environmental 
responsibility. The application of the Potentially Meaningful Teaching Units – PMTU showed 
evidence of Critical meaningful learning ecological concepts covered in elementary school. 

 
 

Keywords: PMTU. Ecology. Interpretive trail. Meaningful learning critical. 
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APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A busca incessante pelo conhecimento foi uma constante na minha vida. A 

curiosidade pela natureza e os seres vivos é algo que me fascina desde criança. 

Acredito que desde essa época, mesmo de forma ainda inconsciente, eu já sabia 

que gostaria de seguir a carreira docente. Então, no ano de 1992, fiz vestibular para 

licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Potiguar – UnP, iniciava-se aí o 

meu encontro com a minha paixão, ensinar. Ao concluir a licenciatura, segui adiante 

na minha busca pelo conhecimento e então me enchi de coragem e me aventurei no 

reingresso para cursar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte o 

bacharelado em Ciências Biológicas com habilitação em genética. No ano de 2005, 

fiz especialização em Carcinicultura sustentável na Universidade Potiguar. No 

entanto, a vontade de ensinar prevaleceu e recusei algumas propostas para 

trabalhar em fazendas de camarão. Na época eu trabalhava no CEFOPE – Centro 

de Formação de Pessoal para os Serviços de Saúde, como apoio administrativo aos 

cursos voltados à área da saúde, estava distante dos meus ideais e precisava 

retomar o meu objetivo principal, razão pela qual resolvi traçar algumas metas para 

que o meu sonho se tornasse realidade.   

Em 2006, assisti a um noticiário que falava sobre um processo seletivo para 

ser docente de um programa piloto do governo federal intitulado Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens – PROJOVEM URBANO que funcionava em parceria com as 

prefeituras de todo o Brasil e que serviria de base à Política Nacional do governo 

federal para a juventude que compreendeu além da criação da Secretaria Nacional 

de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, o desenvolvimento do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e ação 

comunitária – PROJOVEM.  

Começava, então, de forma inovadora a minha trajetória como docente no 

bairro das Quintas na cidade do Natal, no período noturno, em uma comunidade 

conhecida como “Favela do Japão”, com altos índices de criminalidade. Algumas 

pessoas tentaram me persuadir a desistir, expondo os desafios. Chegaram a dizer 

que não sairia viva dali, que não iria encontrar alunos e sim “bandidos”, mas a 

experiência mostrou outros aspectos. 
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Hoje agradeço pela oportunidade de ter feito parte do PROJOVEM durante 

três anos, pois lá encontrei jovens como quaisquer outros, não os “bandidos” que me 

disseram no início e sim seres humanos incríveis. Com eles aprendi lições de vida 

que não aprenderia em nenhum outro lugar, me transformei em um ser humano 

mais solidário, me libertei de alguns preconceitos e acredito que me tornei uma 

pessoa mais compreensiva. Meus alunos me fizeram buscar atitudes mais fortes, 

eles me mostraram que tudo é possível quando perseveramos em nossos objetivos. 

Lição que levarei para o resto da minha vida. Dessa forma, o exercício da docência, 

começava bem diferente da trajetória da maioria dos profissionais da área da 

educação, que em grande parte inicia seu percurso docente em um contexto formal, 

tendo a sua prática baseada exclusivamente em um modelo tradicional de ensino, 

onde o professor aparece como o detentor do conhecimento e o transmite de forma 

imperativa aos estudantes. 

Em 2008, fui aprovada no concurso para professor do município de 

Parnamirim, sendo lotada em escola de um bairro denominado Passagem de Areia. 

Os alunos eram oriundos de comunidades carentes e estavam inseridos em uma 

localidade que também apresentava altos índices de criminalidade. Mais uma vez 

estou diante de um desafio a ser superado. Lá, me deparo com alunos do ensino 

fundamental II sem o mínimo domínio da leitura e escrita. Os alunos estavam 

desmotivados. Resolvo conhecer a comunidade, para tentar traçar com mais 

precisão o perfil dos meus alunos. Visito alguns deles e me deparo com uma 

realidade difícil, alguns se encontravam em condições de extrema pobreza. Além 

disso, constato que a escola apresentava grande percentual de evasão e gravidez 

na adolescência. Compreendi nesse momento que talvez a falta de perspectiva de 

vida dos pais estivesse influenciando diretamente na vida escolar dos seus filhos. 

Percebi que além de ser professora, eu poderia ser professora-pesquisadora, assim 

seria capaz de compreender a realidade, criar um instrumento de intervenção e 

efetivá-lo com fins de mudança voltada ao processo de ensino-aprendizagem. 

Em 2009, por concurso, também ingresso no corpo docente da Secretaria 

Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Ao chegar à escola Estadual Dr. 

Manoel Villaça vejo que tenho em minhas mãos um grande trunfo, as áreas verdes, 

como um espaço da escola com potencial para despertar o interesse dos alunos em 

aprender ciências. Resolvo fazer um reconhecimento preliminar do espaço, identifico 
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que existe um ecossistema diversificado com várias espécies da fauna e da flora 

que poderiam ser utilizados como recurso didático em nossas aulas de ciências. 

Percebo, porém a existência de um problema de convivência desarmônica 

de algumas pessoas com a população de saguis que habita a escola, cujas ações 

incluíam desde maus tratos a fornecimento de alimentos inadequados. Era preciso 

agir para modificar tal cenário, por entender que a escola possui um papel de grande 

relevância na educação científica das pessoas e na promoção da sensibilização 

ambiental. Diante da constatação do problema, emergiu uma necessidade de intervir 

com ações socioambientais para tentar modificar a prática dos alunos perante os 

saguis e o ecossistema existente nas áreas verdes da escola. 

Também constato durante todo o meu percurso como educadora inserida na 

educação formal, que falta a integração profissional entre os professores. Cada um 

desenvolve o seu conteúdo individualmente, não há diálogo entre as disciplinas, as 

condições de trabalho não são favoráveis à interdisciplinaridade e a organização da 

escola não aplica o planejamento coletivo das atividades acadêmicas. Confesso 

que, a princípio, foi um choque ao constatar tal cenário; desestabilizei-me. Chorei 

em alguns momentos ao ver o desânimo estampado nos rostos dos meus colegas 

de trabalho, ao ouvir constantemente as suas lamentações, que até são plausíveis, 

mas que não podem servir de desculpas para não agir, para não tentar fazer 

diferente.  

Dessa forma, poderia ter sido absorvida pelos discursos pessimistas de que 

na escola pública as coisas não mudam, mas resolvi não me acomodar em tal 

realidade e busquei novas alternativas. Reinventei e reinvento a minha prática a 

cada dia, reafirmando todos os dias o meu interesse em fazer a diferença, para 

contribuir com a melhoria da educação, mesmo sabendo das dificuldades 

enfrentadas no chão da escola ao proporcionar uma educação pública de qualidade 

no Brasil, em especial, no Nordeste brasileiro.  

Ciente de todos os obstáculos que enfrento nessa jornada que, inclui, salas 

de aula superlotadas, sem uma infraestrutura adequada à realização de um ensino 

de qualidade e não me esquecendo da luta sempre constante por melhores 

condições de trabalho, assim como pela dignidade ao exercício da docência. Munida 

por essa inquietude e esperança em dias melhores; com a certeza de que as 

mudanças só surgem para aqueles que perseveram e fazem a diferença em suas 

profissões, decidi seguir adiante. Tal desejo de mudanças, culmina com o meu 
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ingresso no mestrado profissional no ensino de Ciências Naturais e Matemática do 

PPGECNM - Programa de Pós-graduação no Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN no ano de 2010.  

No decorrer do mestrado participei de diversas atividades e eventos 

acadêmicos. No entanto, dois eventos ocorridos em Junho de 2011 foram decisivos 

na minha trajetória, um deles foi o curso “Introdução à Pesquisa em Ensino: 

aspectos qualitativos e quantitativos” ministrado pelo Prof. Marco Antonio Moreira 

(UFRGS). Durante o curso, tive a oportunidade de conversar com o Professor 

Moreira acerca do meu projeto. Deparo-me com um ser humano receptivo, aberto ao 

diálogo e disposto a ajudar com sugestões e orientações. Despedimo-nos com a 

promessa de que em breve receberia por e-mail e endereço residencial um material 

de estudo a fim de servir como base à minha pesquisa. O segundo evento marcante 

foi a palestra intitulada "Aprendizagem significativa: da visão clássica a visão crítica" 

também ministrada pelo Professor Moreira, que ocorreu no dia 15 de junho de 2011 

no Anfiteatro do CCET. Tal palestra versava sobre Aprendizagem Significativa e 

suas vertentes. Encantei-me com as palavras proferidas e identifiquei-me com a 

Teoria da Aprendizagem Significativa, principalmente, a Teoria da Aprendizagem 

Significativa Crítica de Moreira.  

Duas semanas após o nosso encontro, recebo em minha casa um livro 

enviado pelo Professor Moreira intitulado: “A Teoria dos CAMPOS CONCEITUAIS 

DE VERGNAUD, O ENSINO DE CIÊNCIAS E A INVESTIGAÇÃO NESTA ÁREA”. 

Logo depois, via e-mail, o artigo escrito pelo Professor Moreira intitulado “Unidade 

de Ensino Potencialmente Significativa –UEPS”. Percebo tratar-se da versão 

original, ainda a ser submetida à publicação. Nesse momento, honrada e muito feliz, 

constato estar realmente diante de um grande presente. Leio-o imediatamente. Ao 

final da leitura, resolvo encarar o desafio de desenvolver uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa utilizando temas da Ecologia a serem desenvolvidos 

nos espaços verdes da escola. 

Desse modo, o meu olhar para a proteção ambiental foi algo de positivo na 

minha experiência, e a possibilidade de inserir na dissertação algo inovador, me 

encheu de esperanças para uma possível transformação frente ao ensino-

aprendizagem dos alunos. Na área arborizada seria capaz de aliar teoria e prática, 

visando inovar o ensino de ciências. Diante dessa perspectiva, pensamos em adotar 
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estratégias de ensino que visem à valorização dos conhecimentos prévios dos 

alunos e o aprimoramento da aprendizagem com relação ao ensino de ciências, 

especificamente focando nos conteúdos sobre ecologia. 

É notório que há um descompasso entre a maneira com que a escola 

tradicional lida com o processo de ensino e aprendizagem, utilizando-se quase 

sempre de metodologias ultrapassadas que não conseguem mais deter a atenção 

dos alunos ao que se pretende ensinar. 

 Por diagnosticar a desmotivação e o desinteresse dos alunos durante as 

aulas quando ocorridas exclusivamente na sala de aula, tendo o professor como o 

centro do processo ensino-aprendizagem e o aluno como mero expectador, a espera 

do conhecimento a ser “transmitido” sem qualquer reflexão crítica. Intenciona-se 

nessa pesquisa tornar as aulas de ciências mais dinâmicas e participativas. 

Além disso, vislumbrou-se nessa pesquisa, despertar o interesse de outros 

professores que também desejam sair do lugar comum, a sala de aula e, por 

conseguinte modificação da prática docente. Sendo assim, este trabalho parte da 

constatação de que o professor deve assumir uma postura dialógica com os seus 

alunos e com a comunidade escolar a fim de construir um novo modelo de ensino e 

aprendizagem e novos espaços educativos na escola. 

O presente trabalho, portanto, justifica-se pela pretensão de propiciar a 

utilização das áreas verdes da Escola Estadual Dr. Manoel Villaça, situada no 

Município do Natal – RN como novo espaço educativo para o ensino de ciências 

com a incorporação na prática docente da educação científica através da elaboração 

e aplicação de uma sequência de atividades potencialmente significativas, tendo 

como conteúdos alguns conceitos básicos de ecologia para trabalhar questões 

relacionadas ao eixo temático “Vida e ambiente” (PCN’s) com alunos do ensino 

fundamental II. 

Propõe-se neste trabalho responder a seguinte questão-foco: Como aulas de 

campo no espaço da escola podem ser utilizadas abrangendo conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais para favorecer a aprendizagem de 

conteúdos ecológicos no ensino fundamental?  

Para responder ao questionamento, o objetivo geral propõe-se a avaliar as 

contribuições de uma unidade de ensino para potencializar a aprendizagem de 

conteúdos ecológicos em áreas verdes da escola no ensino fundamental. 
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Fundamentados no objetivo geral, propusemos ações baseadas nos seguintes 

objetivos específicos: 

1 Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os conteúdos de 

ecologia; 

2 Elaborar e aplicar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – 

UEPS;  

3 Avaliar a aprendizagem dos conceitos de ecologia na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa; 

4 Avaliar a contribuição de trilha interpretativa como estratégia de ensino 

para aprendizagem de conteúdos de ecologia.  

Desse modo, essa pesquisa está estruturada em quatro capítulos. No 

capítulo 1 buscou-se alicerçar o trabalho por meio da fundamentação teórica 

essencial ao entendimento dos pontos primordiais dessa pesquisa. Fez-se a 

introdução com as considerações sobre a prática docente no ensino de ciências nas 

escolas brasileiras; em seguida dissertou-se a respeito das dificuldades de 

aprendizagem em conteúdos de ecologia no ensino de ciências; aprofundou-se essa 

discussão teorizando-se sobre a importância da organização das atividades em uma 

UEPS (MOREIRA, 2011), para favorecer a aprendizagem significativa. Como 

também, as trilhas interpretativas como uma das estratégias de ensino dentro da 

UEPS para ensinar conceitos ecológicos. 

No capítulo 2 encontra-se explicitada a metodologia da pesquisa, contendo o 

contexto; sujeito da pesquisa e referencial metodológico; a ela junta-se o fluxograma 

contendo a etapa preliminar e as quatro etapas da pesquisa. 

O capítulo 3 apresenta-se a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

organizada em consonância com os aspectos sequenciais definidos por Moreira 

(2011). Logo no início do capítulo, encontra-se descrita a etapa preliminar ao 

planejamento e elaboração da UEPS, em que se buscou a criação do cenário para 

que a UEPS fosse introduzida e funcionou como uma aproximação da pesquisadora 

com o objeto de estudo e sensibilização da comunidade escolar acerca da proposta 

de utilizar as áreas verdes da escola como espaço educativo, como também, teve-se 

a intenção de ouvir a opinião do aluno sobre a proposta, para ativar a predisposição 

em aprender os conteúdos ecológicos. Para tanto, aplicou-se um questionário 

diagnóstico de aceitação da proposta pelos alunos. Logo em seguida, encontram-se 

as etapas de elaboração e aplicação da sequência de atividades. 
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Por fim, o capítulo 4 é destinado as possíveis evidências de aprendizagem 

significativa a partir da UEPS; destina-se também avaliar uma trilha interpretativa 

como estratégia de ensino para aprendizagem de conceitos ecológicos por meio de 

entrevistas associadas ao método da Lembrança Estimulada. E por fim, as 

referências bibliográficas utilizadas para fundamentar o trabalho; em seguida, os 

apêndices e anexos complementares a pesquisa. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 

Ao longo dos últimos anos várias propostas de inovação da educação no 

ensino de ciências naturais surgiram como reflexo das mudanças sociais, 

econômicas e culturais que ocorreram na sociedade, refletindo diretamente nas 

mudanças das políticas educacionais voltadas para a educação básica no Brasil que 

também sofria a influência das políticas, econômicas e sociais dos modelos de 

sistemas educacionais praticados no cenário mundial. Tais transformações podem 

ser mais bem compreendidas ao analisarmos a evolução da situação mundial  no 

Quadro1. 

 

Quadro 1 – A evolução da situação mundial, segundo tendências no ensino 1950-
2000 

 

 
Tendências no 
Ensino 

Situação Mundial 

1950 1970 1990 – 2000 

Guerra Fria 
Guerra 
Tecnológica 

Globalização 

Objetivos do 
ensino 

 Formar Elite 

 Programas 
rígidos 

 Formar cidadão 
trabalhador 

 Propostas 
curriculares 
estaduais 

 Formar cidadão-
trabalhador-estudante 

Concepção de 
Ciência 

 

 Atividade 
neutra 

 Evolução 
histórica 

 Pensamento 
lógico-crítico 

 Atividades com 
implicações sociais 

Instituições 
Promotoras de 
Reforma 

 Projetos 
curriculares 

 Associações 
de profissionais 

 Centros de 
Ciências, 
universidades 

 Universidades e 
associações 
profissionais 

Modalidades 
Didáticas 
Recomendadas 

 Aulas 
práticas 

 Projetos e 
Discussões 

 Jogos: Exercícios no 
computador 

 
Fonte: Krasilchik, 2000, p. 86. 

 

O ensino de ciências naturais no Brasil surge oficialmente no ensino 

secundário na década de 1930 com a Reforma Francisco Campos, a qual teve como 
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objetivo integrar os campos do conhecimento da Biologia, Física e Química. Nesse 

sentido, Marandino, Selles e Ferreira (2009, p.69) afirmam no que se referem à 

disciplina escolar “Ciências Físicas e Naturais”, que “embora esta já constasse dos 

currículos da escola primária em diversos Estados, a Reforma Francisco Campos 

passa a incluí-la nos dois primeiros anos do ensino secundário, isto é, no ciclo 

fundamental”. 

Nos anos 1950, o ensino de ciências nas escolas baseou-se exclusivamente 

nas etapas do método científico que possuía quase sempre uma explicação 

indutivista ingênua. De acordo com Chalmers (1993, p.24) a “explicação indutivista 

ingênua da Ciência (...) começa com a observação (...) e deve fazê-lo sem 

preconceitos”. Em contrapartida, na década de 1960, o Brasil sob a influência do 

regime militar e ditatorial, muda o foco do ensino de ciências e passa a investir na 

formação do trabalhador, sob a alegação de utilizá-lo como propulsor do 

desenvolvimento econômico do país. 

Dessa maneira, Krasilchik (2000, p.86-87) afirma que “a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 5.692, promulgada em 1971, norteia claramente as 

modificações educacionais e, consequentemente, as propostas de reforma no 

ensino de ciências ocorridas neste período”. Por sua vez, consta nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental no terceiro e quarto ciclos que “antes 

da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4024 de 1961, 

ministravam-se aulas de ciências naturais apenas nas duas últimas séries do antigo 

curso ginasial”. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 

9394/96, a educação brasileira passa a vincular-se ao mundo do trabalho e a prática 

social. (BRASIL, 1998, p.19). 

Pozo e Gómez-Crespo (2009, p.247) constatam também que mesmo nos 

dias atuais, o ensino baseado no modelo tradicional continua prevalente nas escolas 

ao afirmarem que: 

 
Embora essa concepção educacional seja pouco sustentável, à luz 
de todos os recentes desenvolvimentos sobre a aprendizagem da 
Ciência (...) continua sendo um modelo muito vigente em nossas 
salas de aula, uma vez que muitos dos seus supostos são explícita 
ou implicitamente assumidos por numerosos professores de 
Ciências, que na sua época também aprenderam a Ciência desta 
maneira. 
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Com isso, percebe-se o quanto é difícil romper com a visão de ensino 

centrada no professor, pois se tem a tendência a reproduzir no exercício da 

profissão docente as atitudes e ações vivenciadas durante a trajetória de vida como 

alunos. Tem-se, portanto, a propensão a “imitar” modelos comportamentais; por 

essa razão é tão difícil modificar a prática em busca de um ensino mais centrado no 

aluno.  

Diante do exposto, o ensino de ciências nas escolas brasileiras, assim como 

de outras disciplinas, permaneceu durante muito tempo pautado no ensino 

tradicional, no qual privilegiava o discurso do professor e partia do pressuposto de 

que o aluno seria uma tabula rasa, que não traria consigo conhecimento algum, o 

ensino era centrado exclusivamente na figura docente, como o detentor do saber e o 

aluno mero coadjuvante nesse processo.  

Segundo Pozo e Gómez-Crespo (2009, p.246): 

 

Tal modelo de ensino tradicional da Ciência leva a formação quase 
exclusivamente disciplinar dos professores de Ciências, com muito 
escassa bagagem didática prévia à própria experiência docente (...) 
um enfoque dirigido, sobretudo à transmissão de conhecimentos 
conceituais, em que a lógica das disciplinas científicas impôs-se 
sobre qualquer outro critério educacional e em que foi atribuído aos 
alunos um papel meramente reprodutivo.   

 

Além disso, neste modelo tradicional de ensino, o livro didático recebeu lugar 

de destaque, sendo encarado como uma espécie de “receita” a ser seguida do início 

ao fim, não houve durante certo tempo uma preocupação com a sequência de 

atividades propostas, tão pouco com a maneira como os conteúdos eram 

distribuídos e muito menos se a forma como estavam dispostos faziam sentido para 

os alunos. Parecia não existir a preocupação em avaliar criticamente os conteúdos e 

conceitos científicos que seriam ensinados, cabia ao professor exclusivamente a 

tarefa de seguir todo o roteiro pré-determinado, sem muita preocupação com a 

aprendizagem do aluno.  

Contudo, salienta-se que o livro didático quando utilizado com cautela e 

responsabilidade pode tornar-se um excelente recurso pedagógico a auxiliar 

sobremaneira o processo de ensino-aprendizagem de ciências. Todavia, não pode 

ser o único guia possível. Como também, a sua utilização deve acontecer de 

maneira crítica e reflexiva por parte dos professores e alunos. 
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Assim, o estudo das Ciências Naturais de forma exclusivamente 
livresca, sem interação direta com os fenômenos naturais ou 
tecnológicos, deixa enorme lacuna na formação dos estudantes. 
Sonega as diferentes interações que podem ter com seu mundo, sob 
orientação do professor. Ao contrário, diferentes métodos ativos, com 
a utilização de observações, experimentação, jogos, diferentes fontes 
textuais para obter e comparar informações, por exemplo, despertam 
o interesse dos estudantes pelos conteúdos e conferem sentidos à 
natureza e à ciência que não são possíveis ao se estudar Ciências 
Naturais apenas em um livro. (BRASIL, 1998, p. 27) 

 

Atualmente esse modelo tradicional de ensino continua enraizado na prática 

docente, aliado a falta de tempo do professor em planejar atividades, por encarar 

jornadas de trabalho exaustivas, que incluem muitas vezes duas ou mais escolas. 

Todo esse cenário, contribui com a perpetuação deste modelo tradicional, sendo 

difícil modificá-lo.  

Por tudo isso, autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p.127) 

afirmam que 

 

a maioria dos professores da área de Ciências Naturais ainda 
permanece seguindo livros didáticos, insistindo na memorização de 
informações isoladas, acreditando na importância dos conteúdos 
tradicionalmente explorados e na exposição como forma principal de 
ensino. 

 

Para além da discussão sobre o livro didático os autores Rocha e Terán 

(2010, p.62) consideram outros aspectos que podem ser problemáticos no ensino de 

ciências nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas brasileiras, 

dentre eles podemos destacar: 

 

A falta de estrutura adequada para a realização das aulas de 
Ciências Naturais, (...) ou mesmo um espaço onde as experiências 
possam ser observadas e registradas diariamente. As salas de aulas, 
a maioria das vezes, não são adequadas, principalmente, por serem 
pequenas e superlotadas, o que dificulta e limita o trabalho do 
professor quanto a acompanhamento da turma e realização de 
atividades de grupo e atividades lúdicas. Outra dificuldade diz 
respeito a falta de recursos específicos como materiais de 
laboratório, modelos, cartazes ilustrados, revistas especializadas e 
outros. 

 

Partindo de uma perspectiva geral, apesar de existirem dificuldades 

organizacionais e estruturais nas escolas, além da resistência a novos modelos de 
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educação escolar, o ensino de ciências vem aos poucos se distanciando de uma 

visão meramente indutivista e tradicionalista por compreender não ser mais possível 

enxergar a Ciência sem levar em consideração que somos seres subjetivos e que, 

portanto, é difícil observar meramente os dados sem inferir neles a nossa visão de 

mundo, pois por mais que se busque a neutralidade; os seres humanos são muitas 

vezes traídos por seus sentidos, desejos e anseios na hora de fazer e ensinar sobre 

a Ciência. Por isso, o espírito científico para ser livre em seus pensamentos e ações 

precisa libertar-se das amarras de um único método científico a guiar os seus 

passos. 

  

Evidentemente que a ciência, enquanto uma construção coletiva, cria 
seus próprios mitos, regras, “paradigmas” e leis, constituídos ao 
longo do tempo por filósofos, cientistas, instituições, grupos e 
profissionais dos mais variados tipos. Para chegar, portanto, a se 
estabelecer enquanto disciplina escolar e objeto de estudo de 
especialistas em ensino, trilhou um caminho longo que, tal como 
ocorre com as demais construções humanas, constituiu-se histórica e 
socialmente (NARDI, 2005, p.15). 

 

Além disso, sabe-se que o inicio do século XXI traz novos questionamentos 

e impõe novos paradigmas para o ensino e aprendizagem da disciplina de ciências 

na educação básica, como a necessidade de se estabelecer um diálogo com o 

mundo em permanente mudança e evolução, de forma irrestrita e deslocando-se 

com a outrora impensável rapidez da globalização e seus canais de expansão e 

expressão, como a internet e as inúmeras formas de comunicação, transmissão e 

recepção das informações e do conhecimento.  

Por outro lado, a disciplina de ciências desenvolvida nos espaços escolares, 

também precisa contemplar os conhecimentos acadêmicos e científicos que 

serviram de base para a construção do currículo e do conhecimento escolar. Há, 

portanto, a necessidade implícita de promover a transposição didática que levará em 

consideração as especificidades de cada escola, alunos e sociedade. Sendo assim, 

o professor deve estar ciente ao planejar os conteúdos de suas aulas que as 

disciplinas escolares se diferenciam das disciplinas acadêmicas e científicas, pois 

contêm tanto finalidades acadêmicas quanto escolares. 

 

No interior da cultura escolar, os conhecimentos oriundos das 
ciências passam por transformações - denominadas por Verret e 
Chevallard de “transposição didática” - a fim de que se enquadrem 
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no tempo e no espaço da escola, tornando-se mais facilmente 
submetidos a determinados mecanismos de controle. (...) as 
disciplinas escolares são constituídas por um conhecimento sui 
generis que submete as diversas ciências de referência a finalidades 

sociais e históricas específicas da escolarização (MARANDINO; 
SELLES; FERREIRA, 2009, p.91-92). 

 

Ao conhecer o lócus da atuação docente, na condição de professores 

inseridos no contexto formal de ensino, cabe a eles enfrentar os desafios que são 

postos nesse caminho e, ao mesmo tempo, os professores precisam preparar-se 

para responder as indagações dos alunos e a instigá-los, indo de encontro as suas 

curiosidades, inquietações e expectativas, considerando, sempre, as suas vivências, 

identidades e valores culturais, valorizando-se os seus conhecimentos prévios e as 

suas capacidades cognitivas de aprendizagem. Assim, os professores devem buscar 

alternativas para diversificar as estratégias de ensino. Uma dessas alternativas pode 

ser a utilização de novos espaços formais de aprendizagem, visando tornar a 

aprendizagem mais atrativa na escola. 

Nesse sentido, Faria, Jacobucci e Oliveira (2011, p.88) consideram os 

espaços formais como o ambiente escolar, ao afirmarem: “espaços formais de 

Educação dizem respeito a ambientes normatizados enquanto que os “não formais” 

ocorrem em ambientes e situações interativas, construídos coletivamente, com 

participação opcional dos indivíduos”. 

Dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem de ciências 

desenvolvido nas escolas precisa considerar o fato de estarmos frente à 

necessidade de uma busca incessante para a construção de um pensamento e uma 

prática que possibilite ao indivíduo o entendimento de seu papel na natureza e da 

sua capacidade de compreender os seus fenômenos, nela situar-se para transformá-

la em benefício de todos. E isso exige uma constante postura atenta e reflexiva por 

parte dos professores, em abordagens críticas sobre o aluno que vai à escola e se 

torna candidato à integração numa sociedade contemporânea complexa. 

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p.12) “Na complexa 

tarefa de aprimoramento da qualidade do trabalho escolar, os professores 

contribuem com seus saberes, seus valores e suas experiências”.  

Evidencia-se, assim, a importância de se ouvir atentamente o personagem 

principal do processo de ensino e aprendizagem, o aluno, tornando-o narrador de 

suas questões e do seu estar no mundo. Por outro lado, atualmente constata-se a 
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crescente falta de interesse dos discentes em aprimorar o conhecimento científico, 

muitas vezes por acreditar que a Ciência está muito distante do seu cotidiano ou 

tratar-se de um desafio de difícil compreensão.  

Percebe-se ainda por parte dos discentes a afirmação de conceitos 

distorcidos do que seja Ciência. Tais percepções, por sua vez, são adquiridas 

através de suas vivências e observações empíricas, que podem vir a serem entraves 

à aprendizagem de conceitos científicos se não forem devidamente trabalhados 

durante as aulas de ciências.  

Por essas razões, o professor deve estar atento ao fato de que o 

conhecimento escolar é algo que construímos a partir dos erros e acertos com 

relação ao aprendizado de conceitos científicos por parte dos alunos. É preciso que 

os professores de ciências estejam atentos aos conhecimentos prévios dos seus 

alunos, pois tais conhecimentos se não estiverem de acordo com o conhecimento 

científico, podem tornar-se obstáculos epistemológicos se não forem identificados e 

trabalhados gradativamente, num processo, muitas vezes, de desconstrução-

reconstrução a fim de que possam substituir ideias e pensamentos errôneos 

arraigados culturalmente por conhecimento científico.  

Segundo Bacherlard (1996, p.17), 

 

é no âmago do próprio ato de conhecer que aparecem, por uma 
espécie de imperativo funcional, lentidões e conflitos. É aí que 
mostraremos causas de estagnação e até de regressão, 
detectaremos causas de inércia às quais daremos o nome de 
obstáculos epistemológicos.  

 

Tal processo constitui-se numa tarefa árdua, pois requer do professor a 

difícil missão de desestabilizar o aluno tanto cognitivamente quanto 

emocionalmente, por ser preciso ir de encontro, algumas vezes, as crenças e 

valores incrustados no âmago do seu ser. Precisamos, além disso, estarmos atentos 

ao fato de que o próprio professor possui suas limitações e precisa ter uma prática 

pedagógica baseada na ação-reflexão-ação, para não correr o risco de transferir 

toda a responsabilidade pelo insucesso da falta de aprendizagem de conceitos 

científicos para o aluno.  

Em vista disso, o professor tem que considerar a heterogeneidade de seus 

alunos, cada um com sua própria história de vida, oriundos de diferentes regiões, 

trazendo consigo aspectos sociais e culturais com suas regras, valores, hábitos e 
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comportamentos diversos inerentes a cada ser, e que foram adquiridos pela vivência 

com seu grupo familiar, que por sua vez, trás consigo a sua tradição étnica e 

religiosa. Como também, pela comunidade na qual está inserido e pela qual 

compartilha ideias e conhecimentos próprios que são muitas vezes capazes de 

explicar de forma satisfatória os diversos fenômenos e acontecimentos do cotidiano 

sem que tenha que recorrer à explicação científica. 

Desse modo, Dayreel (1996) afirma que o processo educativo escolar 

recoloca a cada instante a reprodução do velho e a possibilidade da construção do 

novo, e nenhum dos lados pode antecipar uma vitória completa e definitiva. Esta 

abordagem permite ampliar a análise educacional, na medida em que busca 

apreender os processos reais, cotidianos, que ocorrem no interior da escola, ao 

mesmo tempo em que resgata o papel ativo dos sujeitos, na vida social e escolar.  

Faz-se necessário, portanto, aproximar cada vez mais os alunos da Ciência, 

pois ambos não podem estar dissociados, os discentes precisam compreender que 

o saber científico é um dos alicerces primordiais que os ajudarão na construção da 

base para a compreensão do mundo desde os primórdios até as novas tecnologias. 

Como também, a escola deve incentivar nos seus alunos o espírito científico, fruto 

da evolução do conhecimento, que se constrói através da busca incansável em 

solucionar problemas e responder as mais diversas perguntas. Sendo assim, é 

dever da escola ensinar os alunos a tornarem-se eternos questionadores. E assim, 

cada vez mais consigam superar as suas próprias limitações. 

 

A escola [...] deve propiciar condições para que o educando possa 
conhecer os fundamentos básicos da investigação científica; 
reconhecer a ciência como uma atividade humana em constante 
transformação, fruto da conjunção de fatores históricos, sociais, 
políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos, e, portanto, 
não neutra; compreender e interpretar os impactos do 
desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no ambiente 
(BRASIL, 2006, p.20). 

 

Dessa maneira, é papel fundamental da escola garantir aos alunos o direito 

ao conhecimento científico sistematizado para que sejam capazes de entender que 

os saberes inerentes a Ciência estão em constante processo de construção e 

reconstrução, que os mesmos devem envolver imaginação e criatividade. O 

professor, ao ensinar, precisa levar em consideração a teoria científica, que é 

praticada dentro de um contexto histórico, social, econômico, político, religioso e 
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cultural, em que tal saber nunca é absoluto, considerando-se o fato de existir 

pluralidade de métodos e que é imprescindível esclarecer ao aluno que a Ciência 

trabalha com representações da realidade, com modelos.  

Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

fundamental (BRASIL, 1998, p.32-33) orientam que 

  

os objetivos gerais relativos ao ensino de Ciências Naturais nos anos 
finais do ensino fundamental são concebidos para que o aluno 
desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e 
atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de 
natureza científica e tecnológica.  

 

Sendo assim, o ensino de Ciências Naturais deverá se organizar de forma 

que, ao final do ensino fundamental, os alunos tenham desenvolvido as seguintes 

capacidades: 

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; 

b) Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento 

e uma atividade humana, histórica, associada aos aspectos de ordem social, 

econômica, política e cultural; 

c) Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia 

e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender 

a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo 

sobre riscos e benefícios das práticas científico-tecnológicas; 

d) Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais 

e coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes; 

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; 

f) Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

g) Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para 

coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de 

fatos e informações; 
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h) Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa 

para a construção coletiva do conhecimento. 

Por tudo isso, assumimos que a escola precisa diminuir esse hiato entre o 

conhecimento de senso comum e o conhecimento científico. Para tanto, a escola 

como espaço formal de educação deve desempenhar uma função primordial na 

promoção de situações de aprendizagem diferenciadas. Nesse sentido, o professor 

aparece como um articulador entre os saberes oriundos da vivência dos alunos e o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à aquisição do 

conhecimento científico, pois é dele a responsabilidade de intervir nas diversas 

situações que se apresentem no processo ensino-aprendizagem para que os alunos 

aprendam o que sozinhos não conseguiriam. 

 

 

1.2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM CONTEÚDOS DE ECOLOGIA NO 
ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

O termo ecologia atualmente encontra-se presente em todos os discursos 

proferidos em defesa do meio ambiente, falamos em desenvolvimento sustentável e 

usamos o termo ecologia para defender o respeito às interações entre os seres vivos 

e o meio-ambiente pelos seres humanos tanto a nível local quanto global. 

Preconizamos ainda que a utilização dos recursos naturais deva ser feita buscando 

minimizar os impactos que as atividades humanas possam causar à natureza. 

As pesquisas realizadas por Leal (2001, p.65) em seu artigo intitulado 

“estudo piloto de transposição didática da cadeia alimentar” evidenciam que: 

 

A definição do campo da Ecologia, data de 1866, quando Ernst 
Häckel utilizou o termo pela primeira vez ao caracterizar o estudo das 
interações que ligam seres vivos ao seu ambiente e entre si como 
objeto de estudo desta ciência nova. (...) No século XVIII, os 
trabalhos de Alexander Von Humboldt definiram a ecologia 
geográfica. Mais tarde, Malthus e Darwin trataram da dinâmica das 
populações. Em 1833, o botânico e médico August Heinrick Rudolf 
Grisebach desenvolveu a idéia de que as plantas e os animais vivem 
em comunidades integradas. Esta idéia foi refinada pelo botânico 
norte-americano Frederick Edward Clements, que afirmou pelo 
conceito de unidade biótica (vital), a existência de comunidades de 
plantas e de animais. 
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Isso mostra que, estudiosos dessa área se dão conta que é preciso ampliar 

o entendimento dos princípios de organização existente em vários níveis, desde 

moleculares, físico-químicos até chegar a níveis mais elevados de organização da 

matéria viva, ou seja, se faz necessário estudar a complexidade existente do nível 

submicroscópico ao macroscópico a fim de compreender com mais propriedade os 

fenômenos ecológicos. Como demonstram a pesquisa realizada por Cruz; Rocha e 

El-Hani (2007, p.257), “o conhecimento ecológico ainda se mostra insuficiente e 

insatisfatório como instrumento para a resolução da crise ambiental, embora se 

reconheça, de um lado, a existência de avanços importantes na compreensão dos 

sistemas ecológicos ao longo do tempo”.  

Desse modo, as dificuldades de aprendizagem de conceitos ecológicos 

também estão atreladas a falta de compreensão dos alunos a respeito da 

complexidade existente em tais conceitos. Somado a isso, ainda precisamos 

enfrentar os problemas impostos pelo caminho sem volta da modernidade, que trás 

novos dilemas, tais como: os avanços tecnológicos, aliados ao consumismo 

desenfreado que requer cada vez mais a utilização dos recursos naturais que 

poderá acarretar a médio e longo prazo sérios desequilíbrios ambientais em todo o 

planeta Terra. 

Na visão de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009, p.67): 

 

O conhecimento científico submete-se a um processo de produção 
cuja dinâmica envolve transformações na compreensão do 
comportamento da natureza que impedem esse conhecimento de ser 
caracterizado como pronto, verdadeiro e acabado, mesmo que as 
teorias produzidas constituam verdades históricas que têm 
fundamentado o homem de ciência para uma explicação dos 
fenômenos.  

 

Por sua vez, é imprescindível trazer essa discussão para o contexto escolar, 

no qual se observa a complexidade envolvendo o estudo da ecologia com a 

utilização de muitos termos científicos que dificultam ainda mais a aprendizagem dos 

fenômenos naturais. Tudo isso, aliado a falta de conhecimento ecológico e 

metodologias adequadas que geram dificuldades de aprendizagem no aprendiz 

quanto à abstração e compreensão dos níveis hierárquicos de organização dos 

seres vivos. 
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Segundo Nevanpää e Law (2006, p.41) apesar da importância do estudo da 

ecologia, este tema é, no entanto, muito difícil para os alunos compreenderem: 

 

Compreender a dinâmica da população (ex. cadeias alimentares, 
teias alimentares, os ecossistemas, a concorrência, as pirâmides de 
números, nichos ecológicos, as flutuações populacionais naturais e 
extinção) é pré-requisito para a compreensão do funcionamento da 
natureza e dos sistemas naturais. (...) Em geral, os alunos têm 
dificuldade de entender os ecossistemas como totalidades 
organizadas, mas tendem a considerá-los como uma coleção de 
organismo. (...) Outra dificuldade importante encontrada no ensino da 
ecologia de população refere-se ao fato de que a experimentação 
direta muitas vezes não é possível, e até mesmo para os 
experimentos de laboratório simples nesta área, os processos são 
frequentemente muito tediosos. Assim, abstração de fenômenos 
ecológicos torna difícil para os alunos mudarem suas estruturas de 
conhecimento e para a construção da explicação científica. 

 

De acordo com Munson (1994) muitos alunos têm ideias equivocadas sobre 

cadeias alimentares e teias alimentares, pois embora possam ter interiorizado a 

ideia de uma cadeia alimentar, muitos alunos não entendem como se dá a formação 

de uma teia alimentar ou a complexidade das interações que ocorrem dentro de uma 

teia alimentar.  

Assim, Paz et al. (2006, p.143) defendem que 

  

para minimizar tais dificuldades de aprendizagem nos objetivos de 
ensino sejam considerados não apenas os modelos conceituais 
ensinados, mas os modelos mentais construídos pelos alunos, visto 
que os modelos mentais ensinados devem produzir as mesmas 
explicações, por exemplo, sobre uma cadeia alimentar gerada pelo 
modelo conceitual. 

 

Diante do exposto, observou-se que os principais fatores que dificultam a 

aprendizagem dos conteúdos ecológicos pelos alunos da educação básica estão 

relacionados às dificuldades 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; como também, a 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. Como também, a dificuldade de entender os ecossistemas como 
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totalidades organizadas. Os alunos apresentam ideias equivocadas sobre cadeias 

alimentares e teias alimentares. 

Outro ponto é que, o ensino de ecologia enfrenta novos desafios que vão 

além das dificuldades quanto à aprendizagem dos conceitos ecológicos. Dentre eles, 

merecem destaque a necessidade de contribuir com a continuidade do crescimento 

e desenvolvimento dos diversos povos e nações, em especial as mais pobres, para 

que haja uma equidade na distribuição de renda, capaz de diminuir as injustiças 

sociais entre os ricos e pobres. A fim de construir uma sociedade mais justa, 

pautada no respeito à diversidade cultural e a manutenção das diversas formas de 

vida existentes no planeta.  

Para tanto, é de suma importância garantir às gerações futuras o direito a 

viver em um planeta onde haja a responsabilidade socioambiental de todos os seres 

humanos com a sustentabilidade. Nesse sentido, a escola pode auxiliar o aluno a 

refletir sobre o uso racional dos recursos naturais. Isto nos remete a uma reflexão 

sobre os desafios para mudar as formas de pensar e agir em torno da questão 

ambiental numa perspectiva contemporânea. 

Assim, Vargas (2005, p.75) afirma que “o desenvolvimento sustentável 

talvez seja a única chance de haver sustentabilidade humana em nível global”. 

Como também, Jacobi (2003, p.190-191) acrescenta que para enfrentarmos os 

problemas ambientais existentes no Brasil, precisamos tomar como referência o fato 

de a maior parte da população brasileira viver em cidades, dessa forma observa-se 

uma crescente degradação das condições de vida, refletindo uma crise ambiental. O 

mesmo autor ainda enfatiza que “a preocupação com o desenvolvimento sustentável 

representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não 

comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades”. 

Apenas dessa forma, se é capaz de entender que o consumo desenfreado 

está utilizando de forma exaustiva os recursos naturais e que o modelo de produção 

baseado exclusivamente no lucro, sem levar em consideração os impactos 

ambientais, poderá levar o planeta a uma situação de caos insustentável se nada for 

feito para modificar a atual conjuntura.  

Diante desse contexto, a escola exerce papel fundamental na construção de 

valores e conceitos cientificamente corretos que ajudem os jovens a buscarem 

soluções para modificar a situação de desequilíbrio ambiental, social, econômico e 

político enfrentado pela sociedade moderna. Sendo imprescindível trabalhar os 
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conceitos ecológicos de forma integrada, buscando desenvolver nos alunos o 

pensamento crítico e reflexivo diante das suas ações que podem comprometer o 

equilíbrio ambiental, social e econômico da sua comunidade, cidade, região, país e, 

por conseguinte o planeta Terra.  

De acordo com Effting (2007, p.23), “é dentro da escola que deveremos 

encontrar meios efetivos para que cada aluno compreenda os fenômenos naturais, 

as ações humanas e sua consequência para consigo, para sua própria espécie, para 

os outros seres vivos e o ambiente”. 

Em vista disso, a escola deve despertar nos jovens o interesse pelas 

questões ambientais e incentivá-los a tomada de decisão.  Desse modo, a educação 

desenvolvida nas escolas pode tanto superar as dificuldades de aprendizagem 

quanto incentivar a prática de ações de cidadania. 

Na visão de Severino (2002, p.12)  

 

a cidadania hoje é entendida como a condição existencial marcada 
pela qualidade de vida em que as pessoas possam usufruir, com 
efetividade, dos bens naturais produzidos pelo trabalho, dos bens 
políticos decorrentes da sociabilidade e dos bens simbólicos 
gestados e acumulados pela cultura. Ser plenamente humano, nas 
condições históricas da atualidade, é ser cidadão. 

 

Assim, essa pesquisa defende que os alunos precisam tanto compreender 

os conceitos ecológicos na sua totalidade; como também incorporar em sua prática 

diária valores éticos que tenham como princípios básicos o respeito ao meio 

ambiente e a garantia da integridade dos diversos ecossistemas que são essenciais 

para o equilíbrio intrínseco entre os fatores abióticos e os seres vivos existentes na 

Terra. Porém, sem perder de vista o crescimento populacional dos centros urbanos.  

Portanto, é de primordial importância à contribuição da escola nesse 

processo contínuo; a fim de promover o desenvolvimento sustentável baseado na 

justiça social e econômica, e em contrapartida, assegurar para as novas gerações o 

direito a um meio ambiente preservado e em equilíbrio, que respeite a capacidade 

de regeneração dos recursos naturais. Dessa forma, deve-se considerar que o 

estudo da ecologia quando desenvolvido de maneira integrada com as questões 

sociais, econômicas e ambientais pode ser um caminho para minimizar as 

dificuldades existentes no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos 

ecológicos, pois auxilia o aluno na compreensão de que tanto o meio ambiente 
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interfere na vida dos seres vivos, como os seres vivos são capazes de modificá-lo, 

em especial, as atividades humanas que estão interferindo drasticamente nesse 

complexo equilíbrio existente nos ecossistemas.  

Segundo Jacobi (2003, p.10), “a escola pode transformar-se no espaço em 

que o aluno terá condições de analisar a natureza em um contexto entrelaçado de 

práticas sociais, parte componente de uma realidade mais complexa e 

multifacetada”.  

Dessa maneira, para que haja a superação das dificuldades no ensino e 

aprendizagem dos conceitos ecológicos é preciso que os alunos compreendam a 

necessidade de incorporar no seu cotidiano ações práticas de cidadania ambiental 

localmente para gerar benefícios globais. 

Portanto, a educação formal, exercida nas escolas, tem o papel fundamental 

de integrar, ampliar os conhecimentos adquiridos ao longo da vida e até mesmo 

modificar alguns conceitos que não estão de acordo com os preconizados pela 

Ciência; garantindo o direito ao conhecimento científico sistematizado. 

 

 

1.3 UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA COMO 
ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA FAVORECER A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A teoria da aprendizagem significativa, preconizada por Ausubel em 1963, 

defende o fato de que para ocorrer à aprendizagem se faz necessária a construção 

de significados por parte do aluno. Sendo indispensável existir nesse processo 

alguns pré-requisitos que favoreçam a aquisição do conhecimento, o primordial 

deles é a predisposição do aluno em querer aprender determinado conteúdo, 

tornando-se essencial que o aluno participe de todo o processo ativamente, de 

maneira crítica e reflexiva. Para maior alcance, o processo de ensino e 

aprendizagem de conceitos científicos deve considerar os conhecimentos prévios 

existentes na estrutura cognitiva do aluno oriundo das vivências cotidianas, no qual 

o professor exerce a função de intervir como mediador (AUSUBEL, 2003). 

 

A aprendizagem por recepção significativa envolve, principalmente, a 
aquisição de novos significados a partir de material de aprendizagem 
apresentado. Exige quer um mecanismo de aprendizagem 
significativa, quer a apresentação de material potencialmente 
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significativo para o aprendiz. Por sua vez, a última condição 
pressupõe (1) que o próprio material de aprendizagem possa estar 
relacionado de forma não arbitrária (plausível, sensível e não 
aleatória) e não literal com qualquer estrutura cognitiva apropriada e 
relevante (i.e., que possui significado ‘lógico’) e (2) que a estrutura 
cognitiva particular do aprendiz contenha ideias ancoradas 

relevantes, com as quais se possa relacionar o novo material. A 
interação entre novos significados potenciais e ideias relevantes na 
estrutura cognitiva do aprendiz dá origem a significados verdadeiros 
ou psicológicos. Devido à estrutura cognitiva de cada aprendiz ser 
única, todos os novos significados adquiridos são, também eles, 
obrigatoriamente únicos (AUSUBEL, 2003, p.1). 

 

Segundo Nuñez e Ramalho (2004 apud DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2009, p.122), 

 

as informações conceituais incorporadas por uma estrutura cognitiva 
são consideradas o ponto de partida da assimilação, uma vez que 
possibilitam interação entre o novo e o que já se conhece”.  “Ao 
professor cabe mediar, criar condições, facilitar a ação do aluno de 
aprender, ao veicular um conhecimento como seu porta-voz. 

 

Em recente revisão sobre a evolução histórica acerca da teoria da 

aprendizagem significativa, Moreira (2005; 2006; 2007) relatou as visões de diversos 

autores com as contribuições à Teoria da Aprendizagem Significativa de maneira 

histórica e prospectiva, da visão clássica à contemporânea até chegar à visão critica 

do próprio autor. Desse modo, o autor define essas diversas visões relativas à 

Teoria da Aprendizagem Significativa como sendo: 

 Visão clássica de Ausubel, em que aquilo que o aprendiz já sabe é o mais 

importante fator isolado que influencia a aprendizagem; 

 Visão humanista de Novak, em que dentro dessa perspectiva quando a 

aprendizagem é significativa o aprendiz cresce, tem uma sensação boa e se 

predispõe a novas aprendizagens; 

 Visão interacionista social de Gowin, em que consiste de uma visão 

basicamente vygotskyana, na qual o processo ensino-aprendizagem é visto como 

uma negociação de significados cujo objetivo é compartilhar significados a respeito 

dos materiais educativos do currículo. O professor (mediação humana) é quem já 

domina os significados aceitos no âmbito da matéria de ensino e o aprendiz é aquele 

que busca captar tais significados; 
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 Visão cognitiva contemporânea de Johnson-Laird; em que frente a um 

novo conhecimento, uma nova situação, a primeira representação mental que o 

sujeito constrói, em sua memória de trabalho, é um modelo mental (um análogo 

estrutural dessa situação). 

 Da complexidade e progressividade de Vergnaud; em que o 

conhecimento está organizado em campos conceituais cujo domínio, por parte do 

sujeito que aprende, ocorre ao longo de um extenso período de tempo. 

 Visão autopoiética de Maturana, nessa visão, o aluno é uma máquina 

autopoiética, o professor e os materiais educativos são agentes perturbadores. 

 Visão computacional de Araujo e Veit; esta visão tem muito a ver com a 

que chamamos de cognitiva contemporânea, ou seja, a dos modelos mentais. Por 

outro, tem a ver com o computador como instrumento de aprendizagem; 

 Visão crítica de Moreira defende que, na sociedade contemporânea não 

basta adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso adquiri-los 

criticamente. 

Desse modo, há diversos autores contribuindo com a evolução da Teoria da 

Aprendizagem Significativa. No entanto, todos concordam que para haver a 

aprendizagem significativa, destacam-se como primordiais a influência efetiva dos 

conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida às atividades de ensino, 

baseadas no pressuposto de que para compreender a relevância dos conceitos, o 

estudante apoia-se em concepções anteriormente construídas. Como também, é 

imprescindível que haja a predisposição do aluno em querer aprender. 

 

Aprendizagem significativa é, obviamente, aprendizagem com 
significado. (...) É preciso entender que a aprendizagem é 
significativa quando novos conhecimentos (conceitos, idéias, 
proposições, modelos, fórmulas) passam a significar algo para o 
aprendiz, quando ele ou ela é capaz de explicar situações com suas 
próprias palavras, quando é capaz de resolver problemas novos, 
enfim, quando compreende. Essa aprendizagem se caracteriza pela 
interação entre os novos conhecimentos e aqueles especificamente 
relevantes já existentes na estrutura cognitiva do sujeito que 
aprende, os quais constituem, segundo Ausubel e Novak (1980), o 
mais importante fator para a transformação dos significados lógicos, 
potencialmente significativos, dos materiais de aprendizagem em 
significados psicológicos. O outro fator de extrema relevância para a 
aprendizagem significativa é a predisposição para aprender, o 
esforço deliberado, cognitivo e afetivo, para relacionar de maneira 
não arbitrária e não literal os novos conhecimentos à estrutura 
cognitiva. (MOREIRA, 2003, p.2) 
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Podemos denominar esses conhecimentos especificamente relevantes e 

pré-existentes na estrutura cognitiva do aluno como sendo “subsunçores”, os quais 

servirão de base para assimilação e consolidação do novo conhecimento.  

Por essa razão, após o levantamento dos conhecimentos prévios, é 

fundamental que o professor identifique os subsunçores adequados e pré-existentes 

na estrutura cognitiva dos alunos e que poderão servir de âncora para a assimilação 

do conhecimento científico. De acordo com Vinholi Júnior (2011, p.284), 

  

os subsunçores identificados são de fundamental importância 
para promover a Aprendizagem Significativa, porém é 
necessário um planejamento de atividades de ensino que 
estabeleça relações entre o que os alunos já sabem e o novo 
conhecimento. 

 

Ausubel (2003, p. 3) enfatiza que: “no processo de subsunção, as ideias 

subordinantes preexistentes fornecem ancoragem à aprendizagem significativa de 

novas informações”. 

Para tanto, é necessário que o conteúdo a ser ensinado seja desenvolvido 

por meio de um conjunto de atividades organizadas e que possam ser aplicadas em 

um nível crescente de conhecimento. Por sua vez, esse conjunto de atividades deve 

favorecer a apropriação do conhecimento de forma crítica e ativa do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem. (LIBÂNEO, 1994; SANTOS et al, 2011; 

MOREIRA, 2011). 

Nesse sentido Libâneo (1994, p.79) defende que a sequência didática 

contenha: 

 

[...] o conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos, 
visando alcançar determinados resultados (domínio de 
conhecimentos e desenvolvimento das capacidades cognitivas), 
tendo como ponto de partida o nível atual de conhecimentos, 
experiências e de desenvolvimento mental dos alunos. 

 

Além disso, ensinar conceitos ecológicos configura-se como um grande 

desafio para o professor de ciências que precisa ser capaz de tornar a 

aprendizagem algo prazeroso e ao mesmo tempo significativo para os alunos. O 

professor configura-se como uma espécie de porta-voz do conhecimento científico, 

mas não precisa fazê-lo de maneira impositiva; é possível tornar o ensino atrativo 
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para o aluno por meio de atividades que instiguem a curiosidade, criatividade e a 

vontade de aventurar-se em mundo cheio de novas possibilidades. 

  

Assim, a concepção de sequência didática, ou processo de ensino, 
(...) está intimamente ligada à metodologia de ação do professor, 
tendo como plano de fundo a intenção de formar os sujeitos 
envolvidos. A formação, neste contexto, abrange tanto o 
desenvolvimento de capacidade, habilidade, como também o 
desenvolvimento de aspectos morais, senso de observação, exame 
crítico dos fenômenos naturais e sociais, (...) como fundamental no 
processo formativo (SANTOS et al, 2011, p.5). 

 

Desse modo, uma sequência didática, é uma forma de organizar os 

conteúdos e atividades de maneira sistematizada, obedecendo a uma sequência 

lógica. Por sua vez, deve estar vinculada aos objetivos pretendidos, visando tornar 

eficaz a aprendizagem dos alunos. Em nosso trabalho, iremos assumir como termo 

Unidade de Ensino1 para referir-se a organização de uma sequência lógica de 

conteúdos e de atividades.  

Moreira (2011, p.43) denomina essas unidades de ensino como sendo 

“Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS)” e acrescenta: “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”.  

Para isso, cabe ao professor trazer para a sua prática docente uma nova 

forma de aprender e ensinar, na qual se favoreça o diálogo e a interação com seus 

alunos. Em razão disso, é preciso que os alunos tenham voz. Nesta perspectiva, a 

organização dos conteúdos escolares em uma UEPS, apresenta-se como um 

recurso de apoio didático-pedagógico ao proporcionar um ensino que incentiva a 

participação ativa e autônoma dos alunos.  

Nessa direção, para lograr êxito ao planejar uma UEPS envolvendo os 

conteúdos ecológicos, o professor pode fundamentar-se na Teoria da aprendizagem 

significativa crítica de Moreira (2005; 2006; 2007), e desse modo trabalhar os novos 

conceitos por meio de um encadeamento lógico de atividades que trarão, em 

princípio, os conceitos científicos em uma abordagem mais geral, a fim de 

                                                             
1
 Reconhecemos que existe uma taxonomia no entendimento desses termos e que muitas vezes eles 

não querem dizer a mesma coisa. Portanto, nesse trabalho, nós vamos assumir como uma 
organização dos conteúdos e atividades de forma lógica como sendo uma Unidade de Ensino. 
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gradativamente apresentá-los de uma maneira linear, contínua e cada vez mais 

específica ao longo do percurso didático-pedagógico, para que ao final das 

atividades o aluno tenha conseguido internalizar de maneira crítica, substantiva e 

não arbitrária os novos conceitos pela diferenciação progressiva e reconciliação 

integrativa, consequentemente haver a ampliação das habilidades e competências 

quanto ao domínio dos conteúdos curriculares estudados. 

Dentro dessa perspectiva ao elaborar uma UEPS, segundo Moreira (2011), 

dever-se-á incluir no seu arcabouço um domínio do conteúdo em estudo tanto no 

nível conceitual quanto metodológico. Como também, contemplar atividades 

colaborativas diversificadas que promovam a mediação, captação e a negociação de 

significados entre os alunos de maneira sistematizada seguindo uma sequência 

lógica; de modo que o indivíduo seja capaz de utilizar o conhecimento aprendido no 

ambiente escolar e em novas situações presentes no seu cotidiano e à medida que 

as atividades vão sendo desencadeadas, o aluno continuará realizando novas 

aprendizagens de maneira substantiva e não arbitrária entre as informações 

armazenadas em sua estrutura cognitiva e o novo conhecimento. Nesse sentido, 

Moreira (2011, p.45) recomenda que sejam seguidos alguns aspectos 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;  
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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;  
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 uma 
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 



56 
 

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.  

 

Além dos aspectos sequenciais na organização das atividades, Moreira 

(2011, p.46), também destaca os aspectos transversais que devem ser priorizados 

na UEPS: 

 

•  Em todos os passos, os materiais e as estratégias de ensino 
devem ser diversificados, o questionamento deve ser privilegiado em 
relação às respostas prontas e o diálogo e a crítica devem ser 
estimulados;  
•  Como tarefa de aprendizagem, em atividades desenvolvidas ao 
longo da UEPS, pode-se pedir aos alunos que proponham, eles 
mesmos, situações-problema relativas ao tópico em questão;  
•  Embora a UEPS deva privilegiar as atividades colaborativas, a 
mesma pode também prever momentos de atividades individuais.  

 

Desse modo, uma UEPS visa à autonomia intelectual dos estudantes, ao 

buscar em suas atividades privilegiar os trabalhos em grupo por meio da 

argumentação, possibilitando a interação social e cognitiva dos alunos dentro de um 

contexto social, cultural e ambiental. Como também, baseia-se em uma 

fundamentação teórica que contribua com o desenvolvimento de situações de 

aprendizagem que ajudem os alunos a construírem novos significados de maneira 

crítica e se apresentem como facilitadoras da aprendizagem significativa.  

Sasseron e Carvalho (2011, p.100-111) defendem a argumentação como 

sendo “todo e qualquer discurso em que aluno e professor apresentam suas 

opiniões em aula, descrevendo ideias, apresentando hipóteses e evidências, 

justificando ações ou conclusões a que tenham chegado, explicando resultados 

alcançados”. Os autores defendem, ainda que, em linhas gerais, “o trabalho com as 

informações de que os alunos dispõem (seja no intuito de buscar a sua organização, 

seriação ou classificação) tem o papel de deixar em evidência o conhecimento 

básico que alicerçará as ideias e as argumentações dos estudantes”. 

Diante disso, Moreira (2000) propõe como sendo de fundamental 

importância o planejamento e a organização sequencial de atividades diversificadas 

favorecendo a aprendizagem significativa por meio da diferenciação progressiva. 

Nesse sentido, o autor afirma: 
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Diferenciação progressiva é o princípio programático segundo o qual 
as ideias mais gerais e inclusivas da matéria de ensino devem ser 
apresentadas desde o início da instrução e, progressivamente, 
diferenciadas em termos de detalhes e especificidade. Não se trata 
de um enfoque dedutivo, mas sim de uma abordagem na qual o que 
é mais relevante deve ser introduzido desde o início e, logo em 
seguida, trabalhado através de exemplos, situações, exercícios. As 
ideias gerais e inclusivas devem ser retomadas periodicamente 
favorecendo assim sua progressiva diferenciação. É um princípio 
compatível com a progressividade da aprendizagem significativa. 
(MOREIRA, 2000, p.5) 

 

Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem no ensino de ciências 

poderá ocorrer de maneira mais eficaz e significativa se o conhecimento prévio dos 

alunos forem contemplados e valorizados, pois o aluno terá como ponto de partida a 

sua realidade. No processo educativo, o professor de ciências, ao ensinar conteúdos 

ecológicos por meio de uma UEPS deverá considerar diferentes conceitos, 

procedimentos, atitudes e valores que precisam ser pensados a fim de privilegiar 

nos planos de aulas tanto as atividades práticas, investigativas, quanto às atividades 

orientadas para a reflexão crítica. 

De acordo com Gil-pérez e Carvalho (2006, p.34) “a orientação da 

aprendizagem dos alunos como uma (re)construção de conhecimentos a partir, é 

claro, de seus conceitos iniciais, que poderão ver-se modificados”. “No contexto da 

aprendizagem significativa, os alunos são convidados a praticar os procedimentos, 

no início a partir de modelos oferecidos pelo professor e, aos poucos, tornando-se 

autônomos” (BRASIL, 1998, p.29). 

Conforme os “Parâmetros Curriculares Nacionais” (BRASIL, 1998, p.29), 

também são conteúdos para planejamento, ensino e aprendizagem os 

procedimentos, as atitudes e os valores humanos:  

 

Em Ciências Naturais, os procedimentos correspondem aos modos 
de buscar, organizar e comunicar conhecimentos. São bastante 
variados: a observação, a experimentação, a comparação, a 
elaboração de hipóteses e suposições, o debate oral sobre 
hipóteses, o estabelecimento de relações entre fatos ou fenômenos e 
idéias, a leitura e a escrita de textos informativos, a elaboração de 
roteiros de pesquisa bibliográfica, a busca de informações em fontes 
variadas, a elaboração de questões para enquete, a organização de 
informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e 
textos, o confronto entre suposições e entre elas e os dados obtidos 
por investigação, a elaboração de perguntas e problemas, a 
proposição para a solução de problemas. 
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De acordo com Palácios, Dal’Farra e Geller (2011, p.215-216) 

  

o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que contribuam 
para a compreensão do ambiente como um sistema dotado de 
inter-relações entre seus componentes e o todo, representa um 
grande desafio a ser enfrentado pelos professores para a 
realização de ações no âmbito do Ensino de Ciências.  

 

Os mesmos autores acrescentam que de forma mais específica, “é preciso 

ligar a totalidade com a inter-relação, a partir da ideia de organização, definida como 

o encadeamento de relações entre componentes produzindo uma unidade 

complexa, ou sistema, e formando um todo”. 

Dessa forma, uma UEPS, ao abordar conteúdos ecológicos no ensino de 

ciências, precisa contemplar estratégias diversas, dentre elas, o levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o contexto da matéria de ensino; o 

planejamento e a organização sequencial de atividades diversificadas favorecendo a 

aprendizagem significativa por meio da diferenciação progressiva; reconciliação 

integrativa e consolidação dos conceitos. Assim, contribuem com o desenvolvimento 

de competências e habilidades que tornam os alunos capazes de relacionar ao seu 

cotidiano as diversas inter-relações existentes no meio ambiente e, por sua vez, 

percebam-se como parte integrante de um sistema complexo que contêm diversos 

aspectos, dentre eles: sociais, econômicos, culturais e ambientais. 

 

 

1.3.1 As trilhas interpretativas como estratégia de ensino de conceitos 
ecológicos  

 

A utilização das trilhas interpretativas no ensino de ciências busca auxiliar 
na construção de conceitos científicos e propiciar atividades que revelem as 

características do ambiente natural, como também, à interação com o objeto de 

estudo por meio da interpretação ambiental. 

Nesse sentido, Santos et. al. (2012, p.986) afirmam que  

 

as trilhas, como meio de interpretação ambiental, visa não somente a 
transmissão de conhecimento, mas também propiciam atividades 
que revelam os significados e as características do ambiente por 
meio de usos dos elementos originais, por experiência direta e por 
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meios ilustrativos, sendo assim, encaixa-se como um instrumento 
básico de educação ambiental.  

 

Além disso, as trilhas interpretativas podem vir a serem alternativas atrativas 

no processo de aprendizagem de conceitos ecológicos. Nesse sentido, se quisermos 

obter resultados satisfatórios, é importante fazer com que os alunos percebam-se 

como parte integrante e não apenas meros expectadores das inter-relações. As 

trilhas interpretativas, se bem contextualizadas, ajudam a despertar o interesse dos 

alunos em se engajarem em ações socioambientais que contribuam com a efetiva 

construção de uma sociedade mais justa, onde todos tenham direito a um meio 

ambiente ecologicamente sustentável.  

Igualmente, os autores Tomazello e Ferreira (2001, p.199) revelam que 

“educar ambientalmente é educar a partir da concepção de uma realidade complexa, 

isto é, em que todos os elementos constituintes do ambiente estão em contínua 

interação”. Por sua vez, Jacobi (2003, p.199) enfatiza que  

 

os professores (as) devem estar cada vez mais preparados para 
reelaborar as informações que recebem, e dentre elas, as 
ambientais, a fim de poderem transmitir e decodificar para os alunos 
a expressão dos significados sobre o meio ambiente e a ecologia nas 
suas múltiplas determinações e intersecções.  

 

Dessa maneira, acredita-se que as aulas de campo desenvolvidas nas áreas 

verdes da escola podem ser instrumentos didáticos facilitadores da aprendizagem 

de conceitos ecológicos de difícil compreensão, se conseguirem despertar nos 

jovens um interesse maior em estudar os conceitos científicos inerentes à ecologia, 

tais como: meio ambiente; cadeia alimentar e suas relações ecológicas, e, por 

conseguinte, podem vir a gerar mudanças conceituais, procedimentais e atitudinais 

visando à sensibilização ambiental, tão necessária nos dias atuais, a fim de auxiliar 

exponencialmente com o protagonismo juvenil. Para tanto, é imprescindível escolher 

pontos interpretativos relevantes e interessantes, os quais tragam elementos que 

contribuam com a aprendizagem e torne a interpretação ambiental algo prazeroso 

para o aluno, fazendo com que o mesmo sinta-se instigado a conhecer os elementos 

constituintes do ambiente do qual faz parte de uma maneira criativa.  

 

As trilhas interpretativas se apresentam como notáveis recursos 
didáticos para a Educação Biológica e Ambiental, capazes de 
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incentivar a capacidade de observação e reflexão, viabilizando assim 
a informação biológica, a sensibilização e a conscientização 
ambiental (...) a interpretação ambiental é uma oportunidade de 
desenvolvimento humano que estimula a capacidade investigadora, 
levando o homem a repensar seu modo de ver e sentir o planeta 
como um todo, a partir da leitura e da percepção da realidade 
ambiental. Dessa forma, a natureza se firma como ferramenta 
facilitadora do aprendizado. (BEDIM, 2009, p.6). 

 

Nesse aspecto, Gonçalves (2009, p.9) destaca que “por meio de trilhas 

interpretativas podemos abordar não só elementos ecológicos e naturais do meio 

ambiente; como também podemos incluir nessa situação elementos culturais, éticos, 

lúdicos e sociais e de percepção ambiental”. Os autores Oliveira e Nishida (2011, 

p.169) também apontam “a interpretação ambiental como um dos recursos que 

podem ser utilizados durante o percurso de uma trilha, já que é uma forma 

estimulante de fazer com que as pessoas entendam e interajam com seu entorno 

ecológico”. 

No entanto, faz-se necessário ressaltar que as aulas de campo por si só não 

garantem a aprendizagem de conceitos científicos e por essa razão não devem ser a 

única estratégia para ensinar conceitos ecológicos, sendo imprescindível planejar e 

aplicar concomitantemente uma sequência didática com atividades que deverão 

conter outras estratégias metodológicas que complementem a aprendizagem desses 

conceitos, tornando-os mais significativo para os alunos.  

Dentro dessa perspectiva, Marandino, Selles e Ferreira (2009, p.145) 

alertam para “a necessidade de dimensionar bem não só os conteúdos a ser 

“observados” numa viagem a campo, mas também como eles serão efetivamente 

“extraídos” para a análise, é elemento fundamental num planejamento”. Os autores 

também afirmam que “a atividade de campo por si só, não resolve os problemas de 

ensino, sendo fundamental organizar as situações de mediação entre o 

conhecimento presente nos ambientes e objetos e o público”.  

Diante do exposto, acredita-se que a utilização das áreas verdes da escola 

como espaço educativo, aliado ao desenvolvimento de atividades diversificadas, 

seja um caminho viável para elucidar as possíveis dificuldades inerentes ao ensino e 

aprendizagem de conteúdos ecológicos no ensino de Ciências. Dentro desse 

contexto, as trilhas interpretativas tornam-se “laboratórios vivos”, ao permitir o 

desenvolvimento de ações educativas eficazes quanto à aprendizagem de conceitos 

ecológicos, por aliarem teoria e prática através da interpretação e análise dos 
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recursos naturais “in loco” por meio da reflexão sobre as relações entre o ser 

humano e o meio ambiente.  
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2 NOSSO CONTEXTO E O REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 

 

2.1 CONTEXTO E SUJEITO DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi aplicada em uma turma do 7º ano na “Escola Estadual Dr. 

Manoel Villaça”, que atende ao ensino fundamental II do 6º ao 9º ano e fica 

localizada no Bairro Lagoa Nova no município de Natal-RN. A escola foi escolhida 

por ser o ambiente de trabalho da professora-pesquisadora e regente da turma. 

Como também, por possuir uma área verde em que pudessem ser desenvolvidas 

atividades de campo. A fim de eliminar qualquer dúvida durante a leitura desta 

dissertação, ao referirmo-nos a professora, estamos automaticamente nos referindo 

à pesquisadora. 

A escolha da turma em foco, deu-se mediante alguns critérios. No primeiro 

deles a turma deveria ser composta por alunos que tivessem tido algum contato com 

os conceitos ecológicos durante a sua vida escolar, para que pudéssemos fazer o 

levantamento dos conhecimentos prévios sobre os conteúdos escolares. No 

segundo critério, resolvemos incluir na nossa amostra apenas os alunos mais 

assíduos, aqueles que tiveram no mínimo 75% de frequência no bimestre que 

antecedeu a pesquisa; a fim de que pudéssemos avaliar a aprendizagem dos 

conceitos.  

Desse modo, da turma composta por 36 alunos, apenas 26 deles 

participaram da amostra para a pesquisa 16 alunas e 10 alunos em uma faixa etária 

compreendida entre 10 e 14 anos de idade. Com o objetivo de manter preservada a 

identidade dos alunos, cada um recebeu um código de identificação composto pela 

letra A, que significa aluno associado a um número em substituição aos nomes. Por 

tratar-se de crianças e adolescentes, os pais e/ou responsáveis foram informados 

dos objetivos da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, para uso da imagem, falas e atividades dos filhos na pesquisa 

(APÊNDICE A). 
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2.2 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

O presente trabalho utilizou uma abordagem qualitativa de pesquisa; 

embora, a título de melhor organização e visualização dos resultados, em alguns 

momentos haja números e dados percentuais quantitativos. 

Optou-se por elaborar e aplicar uma sequência de atividades com base nas 

recomendações de Moreira (2011) para construção de uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa. Como primeira etapa da elaboração da UEPS, a fim de 

contemplar os aspectos sequenciais, no qual, traz o referencial teórico e 

metodológico como passo 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. 

Assim, definiu-se o tópico específico com base nas ideias centrais do eixo 

temático Vida e Ambiente.  

 

O eixo “Vida e Ambiente” busca promover a ampliação do 
conhecimento sobre a diversidade da vida nos ambientes naturais ou 
transformados pelo ser humano, estuda a dinâmica da natureza e 
como a vida se processa em diferentes espaços e tempos. Tendo em 
vista uma reconstrução crítica da relação homem/natureza, 
contrapõe-se à crença do ser humano como senhor da natureza, a 
ela externo e alheio a seu destino, aprofundando o conhecimento 
conjunto das relações homem/natureza. Isso demanda a reiterada 
construção de conceitos, procedimentos e atitudes relativos à 
temática ambiental, em etapas que levam em conta as possibilidades 
dos alunos, de modo que, ao longo da escolaridade, o tratamento 
dos conhecimentos ganhe profundidade. (BRASIL, 1998, p.42). 

 

Durante a elaboração das atividades da UEPS, buscou-se organizar a 

sequência de atividades privilegiando o eixo temático Vida e Ambiente (BRASIL, 

1998) e, por conseguinte, relacioná-las com os objetivos gerais dos PCN (BRASIL, 

1998) que traz as competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver 

acerca dos conteúdos do ensino de ciências naturais nos anos finais do ensino 

fundamental. A seguir é possível visualizar no Quadro 2 as inter-relações existentes 

entre o tópico específico, os conteúdos conceituais trabalhados durante a aplicação 

da sequência de atividades e as seis competências e habilidades que foram 

contempladas na organização sequencial da UEPS. 
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Quadro 2 – inter-relações entre o tópico específico, os conteúdos conceituais e as 
seis competências e habilidades dos PCN contempladas nesta UEPS 

 
 

Tópico específico: eixo “Vida e Ambiente” 

Conteúdos conceituais Competências e habilidades 

Conceitos relacionados a fatores bióticos e 
abióticos e suas relações ecológicas a partir 
do meio, áreas verdes da escola, com base 
nas ideias centrais do eixo temático “Vida e 
Ambiente” com ênfase nos conceitos de 
meio ambiente e cadeia alimentar em uma 
abordagem sustentável. 

(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 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 f) Saber utilizar conceitos científicos 

básicos, associados à energia, matéria, 
transformação, espaço, tempo, sistema, 
equilíbrio e vida;  
(item g) Saber combinar leituras, 

observações, experimentações e registros 
para coleta, comparação entre explicações, 
organização, comunicação e discussão de 
fatos e informações; e por último  
(item h) Valorizar o trabalho em grupo, 

sendo capaz de ação crítica e cooperativa 
para a construção coletiva do conhecimento. 
Tais competências e habilidades podem ser 
vistas de maneira mais detalhada no 
capítulo três em que aparecem relacionadas 
com a sequência de atividades 
potencialmente significativas. 

 

Todas as etapas da pesquisa foram fotografadas e gravadas em áudio para 

documentar a coleta dos dados de forma mais criteriosamente adequada, para 

análise dos resultados. Pelo caráter qualitativo desta pesquisa, a análise dos dados 

seguiu as orientações de Bardin (2010), que afirma ser um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações emitidas nos processos de coleta de dados, o qual faz 

uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. 

Acrescentou-se à metodologia de coleta de dados, uma forma de 

triangulação, tais como: observações sistemáticas da docente ao longo de todo o 
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processo de aprendizagem do aluno; além da análise comparativa entre o pré-teste 

(conhecimentos prévios) e o pós-teste (conhecimento assimilado). Como também, a 

análise dos resultados obtidos pelos alunos nas atividades desenvolvidas na 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa em busca de evidências de 

aprendizagem significativa.  

A avaliação da aprendizagem dos alunos referente aos conteúdos de 

ecologia abordados durante a trilha interpretativa foi realizada por meio de 

entrevistas associada ao método da Lembrança Estimulada (L.E), segundo Falcão e 

Gilbert (2005). 

O método L.E consiste basicamente em uma entrevista associada ao uso de 

imagens captadas por vídeo ou fotografias, para avaliar por meio do resgate da 

memória dos participantes, evidências de aprendizagem ocorridas nas atividades 

após certo período de tempo. Pois, ao deparar-se com fotografias, imagens ou 

vídeos, ocorre a reativação da memória dos participantes e assim torna-se possível 

avaliar a aprendizagem dos conteúdos científicos trabalhados tanto nos espaços 

formais de ensino quanto nos espaços não formais. 

De acordo com Falcão e Gilbert (2005, p.96), “encontram-se poucos 

exemplos de adoção da L.E nas pesquisas sobre aprendizagem em contextos não 

formais de educação. A vasta maioria de estudos com a metodologia tem o 

ambiente escolar como contexto”.  

 

Atualmente se refere a um grupo de métodos de pesquisa em que o 
sujeito é exposto a registros (audioteipes, fotografias, videoteipes, 
escritos, desenhos) relacionados a uma atividade específica da qual 
participou (aulas, conferências, sessão de análise, etc.). Entende-se 
que os registros funcionam como pistas que capacitam os 
participantes a se lembrarem de um episódio em que tiveram uma 
experiência específica, tornando–se capazes de expressar 
verbalmente os pensamentos que desenvolveram durante a atividade 
(FALCÃO; GILBERT, p.94). 

 

Segundo Alves, Alda e Gewandsnadjer (1998, p.173), “[...] quando 

buscamos diferentes maneiras para investigar um mesmo ponto, estamos usando 

uma forma de triangulação”.  

No transcorrer das atividades de pesquisa, destacaram-se os seguintes 

procedimentos relacionados aos objetivos específicos da pesquisa: 
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a) Identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre os conteúdos de 

ecologia 

No primeiro objetivo da pesquisa, atendeu-se ao segundo passo dos 

aspectos sequências da UEPS (Moreira, 2011). Nesse sentido, buscou-se identificar 

os subsunçores por meio de um questionário (pré-teste) composto por oito questões 

abertas que foi aplicado com a finalidade de fazer o levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos, aceito ou não-aceito no contexto da matéria de 

ensino, supostamente relevante para favorecer a aprendizagem significativa sobre 

os conceitos relacionados a fatores bióticos e abióticos e suas relações ecológicas a 

partir do meio, áreas verdes da escola, com base nas ideias centrais do eixo 

temático “Vida e Ambiente” com ênfase nos conceitos de meio ambiente e cadeia 

alimentar em uma abordagem sustentável. Assim, o pré-teste também serviu como 

um instrumento de diagnóstico inicial para nortear a seleção e elaboração da 

sequência de atividades que compuseram a UEPS.  

 

b) Elaborar e aplicar uma UEPS 

Para atingir o segundo objetivo desta pesquisa, buscou-se elaborar e aplicar 

uma UEPS que incluísse aulas de campo nas áreas verdes da escola como espaço 

educativo, seguindo os aspectos sequenciais (passos) definidos por Moreira (2011). 

Buscou-se elaborar atividades diversificadas que fossem relacionáveis com a 

estrutura cognitiva dos alunos. Nesse sentido, após a atividade inicial, pré-teste, com 

o objetivo de fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, para 

identificação dos subsunçores relevantes, que serviram de âncora para assimilação 

do novo conhecimento; deu-se início o processo de aprendizagem dos alunos, foi 

apresentado como organizador prévio uma atividade de percepção ambiental 

contendo uma situação-problema inicial; em seguida houve a apresentação dos 

conteúdos em nível bem introdutório, por meio da socialização e organização dos 

dados coletados em aula de campo; logo após, os alunos foram apresentados a uma 

nova situação-problema que consistiu em uma atividade investigativa sobre a 

diminuição da população de saguis na escola; com a finalidade de aprofundar 

conhecimentos, os alunos participaram de uma trilha interpretativa nas áreas verdes 

da escola; dando prosseguimento ao processo de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa houve uma aula expositiva dialógica; como também a 

aplicação de atividades colaborativas contendo ações socioeducativas, tais como: a 
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elaboração de um mural coletivo e peça teatral sobre o comportamento e a fisiologia 

da espécie de saguis Callinthrix jacchus; confecção de uma cartilha e plantio de 

mudas. Por último, houve a elaboração e aplicação de uma atividade somativa 

individual, pós-teste. 

 

c) Avaliar a aprendizagem da UEPS 

Buscou-se nesse terceiro objetivo avaliar tanto a aprendizagem na UEPS 

quanto avaliar a própria UEPS ao identificar evidências de aprendizagem 

significativa durante a aplicação da sequência de atividades e com isso atingir o 

sétimo e oitavo passos contidos nos aspectos sequenciais da UEPS. O processo de 

avaliação deu-se com base nas observações sistemáticas da docente; na avaliação 

somativa individual, pós-teste, por meio da análise comparativa dos resultados 

obtidos no pré-teste e pós-teste. Como também, na avaliação formativa que ocorreu 

ao longo de todo o processo de aprendizagem do aluno. Com isso, buscou-se 

identificar nas atividades colaborativas desenvolvidas pelos alunos, tais como: 

confecção do mural coletivo e peça teatral; confecção da cartilha e o plantio de 

mudas, evidências de aprendizagem significativa. Com isso, avaliaram-se, os 

conceitos relacionados a fatores bióticos e abióticos e suas relações ecológicas, em 

especial, os conceitos de meio ambiente e cadeia alimentar que foram 

desenvolvidos durante a sequência de atividades. Para validação das atividades da 

UEPS.  

 

d) Avaliar a contribuição de trilha interpretativa como estratégia de ensino para 

aprendizagem de conceitos ecológicos  

Pela utilização do método da lembrança estimulada, teve-se como objetivo 

constatar as lembranças mais significantes para esses estudantes dos conteúdos 

ecológicos abordados durante o percurso da trilha interpretativa, bem como, 

averiguar o quanto as áreas verdes da escola podem ser consideradas como um 

espaço educativo eficaz para aprender conceitos ecológicos. 
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2.2.1 Fluxograma do percurso metodológico 

 

O Fluxograma abaixo irá ilustrar o percurso metológico utilizado nas 

atividades desenvolvidas com os alunos da Escola Estadual Dr. Manoel Villaça no 

município de Natal – RN. 

 

Fluxograma 1 – Percurso Metodológico 
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3 AS ETAPAS DA UEPS 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO DA PROPOSTA DE UTILIZAR AS ÁREAS VERDES DA 
ESCOLA COMO ESPAÇO EDUCATIVO 

 

Antes da elaboração e aplicação da UEPS foi feito uma ação preliminar 

como aproximação da pesquisadora com o objeto de estudo e a fim de criar o 

cenário para que a UEPS fosse introduzida. Para tanto, ocorreu à socialização da 

proposta com a comunidade escolar, composta pela direção da escola, 

representantes da equipe docente, pedagógica, pais e representantes de alunos e 

alunos, com o objetivo de sensibilizá-los acerca da viabilidade de utilizar as áreas 

verdes da escola como espaço educativo e ouvir sugestões e opiniões. Com isso, 

dentro da perspectiva da aprendizagem significativa, buscou-se criar um ambiente 

propício a predispor o aluno a querer aprender os conteúdos ecológicos. Para tanto, 

foi feito o levantamento do potencial pedagógico das áreas verdes e organizou-se o 

espaço. Noutro momento, em sala de aula, fez-se um diagnóstico de aceitação dos 

alunos quanto à ideia de utilizar as áreas verdes da escola com aulas de campo; 

para isso aplicamos um questionário inicial, no qual, foi realizada uma análise 

descritiva da opinião dos alunos para verificação de suas expectativas. 

 

 

3.1.1 Levantamento do potencial pedagógico das áreas verdes da escola 
 

As primeiras visitas às áreas verdes da escola ocorreram em Novembro de 

2010. Durante o reconhecimento do espaço e o levantamento do potencial 

pedagógico, encontrou-se um local que há muito tempo não recebia a devida 

atenção em termos de manutenção e limpeza. Surpreendeu-nos o fato de naquele 

ambiente estar localizada a quadra de esportes e que, mesmo não oferecendo as 

condições favoráveis de funcionamento, era ali, em meio a muito mato, que os 

alunos tinham aulas de educação física. 

Percebeu-se que havia muito a ser feito para conseguir transformar aquele 

ambiente em um espaço educativo favorável às aulas de ciências. As principais 
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dificuldades foram de ordem financeira, pois, pela extensão da área, a escola não 

dispunha de recursos financeiros para a limpeza e manutenção regulares.  

Após a visitação, ocorreu uma reunião com a direção da escola para 

elaboração de algumas estratégias que pudessem ser desenvolvidas, tendo em vista 

um baixo custo financeiro. Organizou-se um mutirão de limpeza que envolveu 

professores, alunos e funcionários em todas as dependências da escola. Tal fato foi 

inclusive noticiado em uma emissora de televisão local. O mutirão foi satisfatório, 

mas não foi suficiente para manter o local limpo; era necessário o desenvolvimento 

de ações permanentes de limpeza das áreas verdes.  

Nesse sentido, para solucionar o problema, um ofício foi enviado à 

Secretaria Estadual de Educação, solicitando a limpeza das áreas verdes por meio 

da poda das árvores, retirada do mato e do lixo. As solicitações foram atendidas. 

Uma equipe foi enviada para executar o serviço. Após a limpeza inicial, o problema 

do mato e do lixo continuou, pois era necessária a manutenção sempre constante, 

tendo em vista a intenção de utilizar permanentemente este espaço. 

Algumas reuniões aconteceram em busca de possíveis soluções. Chegou-se 

a pensar em adquirir uma máquina roçadeira movida a combustão. Cogitou-se 

também a contratação de um funcionário para fazer a limpeza e manutenção do 

espaço. Uma pesquisa de mercado foi realizada. As duas opções foram 

descartadas, pois eram dispendiosas e fora do orçamento restrito da escola.  

No entanto, a solução surgiu de maneira bastante gratificante, pois a escola 

resolveu fazer a inclusão social de um presidiário em regime semiaberto e de certa 

forma contribuiu com a restauração da dignidade de um cidadão que buscava se 

redimir dos erros cometidos no passado. Algumas imagens das áreas verdes da 

escola, antes da limpeza, podem ser visualizadas nas fotografias 1 e 2. 
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Fotografias 1 e 2 - Reconhecimento das áreas verdes da escola 

         
Fonte: Autoria própria, 2010. 

 

3.1.2 Sensibilização da comunidade escolar e alunos  
 

No início do ano letivo de 2011, ocorreu a apresentação da proposta de 

utilização das áreas verdes às equipes técnica, pedagógica, professores da escola. 

Aproveitou-se o momento para pedir que assinassem o termo de consentimento livre 

e esclarecido (APÊNDICE B). Tais procedimentos objetivaram adquirir o 

consentimento de todos para posterior utilização das imagens e falas nesta 

pesquisa. Como também, a apresentação das possíveis atividades que poderiam ser 

aplicadas em uma sequência didática sobre conceitos básicos de ecologia. A 

socialização da proposta nessa etapa inicial da pesquisa foi essencial para 

compartilhar as ideias e ouvir sugestões que pudessem contribuir com a elaboração 

e aplicação da sequência de atividades. A fim de preservar a identidade das 

pessoas, os nomes verdadeiros foram substituídos por nomes fictícios. A seguir, 

destacam-se alguns diálogos ocorridos entre a pesquisadora e demais participantes 

da reunião.  

Nesse momento, foram apresentados os aspectos mais relevantes da 

pesquisa, tais como: objetivos gerais e específicos; metodologia da pesquisa e 

percurso metodológico inicial. Por essa ocasião, alguns professores fizeram algumas 

colocações a título de contribuição. A professora Aline sugeriu: “seria interessante 

que você escolhesse apenas um nível de escolaridade, eu sugiro que você 

trabalhe com uma turma de 7º ano, pois acho mais instigante trabalhar os 

temas de ecologia e meio ambiente com alunos de uma faixa etária até 13 

anos, pois em minha opinião são mais receptivos.” Por sua vez, a professora 
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Bárbara complementou: “seria muito bom se cada aluno adotasse um canteiro 

para zelar”. 

Nesse clima de descontração e otimismo várias sugestões e propostas 

sugiram e dessa maneira pudemos constatar que foi notória a aceitação da proposta 

por parte de todos. Diversas falas sobre as tentativas de utilização das áreas verdes 

em épocas remotas também foram proferidas, o professor Carlos relatou: “em anos 

anteriores a escola já tentou utilizar estes espaços como área de lazer e 

confraternização entre os funcionários”.  

Por sua vez, a coordenadora pedagógica Cristina confessou já ter sido aluna 

da escola: “em épocas passadas, na década de 1970, os alunos tinham acesso 

a esses espaços durante o intervalo entre as aulas e que, naquela época não 

havia os muros e portões que impedem o acesso dos alunos a esses espaços 

nos dias de hoje.” A coordenadora Cristina também acrescentou: “acredito que 

pelo fato da escola não ter utilizado esses espaços para atividades didático-

pedagógicas, nós fomos perdendo terreno e houve a apropriação destes 

espaços por outros órgãos do estado, como por exemplo: o almoxarifado da 

Secretaria Estadual de Educação, que hoje ocupa uma área antes pertencente 

à escola”. 

O professor Elias mostrou-se feliz com a iniciativa ao dizer: “iniciativas 

como a sua são importantes, pois a escola da forma como está estruturada, 

precisa mudar e todos os professores precisam romper com certos 

paradigmas, parar com as lamentações e ser mais otimistas, acreditarem que é 

possível fazer uma educação transformadora”. 

Posteriormente, no início do ano letivo de 2012, houve a apresentação da 

proposta também para os pais e responsáveis dos alunos; os mesmos, também se 

mostraram bastante receptivos quanto à utilização das áreas verdes como recurso 

pedagógico. Como foi constatado nessa fala de uma tia de aluna: “é muito 

interessante trabalhar a temática ambiental com os alunos, eu mesma já tive 

muita vontade de trabalhar como amiga da escola, com o plantio de plantas 

nativas, hortas e fabricação de adubo orgânico”. Aproveitou-se esse contato com 

os pais para pedir que assinassem a ata da reunião como demonstração de apoio à 

pesquisa e permissão ao uso das falas e imagens. 

Com isso, observou-se a importância de desenvolver ações socioeducativas 

nessas áreas verdes e que as mesmas não poderiam permanecer sem um uso 



75 
 

adequado, pois apresentam um enorme potencial pedagógico que pode ser utilizado 

em todas as áreas disciplinares. A seguir, são visualizadas algumas imagens 

fotográficas desse momento nas Fotografias 3 e 4. 

 

Fotografias 3 e 4 – Socialização da proposta à comunidade escolar 

 
 

  Fonte: Márcia Solange, 2011. 

 
  

Em outro momento, em sala de aula, ocorreu à aplicação do primeiro 

questionário (APÊNDICE C) com a finalidade de identificar a predisposição dos 

alunos em querer aprender ciências utilizando os espaços verdes da escola. 

Acreditamos ter sido essencial ouvir atentamente a opinião dos alunos desde o início 

da pesquisa, para que pudéssemos avaliar a receptividade dos alunos e a 

viabilidade da proposta. O questionário foi formulado contendo as seguintes 

questões abertas: 

1 O que você acha da ideia de aprender ciências utilizando os espaços 

verdes fora da sala de aula?  

2 Você acredita que este novo espaço desperte em você um interesse maior 

em aprender ciências. Por quê? 

3 Descreva as suas primeiras impressões acerca desta ideia. 

A seguir é possível visualizar algumas respostas, as quais, foram 

selecionadas e transcritas fielmente, ocorreu apenas correção gramatical. Houve 

unanimidade na aceitação da proposta de utilização das áreas verdes da escola 

como espaço educativo. Como se constata nas respostas a seguir referentes à 

primeira pergunta: O que você acha da ideia de aprender ciências nos espaços 

verdes fora da sala de aula? 
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“É muito legal e divertido”; “muito bom, porque a gente aprende mais 

do que sem ver o espaço verde da escola”; “muito bom, para aprendermos 

mais sobre plantas, insetos e bichos.”; eu acho muito legal, porque nós 

ficamos em contato com a natureza e isso estimula o conhecimento”; “acho 

muito importante essa iniciativa da escola e da professora”; “eu acho incrível, 

pois é mais espontâneo, mais divertido”. 

Dessa forma, os alunos foram bastante receptivos a ideia de utilizar as áreas 

verdes da escola como espaço educativo, isto sinaliza que a utilização das áreas 

verdes durante as aulas pode ser um fator motivador para predispor os alunos à 

aprendizagem de conteúdos ecológicos no ensino de ciências. 

Analisando-se as respostas da segunda questão “Você acredita que este 

novo espaço desperte em você um interesse maior em aprender ciências? Por 

quê?” Os alunos foram receptivos, ao afirmar que sair da sala de aula e aprender 

ciências em contato com a natureza é muito mais motivador e divertido, como 

podemos perceber na transcrição de algumas de suas respostas: 

“sim, porque é legal sair da sala de aula e conhecer novos espaços”; 

“sim, porque eu vejo as coisas como elas são e não só na teoria, eu posso 

ajudar a cuidar desses espaços e ainda ver diferentes formas de vida”; “sim, 

porque eu consigo me concentrar mais”; “sim, porque é muito legal fazermos 

coisas diferentes, sair da sala de aula e isso desperta mais o interesse de 

qualquer aluno”; “sim, desperta porque no espaço eu posso ver várias coisas 

que não tem nos livros”.  

Pode-se inferir que os mesmos afirmaram ser muito mais interessante 

estudar os seres vivos no seu habitat natural, eles também demonstraram acreditar 

que desenvolver atividades nesses espaços pode ajudar no processo ensino-

aprendizagem. 

Ao mesmo tempo, as respostas dos alunos a terceira questão “Descreva as 

suas primeiras impressões acerca desta ideia”. Novamente confirmam interesse 

por parte dos alunos em participar das aulas de ciências nas áreas verdes da 

escola, pois todos eles foram afirmaram ser uma boa ideia. Como podemos 

constatar em suas falas:  

“É muito bom para aprendermos sobre a natureza”; “achei 

maravilhoso, porque nunca tínhamos aulas fora da sala, adorei a ideia”; “ideia 

fantástica, porque nós deixamos a teoria e experimentamos cuidar e estudar 
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esses lugares”; “sim, porque assim aprendemos mais neste espaço sobre os 

seres vivos, nós iremos aprender no habitat deles”; “gostei, porque as áreas 

verdes da escola não estão tendo cuidados, elas poderiam ser utilizadas de 

maneira diferente”; “adorei, toda escola deveria seguir esse exemplo, é muito 

bonito esse gesto da professora”; “muito bom, vai servir para muitas coisas 

legais, vamos nos divertir nessas aulas”. 

Neste sentido,  

 

as aulas de Ciências e Biologia, desenvolvidas em ambientes 
naturais têm sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por 
envolverem e motivarem crianças e jovens nas atividades 
educativas, quanto por constituírem um instrumento de superação da 
fragmentação do conhecimento (SENICIATO; CAVASSAN, 2004, 
p.133). 

 

Portanto, todas as respostas indicaram interesse em utilizar as áreas verdes 

como espaço educativo. Constatou-se que os alunos desejavam ter aulas mais 

contextualizadas e dinâmicas e que, por sua vez, trouxessem os conceitos 

científicos de uma maneira mais concreta. 

 

 

3.2 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA UEPS 
 

Nessa etapa da pesquisa, buscou-se elaborar e aplicar uma sequência de 

atividades de ensino potencialmente significativas que promovessem a 

aprendizagem de conteúdos básicos de ecologia com ênfase nos conceitos de meio 

ambiente e cadeia alimentar. A elaboração desta Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) buscou privilegiar uma sequência de atividades capazes de 

garantir um ensino de ciências “potencialmente significativo” de conteúdos de 

ecologia. Teve-se como aporte teórico para a estruturação da sequência de 

atividades as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas- UEPS (MOREIRA, 

2011). Como também, o eixo temático “Vida e Ambiente” norteou a escolha dos 

temas e metodologia trabalhados nas atividades, de acordo com os “Parâmetros 

Curriculares Nacionais” (BRASIL, 1998).  
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Identificou-se, também, a necessidade de complementar as aulas de campo 

com atividades que utilizassem estratégias de ensino e materiais diversificados, 

dessa forma, garantissem a autonomia dos alunos a fim de favorecer uma 

aprendizagem significativa dos conceitos científicos constantes nessa pesquisa. 

Para tanto, a unidade de ensino teve a duração de 38 horas/aula, tendo como 

público alvo os alunos do 7º ano do ensino fundamental II da Escola Estadual Dr. 

Manoel Villaça localizada na cidade do Natal-RN. A seguir, é possível visualizar no 

Quadro 3 logo abaixo, os aspectos sequenciais da UEPS com a sequência de 

atividades potencialmente significativas  e as competências e habilidades dos PCN 

que foram contempladas nesta UEPS.  

 

Quadro 3 – Aspectos sequenciais da UEPS relacionados com a sequência de 
atividades e as competências e habilidades dos PCN contempladas nesta UEPS 

 
 

Contexto 

Esta sequência de atividades de ecologia foi planejada com o intuito de 
utilizar as áreas verdes da escola como espaço educativo no ensino de 
Ciências, com duração de 38 horas-aula, oferecida a alunos do 7º ano do 
ensino fundamental II da Escola Estadual Dr. Manoel Villaça localizada na 
cidade do Natal-RN. 

Tópico 
específico 

EIXO VIDA E AMBIENTE 

Conceitos relacionados a fatores bióticos e abióticos e suas relações 
ecológicas a partir do meio, áreas verdes da escola, com ênfase nos 
conceitos de meio ambiente e cadeia alimentar em uma abordagem 
sustentável. 

PASSOS 
DA UEPS 

MOREIRA (2011) 
NOSSA UEPS 
38 horas/aula 

COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DO PCN 

CONTEMPLADAS NESSE 
ESTUDO 

PASSO 2 

criar/propor 
situação(ções) que 
leve(m) o aluno a 
externalizar seu 
conhecimento prévio. 

Atividade inicial- 
pré-teste: 
levantamento 
dos 
conhecimentos 
prévios 

 

PASSO 3 

propor situações-
problema, em nível bem 
introdutório, 

Situação-
problema inicial 
- Atividade de 
percepção 
ambiental como 
organizador 
prévio dos 
conteúdos. 

(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;  

PASSO 4 

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

Apresentação 
dos conteúdos 
em nível 
introdutório - 

(item d) Compreender a 

saúde pessoal, social e 
ambiental como bens 
individuais e coletivos que 
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ensinado/aprendido, 
levando em conta a 
diferenciação 
progressiva, 

socialização e 
organização dos 
dados coletados 
na atividade de 
percepção 
ambiental. 

devem ser promovidos pela 
ação de diferentes agentes;  
 

PASSO 5 

Em continuidade, retomar 
os aspectos mais gerais, 
estruturantes do 
conteúdo da unidade de 
ensino, em nova 
apresentação, porém em 
nível mais alto de 
complexidade em relação 
à primeira apresentação; 
as situações-problema 
devem ser propostas em 
níveis crescentes de 
complexidade; 

Nova Situação-
problema - 
atividade 
investigativa 
sobre a 
diminuição da 
população de 
saguis na 
escola 

(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;  

 

PASSO 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. 

Aprofundando 
conhecimentos - 
percurso na 
trilha 
interpretativa; 
aula expositiva 
dialógica; 
Atividades 
colaborativas - 
mural coletivo e 
peça teatral; 
cartilha e plantio 
de mudas. 

(item f) Saber utilizar 

conceitos científicos 
básicos, associados à 
energia, matéria, 
transformação, espaço, 
tempo, sistema, equilíbrio e 
vida; 
(item g) Saber combinar 

leituras, observações, 
experimentações e 
registros para coleta, 
comparação entre 
explicações, organização, 
comunicação e discussão 
de fatos e informações; e 
por último;  
(item h) Valorizar o 

trabalho em grupo, sendo 
capaz de ação crítica e 
cooperativa para a 
construção coletiva do 
conhecimento. 

Avaliação da aprendizagem da UEPS – possíveis evidências de 
aprendizagem significativa 

PASSO 7 
 

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 

Ocorrerá por meio de avaliação somativa 
individual (pós-teste), análise comparativa 
entre o pré-teste e pós-teste. 
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avaliação somativa. 

PASSO 8 

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). 

Como também, ao longo de todo o processo 
de aprendizagem do aluno por meio da 
avaliação formativa (construção do mural 
coletivo e peça teatral; confecção da cartilha; 
plantio de mudas). 

 

 

Assim, as atividades contidas nesta pesquisa seguiram as orientações 

acerca dos aspectos sequenciais defendidos por Moreira (2011) e tiveram como 

aporte teórico o eixo temático vida e ambiente (BRASIL, 1998), buscou-se 

desenvolver nos alunos as competências e habilidades descritas no quadro logo 

acima. Desse modo, a sequência das atividades desenvolvidas nessa pesquisa está 

organizada obedecendo as etapas da UEPS. 

 

 

3.2.1 Atividade inicial: pré-teste 
 

Propôs-se nesta atividade inicial o levantamento dos conhecimentos prévios 

dos alunos sobre os conteúdos ecológicos relacionados aos fatores bióticos e 

abióticos, tais como: meio ambiente; cadeia alimentar e suas relações ecológicas.  

Para tanto, aplicou-se um questionário composto por oito questões abertas. O 

questionário foi respondido individualmente sem recorrer a fontes de consulta. Esta 

atividade foi realizada em sala de aula. As questões introdutórias foram retomadas 

durante a aplicação da unidade didática e ao final visando investigar a apropriação 

correta dos conceitos abordados. Como também, serviram de base para selecionar 

e elaborar a sequência de atividades que compuseram a unidade de ensino. 
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a) Elaboração da atividade inicial: pré-teste 

A realização dessa atividade ocorreu por meio de um questionário que 

continha oito questões abertas (APÊNDICE D). As questões foram validadas através 

da aplicação em uma turma piloto com o mesmo grau de escolaridade. Como 

também, todas as questões foram analisadas por um grupo de cinco professores. 

Logo após, tendo em mãos os resultados do pré-teste executado na turma piloto e 

de posse das críticas e sugestões dos professores, foram feitas as devidas 

correções e mudanças necessárias a fim de torná-lo mais prático, simples e eficiente 

quanto aos objetivos a que se pretendia contemplar.  

Tais questões foram planejadas para serem retomadas ao final da sequência 

didática, no pós-teste. Na avaliação das respostas, levou-se em consideração o 

nível de escolaridade dos alunos. Sendo assim, buscou-se como expectativa de 

respostas, aqueles conceitos que estivessem em consonância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental II, mas 

especificamente, com o Eixo temático “Vida e ambiente” (BRASIL, 1998). Sendo 

assim, Tais conceitos serviram como parâmetro para análise de conteúdo das 

respostas dos alunos e definição das categorias de respostas. As questões 

definitivas após validação encontram-se acompanhadas das respectivas 

expectativas de respostas logo abaixo no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Questões definitivas do pré-teste 
 

QUESTÕES EXPECTATIVAS DE RESPOSTAS  

1- O que a ecologia 
estuda? 

“A ecologia estuda a “nossa casa”, os 
ambientes ou meio ambiente em que 
vivemos. É o estudo dos ecossistemas, 
de suas características, das relações 
entre os seres vivos e das relações entre 
esses seres e os fatores não vivos do 
ambiente” (CANTO, 2009, p.32). 

2- O que é meio 
ambiente para você? 

“O Meio Ambiente, cuja dinâmica e 
características envolvem não só os 
elementos naturais, físicos e biológicos, 
mas também os elementos construídos e 
todos os aspectos sociais da relação dos 
seres humanos com e nesse Meio 
Ambiente nessa construção” (BRASIL, 
1998, p. 234). 

3- Você faz parte do 
meio ambiente? 
Sim ( ) Não ( ) 
Justifique sua 

Sim, pois “o meio ambiente é composto 
por vários fatores, formando um sistema 
complexo e dinâmico de seres vivos, não 
vivos e o ser humano” (HENRIQUE; 
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resposta. ROSSO, 2006, p.176).  

4- Como devemos 
preservar o meio 
ambiente? 

Espera-se que os alunos relatem atitudes 
relacionadas à prática do consumo 
sustentável dos recursos naturais. 
“Entende-se por consumo sustentável o 
consumo de bens e serviços promovido 
com respeito aos recursos ambientais (...) 
que garanta o atendimento das 
necessidades das presentes gerações, 
sem comprometer o atendimento das 
necessidades das futuras gerações” 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA, 2001, p. 47). 

5- Alguns alunos 
alimentam os saguis 
da escola, você 
concorda com essa 
atitude? 
Sim ( ) Não ( ) 
Justifique a sua 
resposta. 

Não, “os saguis são capazes de 
conseguir seu próprio alimento. Além 
disso, alimentar um animal silvestre pode 
interferir no seu comportamento, na sua 
nutrição e até mesmo na reprodução (...) 
o contato estabelecido entre saguis (...) e 
as pessoas facilita a disseminação de 
doenças (...) os animais ficam 
dependentes” (NAKAMURA, 2009, p.40-
41). 

6- O que você 
entende por cadeia 
alimentar? 

“Sequência de seres vivos em que cada 
um serve de alimento para o próximo” 
(CANTO, 2009, p.31).  

7- Construa uma 
cadeia alimentar 
exemplificando os 
seres vivos que a 
compõem por meio de 
um desenho ou em 
forma de 
esquema/diagrama 
ilustrativo orientado 
por setas. 

Produtor → Consumidor → decompositor. 
Nesse esquema, “cada uma das setas 
(→) deve ser interpretada como “serve de 
alimento para” (CANTO, 2009, p.30). 

8- Indique o papel ou 
função de cada ser 
vivo que você 
desenhou ou indicou 
na cadeia alimentar 
acima preenchendo o 
quadro abaixo: 
Nome do ser 
vivo/papel-função 

 Produtor – “ser vivo que produz seu 
próprio alimento (por meio da 
fotossíntese), estando no início das 
cadeias alimentares” (CANTO, 2009, 
p.31). 

 Consumidor – “ser vivo que se alimenta 
de outro organismo” (CANTO, 2009, 
p.31). 

 Bactérias e fungos/Decompositores – 
“ser vivo que se alimenta de restos de 
organismos (...) atuam na decomposição 
natural de restos de seres vivos” 
(CANTO, 2009, p.56). 
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A título de organização, foram escolhidas as respostas que pudessem conter 

os núcleos de palavras que apareceram com maior frequência a fim de representar 

cada categoria. Os grupos de respostas foram distribuídos por nível de aproximação 

com o conhecimento científico. Utilizou-se como parâmetro as expectativas de 

respostas, com os conceitos relacionados a cada questão do pré-teste. Nesse 

sentido, foram criadas três categorias: respostas adequadas; respostas parcialmente 

adequadas; e respostas inadequadas. 

Nessa etapa inicial da pesquisa, as respostas consideradas como 

adequadas e parcialmente adequadas foram aquelas que apresentaram 

subsunçores (ideias, conceitos, informações e proposições) relevantes, já existentes 

na estrutura cognitiva dos alunos e que serviram de ancoragem para o novo 

conhecimento, pois possibilitaram aos alunos relacionar os novos conceitos com os 

seus conhecimentos prévios. A partir disso, sabia-se da necessidade posterior de 

ampliação dos conceitos que seriam trabalhados por meio da diferenciação 

progressiva; reconciliação integrativa e consolidação dos conteúdos ecológicos 

propostos por essa unidade de ensino.  

A análise de conteúdo seguiu as orientações de Bardin (2010) e organização 

das categorias de respostas do pré-teste teve como base o trabalho realizado por 

Vinholi Júnior (2011, p.285) que classificou as respostas como “adequadas”, 

“parcialmente adequadas” ou “inadequadas” por conter respectivamente os 

subsunçores “adequados”; “parcialmente adequados” ou “inexistentes”.  

Vinholi Júnior (2011, p.282) afirma que  

 

quando os subsunçores presentes na estrutura cognitiva de cada 
indivíduo são identificados pelo professor, inicia-se a instrução 
propriamente dita. O ponto de partida é a hierarquia conceitual, onde 
o assunto deverá ser trabalhado dos conceitos mais inclusivos e 

gerais, para os menos inclusivos.  
 

 

b) Aplicação do pré-teste 

A análise do pré-teste serviu de base para o planejamento, elaboração e 

execução das estratégias de ensino e atividades desta pesquisa. As questões que 

compuseram o pré-teste foram distribuídas em quadros independentes para facilitar 

a análise e visualização das respostas. Em todos os quadros, as respostas dos 

alunos foram organizadas em colunas. A primeira coluna refere-se às respostas 
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adequadas, seguidas das respostas parcialmente adequadas e por último estão às 

respostas inadequadas.  

Nesse sentido, a primeira questão do pré-teste “O que a ecologia estuda?” 

buscou investigar o nível de entendimento que os alunos possuíam a respeito do 

estudo da ecologia. Dentre as respostas adequadas, verificou-se que 14 alunos 

(54%) foram capazes de perceber as relações de interdependência entre os próprios 

seres vivos (fatores bióticos) e entre os seres vivos com o ambiente (fatores bióticos 

e abióticos); como constatamos na citação do aluno A12: “A ecologia estuda o 

meio ambiente em geral, como os seres vivos vivem, comem”. Pode-se inferir 

que o aluno incluiu no estudo da ecologia não apenas os ecossistemas naturais; 

como também o meio ambiente como um todo e os seres vivos que nele habitam. 

Analisando as respostas parcialmente adequadas, verificou-se que 12 

alunos (46%) também conseguiram perceber as interações entre os fatores bióticos 

e abióticos. No entanto, as respostas contiveram uma visão naturalista, pois os 

alunos restringiram o estudo da ecologia apenas ao estudo dos seres vivos nos seus 

respectivos ecossistemas naturais, sem levar em consideração o meio ambiente 

construído e as relações humanas. Podemos perceber tal fato ao analisar os 

fragmentos da resposta A19 sobre o campo de atuação da ecologia: “A ecologia 

estuda a natureza, os seres vivos, como e onde vivem; ciclo de reprodução (...) 

como fazem para se alimentar”. Como também, incluiu-se nessa categoria aquelas 

respostas que continham alguma preocupação com a preservação ambiental, dentre 

elas, destaca-se a resposta do aluno A21: “A ecologia estuda um tipo de coisa 

que a ciência e a ecologia faz para preservar o meio ambiente do ser humano 

egoísta”. 

Não encontramos afirmações que pudessem ser categorizadas como 

respostas inadequadas acerca do estudo da ecologia. 

No Quadro 5, a seguir,  encontra-se a primeira questão do pré-teste com a 

categorização das respostas em adequadas, parcialmente adequadas e 

inadequadas. 
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Quadro 5 – Respostas à primeira questão do pré-teste 

 

 

O levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos foi essencial para o 

desenvolvimento de atividades que pudessem ser ancoradas em subsunçores 

relevantes de forma substantiva e não arbitrária. Nesse sentido, fez-se necessário 

saber também a compreensão que os sujeitos pesquisados tinham sobre o conceito 

de meio ambiente e se os mesmos eram capazes de perceber os fatores biológicos, 

físicos, sociais e econômicos envolvidos na construção do conceito.  

Tais informações estão presentes nas questões 2, 3 e 4 do pré-teste e foram 

primordiais para detectar a visão dos alunos e a partir daí, ter subsídios concretos 

para o planejamento e execução das ações socioeducativas, a fim de que fizessem 

sentido para os alunos e os ajudassem a tornarem-se sujeitos críticos-reflexivos e 

que incorporassem em sua prática cotidiana valores, atitudes ecologicamente 

sustentáveis.  

De acordo com Silva et al. (2005, p.2), “A participação da ação docente 

nesse processo, em sua função intelectual e mediadora, contribui com a promoção 

de uma postura política comprometida e participativa de seus alunos”.  

1 - O que a ecologia estuda? 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

“A ecologia estuda a “nossa 
casa”, os ambientes ou meio 
ambiente em que vivemos. É 
o estudo dos ecossistemas, 
de suas características, das 
relações entre os seres vivos 
e das relações entre esses 
seres e os fatores não vivos 
do ambiente” (CANTO, 2009, 
p.32)  

 O meio 
ambiente em 
geral, como os 
seres vivos 
vivem, 
comem. (A12) 

 A ecologia 
estuda a natureza, 
os seres vivos, 
como e onde vivem 
e o ciclo de 
reprodução de cada 
espécie; como 
fazem para se 
alimentar, entre 
outras coisas. (A19) 

 “A ecologia 
estuda um tipo de 
coisa que a ciência 
e a ecologia faz 
para preservar o 
meio ambiente do 
ser humano 
egoísta”. (A21) 

 Não houve 
respostas nessa 
categoria. 

N= 14 (54%) N= 12 (46%) N= 0 (0%) Total (N=26) 
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Nesse estudo, é importante destacar que não se teve a pretensão de 

esgotar a discussão sobre o conceito de meio-ambiente e muito menos determinar 

um conceito único para defini-lo; pois pesquisas realizadas por Reigota (2004) 

indicam não haver consenso sobre o conceito de meio ambiente na comunidade 

científica em geral; sendo, portanto, a noção de meio ambiente uma representação 

social.  

Nesse aspecto, Silva (2009, p.12) ao analisar diversos artigos sobre o 

conceito de meio ambiente, concluiu que “há nesses trabalhos a tendência de 

considerar meio ambiente como uma representação social e não um conceito 

fechado, absoluto”. Dessa forma, a intenção da pesquisa sobre o conceito de meio 

ambiente foi identificar as respostas mais frequentes e compará-las ao conceito de 

meio ambiente defendido pelos “Parâmetros Curriculares Nacionais” (BRASIL, 1998) 

a fim de categorizar as diversas concepções sobre o conceito de meio ambiente 

existentes entre os alunos do ensino fundamental II. 

Dentre as respostas consideradas como adequadas à segunda questão “O 

que é meio ambiente para você?”. Após eleger aquelas que mais se aproximaram 

do conceito de meio ambiente apontado pelos “Parâmetros Curriculares Nacionais”, 

Sete alunos ficaram nessa categoria (27%). Foram incluídas nessa categoria 

aquelas respostas que tiveram uma ideia ampliada do meio ambiente, como por 

exemplo, a afirmação do aluno A4: “Meio ambiente para mim são as florestas, 

animais, mares, até as cidades fazem parte do meio ambiente (...)”. 

Ao analisar essa resposta, detecta-se a presença de elementos que nos 

remetem a uma visão socioambiental do conceito de meio ambiente, ao considerar 

não apenas os ambientes naturais com fatores bióticos e abióticos; como também os 

ambientes construídos. Portanto, foram encontrados nas respostas dos alunos desta 

categoria, subsunçores adequados existentes na estrutura cognitiva dos alunos para 

que pudéssemos iniciar o processo de diferenciação progressiva, partindo dos 

elementos mais gerais até chegarmos aos aspectos mais específicos envolvidos no 

conceito de meio ambiente.  

Nesta visão, Silva (2009, p.3) afirma que “o conceito de meio ambiente pode 

ser considerado socioambiental, já que leva em conta não só os aspectos naturais e 

físicos, como também as relações sociais, culturais, históricas e tecnológicas entre 

os elementos envolvidos”. Dessa maneira, Vargas (2005, p.76) confirma que  
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é preciso entender a complexidade do meio ambiente que supera os 
limites da natureza e envolve a interelação de aspectos econômicos, 
políticos, culturais, éticos e sociais da dinâmica social, no intuito de 
construir uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 
princípios de liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça 
social, responsabilidade e sustentabilidade.  

 

Por outro lado, a maior parte das respostas sobre o conceito de meio 

ambiente foram categorizadas como “parcialmente adequadas”, o que corresponde 

a 15 alunos (58 %). Foram incluídas nessa categoria aquelas respostas que apesar 

de sinalizarem a existência da interação entre os seres vivos e o ambiente, 

apresentaram uma visão naturalista ao reduzir o conceito de meio ambiente apenas 

aos ecossistemas naturais contendo o conjunto de fatores bióticos e abióticos.  

Nesse momento, entende-se que os alunos referiram-se ao meio ambiente 

como algo ou lugar que não sofreu qualquer interferência humana. Desse modo, 

conclui-se que tais alunos percebem o meio ambiente como sendo a natureza 

propriamente dita. Como foi verificado nas respostas A2: “O meio ambiente é o 

nosso ambiente natural; é o local onde existem os seres vivos e os não vivos. 

Exemplo: Floresta”.   

Com base nas afirmações anteriores, pode-se inferir que os alunos tiveram 

sim uma visão naturalista, pois citaram apenas os recursos naturais para definir “o 

conceito de meio ambiente, caracterizado apenas como as formas da natureza 

intocada” (SILVA et al., 2005, p.4).  

De acordo com Bezerra e Gonçalves (2007, p.120), “um claro exemplo da 

visão naturalista é a definição do termo meio ambiente como sendo "conjunto de 

recursos naturais" mostrando uma ideia restrita da concepção de meio ambiente”. 

Desse modo, o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

conceito de meio ambiente e a identificação dessa visão naturalista como 

predominante foi essencial para que se incluísse na sequência de atividades 

momentos de reflexão crítica que ajudassem os alunos a ampliarem o entendimento 

do conceito de meio ambiente ao nível defendido pelos “PCN’S”. Pois, esta visão 

naturalista dificulta o entendimento da totalidade de fatores existentes no meio 

ambiente, principalmente os aspectos resultantes das atividades humanas. 

Por outro lado, 04 alunos pesquisados, o que corresponde a 15% 

apresentaram “respostas inadequadas” por não conseguirem definir de forma 

coerente o conceito de meio ambiente, contendo em suas respostas palavras vagas 
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e sem sentido, revelando desconhecimento ou inexistência de reflexão crítica sobre 

o assunto.  

Autores como Fernandes, Cunha e Marçal Júnior (2003, p.2) “classificam 

essas respostas inadequadas utilizando o termo “visão não elucidativa” para 

designar os indivíduos que apresentam uma visão confusa de meio ambiente”.  

Sendo assim, no Quadro 6,  visualiza-se a categorização das respostas a 

questão 2 do pré-teste.  

Dentre as respostas consideradas como sendo “inadequadas” incluímos 

aquelas que se distanciaram do conceito de meio ambiente encontrado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e apresentaram uma “visão não elucidativa”. 

Como destacamos a seguir na resposta do aluno A22: “O meio ambiente é uma 

coisa linda”. Ao analisar tal resposta, percebe-se que o aluno “personifica” o meio 

ambiente ao afirmar ser “uma coisa” e não esclarece o que ele compreende sobre o 

meio ambiente. 

 

Quadro 6 – Respostas à segunda questão do pré-teste 
 

2 - O que é meio ambiente para você? 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

“O Meio Ambiente, cuja 
dinâmica e características 
envolvem não só os 
elementos naturais, 
físicos e biológicos, mas 
também os elementos 
construídos e todos os 
aspectos sociais da 
relação dos seres 
humanos com e nesse 
Meio Ambiente, nessa 
construção” (BRASIL, 
1998, p.234.) 

 Meio 
ambiente para 
mim são as 
florestas, 
animais, 
mares, até as 
cidades fazem 

parte do meio 
ambiente. Ele 
é tudo que 
está a nossa 
volta. (A4) 

 

 O meio 
ambiente é o 
nosso ambiente 
natural; é o local 
onde existem os 
seres vivos e os 
não vivos (água, 
ar, solo, sol). 
Exemplo: Floresta 

(A2) 

 O meio 
ambiente é uma 
coisa linda. 
(A22) 

N= 07 (27%) N=15 (58%) N= 04 (15%) Total (N=26) 

 

 

Com a questão 3: Você faz parte do meio ambiente? Sim (  ) Não (  ) 

Justifique sua resposta; buscou-se investigar se os alunos conseguiam perceber-

se como parte integrante do meio ambiente composto por um sistema complexo e 

dinâmico.  
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Analisando-se as respostas consideradas como adequadas a essa questão, 

identifica-se que 13 delas (50%) continham núcleos de palavras que apresentaram 

subsunçores adequados, pois remetem a uma ideia de pertencimento do ser 

humano ao meio ambiente; incluindo os diversos fatores que contribuem para a 

formação de um sistema complexo e dinâmico, indicando a existência de uma visão 

ampliada do conceito de meio ambiente. Como representante dessa categoria, 

destacou-se a resposta A10: “Sim, porque eu moro nele, interajo com ele e com 

os outros seres vivos e modifico-o pela minha existência”. Nessa resposta, o 

aluno foi capaz de comentar sobre a relação intrínseca existente entre o ser 

humano/outros seres vivos/meio ambiente; inclusive destacou a capacidade que os 

seres humanos possuem de provocar mudanças no meio ambiente através de suas 

ações. Como também, é perceptível o fato de que o ser humano estabelece uma 

interação permanente com os outros seres vivos.  

Dessa forma, os alunos incluídos nessa categoria foram capazes de 

compreender que os fatores bióticos e abióticos, juntamente com os elementos 

construídos, fazem parte do meio ambiente. Inferimos que houve, portanto, a 

percepção de que o ser humano é parte constituinte do meio ambiente e que através 

de suas ações é capaz de modificar e influenciar a dinâmica dos ambientes.  

Referindo-se à análise da questão 3: Você faz parte do meio ambiente? 

Sim ( ) Não ( ) Justifique sua resposta. Treze respostas (50%) foram 

categorizadas como “parcialmente adequadas”, pois apesar de afirmarem 

positivamente quanto ao pertencimento do ser humano ao meio ambiente, 

apresentaram uma visão antropocêntrica entre ser humano/ambiente ou revelaram 

certa responsabilidade ambiental. Como foi possível detectar na seguinte afirmação 

A8: “Sim, pois nos alimentamos dos frutos que a natureza nos dá”. Inferimos 

que as respostas dos alunos dessa categoria reduzem o sentimento de 

pertencimento ao meio ambiente ao seu aspecto utilitário, onde o mesmo é visto 

como um espaço a serviço do ser humano. Dentre as respostas contendo certo grau 

de responsabilidade ambiental, destaca-se A21: “Sim, porque eu preservo o meio 

ambiente das pessoas que querem acabar com ele”. 

Com relação a essa visão antropocêntrica entre a relação ser 

humano/ambiente, Reigota (1991) afirma: tal visão é limitada, pois relaciona o meio 

ambiente apenas à utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do homem, 

ou um ambiente ou espaço que existe para que o ser humano viva. 
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A questão 3 do pré-teste: Você faz parte do meio ambiente? Sim ( ) Não ( 

) Justifique sua resposta, não houve afirmações que pudessem ser categorizadas 

em “respostas inadequadas”. As respostas dos alunos podem ser verificadas no 

Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Respostas à terceira questão do pré-teste 

 

 

Com a inclusão da questão 4: Como devemos preservar o meio 

ambiente? Teve-se a intenção de aprofundar ainda mais o levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de meio ambiente. Com isso, 

detectar se os alunos eram capazes de refletir criticamente sobre suas próprias 

ações em prol do meio ambiente sustentável. Para essa questão, o conceito 

escolhido foi aquele que tinha a prática do consumo sustentável dos recursos 

naturais como essencial à preservação do meio ambiente e trouxe tal ideia como 

algo que deva ser realizado por todos os cidadãos, a fim de construirmos uma 

sociedade que garanta as futuras gerações o direito a um meio ambiente mais justo 

e igualitário para todos os povos, independente de sua origem e nacionalidade.  

Nesta quarta questão, nove alunos (35%) apresentaram “respostas 

adequadas” por conter alguns exemplos de ações que podem ser incorporadas no 

dia-a-dia de todos os cidadãos e que garantem o consumo sustentável dos recursos 

naturais, pois demonstraram a sua preocupação com a preservação do meio 

ambiente ao assumirem uma postura proativa. Nesse sentido, destaca-se a resposta 

3 - Você faz parte do meio ambiente? Sim (  ) Não (  ) Justifique sua resposta. 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

Sim, pois “o meio 
ambiente é composto 
por vários fatores, 
formando um sistema 
complexo e dinâmico 
de seres vivos, não 
vivos e o ser humano” 
(HENRIQUE; 
ROSSO, 2006, 
p.176). 

 Sim, porque eu 
moro nele, 
interajo com ele e 
com os outros 
seres vivos e 
modifico-o pela 

minha 
existência.(A10) 

 Sim, pois nos 
alimentamos dos 
frutos que a natureza 

nos dá. (A8); 
 

 Sim, porque eu 
preservo o meio 
ambiente das 

pessoas que querem 
acabar com ele. (A21) 

 Não houve 
respostas nessa 
categoria. 

N= 13 (50%) N= 13 (50%%) N=0 (0%) Total (N=26) 
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A15: “Não jogar lixo nas ruas, reciclá-los; poluir menos e investir em carros 

movidos a energias renováveis”. Ao analisar tal afirmação, percebe-se que há 

núcleos de palavras que contém subsunçores que podem ancorar novas 

informações quanto à prática de ações de preservação ambiental, ligadas ao destino 

correto do lixo, com o encaminhamento de tais resíduos ao processo de coleta 

seletiva e reciclagem; igualmente, demonstram conhecimento a respeito da 

existência de pesquisas científicas que investem em novas tecnologias, ao utilizar 

energias limpas e renováveis na fabricação de bens e consumo, tais como o 

automóvel.  

Nesse sentido, Jacobi (2003, p.198-199) defende que “a redução do uso do 

automóvel estimula a co-responsabilidade social na preservação do meio ambiente, 

chama a atenção das pessoas e as informa sobre os perigos gerados pela poluição 

do ar”. 

Portanto, considera-se que os alunos que tiveram suas respostas 

categorizadas como adequadas, já são capazes de assumir posturas co-

participativas na defesa de um meio ambiente mais preservado. Com isso, os alunos 

entendem que as responsabilidades precisam ser divididas entre todos os diversos 

atores envolvidos da sociedade e que os habitantes de uma cidade também devem 

participar ativamente com ações individuais e/ou coletivas que gerem benefícios 

para toda a população. 

Dando continuidade à análise da questão Como devemos preservar o 

meio ambiente? Dezesseis alunos (62%) foram categorizados com respostas 

“Parcialmente adequadas” por conter algumas visões relacionadas com a prática do 

consumo sustentável dos recursos naturais; mas que, no entanto, relacionaram a 

preservação do meio ambiente apenas a ações em defesa do meio ambiente 

natural, o que demonstra uma visão parcial. Nesse grupo, destacou-se a seguinte 

resposta A1: “Não desmatar ou fazer queimadas, não matar os animais”.  

Nesse sentido, foi necessária a inclusão de atividades e momentos de 

reflexão que fizessem com que os alunos ampliassem a noção de preservação 

ambiental também associada à prática de ações individuais e coletivas no dia-a-dia 

das cidades e grandes centros urbanos, em prol de um meio ambiente mais justo, 

equilibrado e em consonância com a noção de sustentabilidade.  

Na categoria “respostas inadequadas” à quarta questão: Como devemos 

preservar o meio ambiente? Apenas o aluno (4%) A24 não respondeu ou porque 
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desconhece o tema ou não demonstrou interesse em refletir criticamente e que, 

portanto, apresentou pouca ou nenhuma preocupação com a prática de ações em 

defesa de um meio ambiente socialmente mais justo para todos. Tais grupos de 

respostas encontram-se a seguir destacados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Respostas à quarta questão do pré-teste 

 

 

A partir das questões 5, 6, 7 e 8 do pré-teste, buscou-se fazer o 

levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de cadeia 

alimentar, investigando até que ponto os alunos eram capazes de identificar as 

diversas relações existentes entre os seres vivos durante a obtenção do alimento 

para a sobrevivência desses organismos dentro dos ecossistemas. 

Com esse intuito, na análise da categoria de respostas adequadas à quinta 

questão Alguns alunos alimentam os saguis da escola, você concorda com 

essa atitude? Sim ( ) Não ( ) Justifique a sua resposta. Doze alunos (46%) 

apresentaram afirmações coerentes quando comparadas a nossa expectativa de 

resposta (NAKAMURA, 2009). A resposta A10 mereceu destaque: “Não, porque 

eles têm sua própria capacidade de conseguir seu alimento, além de poder 

4 - Como devemos preservar o meio ambiente? 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

Espera-se que os alunos 
relatem atitudes relacionadas 
à prática do consumo 
sustentável dos recursos 
naturais. 

Entende-se por 
consumo sustentável: “o 
consumo de bens e serviços 
promovido com respeito aos 
recursos ambientais (...) que 
garanta o atendimento das 
necessidades das presentes 
gerações, sem comprometer o 
atendimento das necessidades 
das futuras gerações” 
(INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA, 2001, p.47). 

 Não jogar 
lixo nas ruas, 
reciclá-los; 

poluir menos e 
investir em 
carros 
movidos a 
energias 
renováveis. 

Exemplo: 
solar (A15) 

 Não desmatar 
ou fazer 
queimadas, não 
matar os 
animais. (A1) 

 Não respondeu 
(A24) 

N= 09 (35%) N=16 (62%) N=01 (4%) Total (N=26) (100%) 
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fazer mal a eles”. Nessa resposta, o aluno tanto compreendeu o fato de que os 

animais silvestres não necessitam do auxílio do ser humano na captação do seu 

alimento, como também ainda acrescentou a possibilidade de tal ação gerar 

prejuízos à saúde desses primatas. 

As respostas consideradas “parcialmente adequadas” para a quinta questão 

do pré-teste “Alguns alunos alimentam os saguis da escola, você concorda 

com essa atitude? Sim ( ) Não ( ) Justifique a sua resposta”, foram aquelas que 

apresentaram afirmações contendo evidências de alguma compreensão quanto ao 

prejuízo causado à vida desses primatas pelo fornecimento de alimentos e, portanto, 

continham a presença de subsunçores “parcialmente adequados”. Perfizemos um 

total de 06 alunos nessa categoria.  

Cinco alunos (19%) restringiram a dieta desses primatas como sendo 

baseada exclusivamente em alimentos de origem vegetal. Como exemplo a resposta 

A26: “Não, os saguis se alimentam do verde e os alunos os alimentando, eles 

correm riscos”. Nessa resposta, o aluno considera o sagui como sendo um animal 

herbívoro. Além disso, o aluno demonstrou ter alguma noção de que o ato de 

alimentá-los é prejudicial; no entanto, não conseguiu especificar quais são esses 

prejuízos ou riscos.  

Assim, foi primordial a inclusão de atividades que contribuíssem com a 

progressividade do conhecimento sobre os saguis. Diante de tais afirmações, 

percebeu-se a necessidade de incluir momentos de reflexão que favorecessem a 

ampliação do conhecimento dos alunos referente aos alimentos que fazem parte da 

cadeia alimentar desses animais.  

A categorização das respostas como “inadequadas” a quinta questão 

correspondeu a um grupo de nove alunos (35%) que, ao afirmarem acreditar ser 

correto fornecer alimentos a esses animais silvestres, e assim divergiram das 

orientações de (NAKAMURA, 2009), que preconizou que não se devem alimentar os 

saguis por acarretar uma série de prejuízos desde comportamentais até chegar ao 

comprometimento da saúde desses primatas. Como verificamos na afirmação do 

aluno A3: “Sim, pois eles são partes da escola e não é certo deixá-los com 

fome”. 

Todas as categorias de respostas encontram-se devidamente classificadas 

no Quadro 9.  
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Quadro 9 – Respostas à quinta questão do pré-teste 

 

Na sexta questão “O que você entende por cadeia alimentar?” A intenção 

foi fazer o levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o conceito de 

cadeia alimentar ao solicitar que fizessem uma representação de um modelo 

conceitual simplificado da realidade.  

De acordo com Paz et al. (2006, p.134), “a cadeia alimentar é uma 

representação conceitual esquemática de uma situação real, na qual há uma 

sequência de seres vivos relacionados unidirecionalmente pelo fluxo de energia”. Os 

mesmos autores também afirmam que “no campo educacional, a utilização de 

modelos mais simples é aceitável na medida em que seus objetivos sejam facilitar a 

compreensão, ou seja, que esses não se tornem modelos em que se sujeitem à 

fundamentação teórica não relevante”. 

Identificou-se 11 respostas categorizadas como “adequadas” (42%) para 

essa questão, por se aproximarem do conceito científico. Nessa categoria, os alunos 

foram capazes de relatar a existência de uma sequência de transferência de matéria 

e energia onde cada ser vivo alimenta-se e serve de alimento para outro, como a 

resposta do aluno A10: “É do que cada ser vivo se alimenta no ecossistema, 

formando uma cadeia em que cada ser vivo se alimenta do outro”. Desse modo, 

pode-se inferir que o estudo do conceito de cadeia alimentar no ensino fundamental 

5 - Alguns alunos alimentam os saguis da escola, você concorda com essa atitude? 
Sim ( ) Não ( ) Justifique a sua resposta. 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

Não, “os saguis são capazes 
de conseguir seu próprio 
alimento. Além disso, 
alimentar um animal silvestre 
pode interferir no seu 
comportamento, na sua 
nutrição e até mesmo na 
reprodução (...) o contato 
estabelecido entre saguis (...) 
e as pessoas facilita a 
disseminação de doenças 
(...) os animais ficam 
dependentes” (NAKAMURA, 
2009, p.40-41) 

 Não, porque 
eles têm sua 
própria 
capacidade de 
conseguir seu 
alimento, além 
de poder fazer 
mal a eles. 
(A10) 

 Não, os saguis 
se alimentam do 
verde e os alunos 

os alimentando, 
eles correm riscos. 
(A26) 

 Sim, pois eles 
são parte da 
escola e não é 
certo deixá-los 
com fome. (A3) 

N= 12 (46%) N=05 (19%) N= 09 (35%) Total (N=26) 
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é algo relativamente familiar, pois os alunos formularam frases contendo 

informações relevantes e pertinentes sobre o modelo conceitual. 

De acordo com Paz et al (2006, p.137),  

 

essa sequência no qual ‘um ser vivo serve de alimento para outro’, 
pode ser representada em forma de modelo no que se denomina de 
cadeia alimentar. Portanto, os autores ainda acrescentam que este 
modelo descreve também como ocorre à transferência de matéria e 
de energia entre os seres vivos numa cadeia alimentar.  

 

Na categorização das respostas “parcialmente adequadas” estão aquelas 

afirmações que conseguiram descrever a transferência de matéria e energia por 

meio da alimentação; no entanto relataram a sequência existente apenas entre os 

animais, desconsiderando os outros níveis tróficos. Identificou-se 12 alunos dentro 

dessa categoria, perfazendo aproximadamente 46% da amostra. Como se verifica 

na afirmação do aluno A18: “Cada animal tem seu alimento na natureza e ele 

próprio é alimento de outro animal”. 

Dessa forma, foi de suma importância o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o conceito de cadeia alimentar, pois a partir da 

identificação dos subsunçores adequados e parcialmente adequados foi possível 

trabalhar na sequência de atividades o papel ecológico de cada ser vivo no meio 

ambiente para que houvesse, posteriormente, a aquisição de novos conhecimentos 

pelos alunos e que os mesmos fossem capazes de compreender que a transferência 

de matéria e energia inicia-se por meio dos seres produtores, e que existem outras 

espécies de seres vivos além dos animais interagindo entre si e com o meio 

ambiente em busca da sua alimentação e sobrevivência. 

Por fim, identificamos 03 respostas (12 %) como “inadequadas”, por conter 

afirmações que se distanciaram do conceito científico de cadeia alimentar; e que por 

sua vez, também apresentaram alguns equívocos sobre o conceito de cadeia 

alimentar, como se verifica na resposta A15: “Eu entendo que o mais forte 

sobrevive e não podemos fazer nada, se uma águia tiver procurando um 

coelho para matar, você não pode fazer nada porque é a cadeia alimentar”.  

Sendo assim, alguns alunos têm uma percepção equivocada quanto ao 

conceito de cadeia alimentar, ao referirem-se à ideia de indivíduos “mais fortes” e 

que estes estariam mais bem adaptados; por isso teriam maior vantagem com 

relação aos demais.  
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Segundo Munson (1994), os alunos parecem perceber as espécies no "topo" 

de uma cadeia alimentar como tendo vantagens, tais como: maior ganho energético, 

sendo capaz de se alimentar de todas as espécies logo abaixo na cadeia alimentar, 

ou ser uma parte de uma população que vai aumentar em número. Tais grupos de 

respostas podem ser visualizados logo abaixo no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Respostas à sexta questão do pré-teste 

 

Dando continuidade à análise do pré-teste, na sétima questão: Construa 

uma cadeia alimentar exemplificando os seres vivos que a compõem por meio 

de um desenho ou em forma de esquema/diagrama ilustrativo orientado por 

setas. Identificou-se que apenas dois alunos (8 %) conseguiram construir modelos 

de cadeia alimentar em acordo com o conceito científico.  

Nesse sentido, na figura 1, logo abaixo, é possível visualizar que o aluno A9 

trouxe no seu esquema/diagrama de cadeia alimentar vários exemplos de seres 

vivos em todos os níveis tróficos com a indicação correta do fluxo de matéria e 

energia tendo a planta como ser vivo produtor; o gafanhoto, a cobra, o sapo e o 

gavião como consumidores primário, secundário, terciário e quaternário, 

respectivamente. Como também, ainda indica a presença dos micro-organismos em 

uma sinalização da presença dos seres decompositores na cadeia alimentar.  

 

 

 

 

6 - O que você entende por cadeia alimentar? 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

Sequência de seres 
vivos em que cada 
um serve de 
alimento para o 
próximo. (CANTO, 
2009, p. 31) 

 É do que 
cada ser vivo 
se alimenta no 
ecossistema, 

formando uma 
“cadeia” em que 
cada ser vivo se 
alimenta do 
outro. (A10) 

 

 Cada animal 
tem seu alimento 
na natureza e ele 
próprio é 
alimento de outro 
animal. (A18) 

 Eu entendo que o mais 
forte sobrevive e não 
podemos fazer nada, se 
uma águia tiver 
procurando um coelho 
para matar, você não 
pode fazer nada porque é 
a cadeia alimentar. (A15) 

N= 11 (42%) N=12 (46%) N=03 (12%) Total (N=26) 
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Figura 1 – Esquema/diagrama A9 com resposta adequada do conceito de cadeia 
alimentar 

 

 

 

Nas respostas “parcialmente adequadas” estão os esquemas/diagramas 

ilustrativos e/ou desenhos que contiveram a orientação das setas posicionadas 

corretamente de acordo com o modelo científico, mas não apresentaram em sua 

construção todos os níveis tróficos. Dessa maneira, foram incluídos 06 alunos (23 

%) com “respostas parcialmente adequadas”. Ver figura 2. 

Pode-se visualizar na figura 2, logo abaixo, a categorização da resposta A8 

como sendo resposta “parcialmente adequada”, pois a sequência de transferência 

de matéria e energia foi feita utilizando as setas de maneira correta a partir do capim 

como exemplo de ser vivo produtor e, além disso, trouxe no seu desenho dois 

exemplos de seres consumidores, o gafanhoto como consumidor primário e a vaca 

como consumidor secundário. No entanto, a resposta é “parcialmente adequada” 

porque não há representação dos seres decompositores no desenho.  

A resposta A8 presente na figura 2, também foi considerada parcialmente 

adequada por ter indicado a vaca como sendo um animal carnívoro. Nas atividades 

subsequentes, os diversos níveis tróficos foram trabalhados relacionando-os ao tipo 

de alimento que cada ser vivo consome. Com isso, buscou-se promover tal 

especificação à medida que os alunos fossem aprofundando o seu conhecimento 

sobre cadeia alimentar. 
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Figura 2 – Esquema/diagrama A8 com resposta parcialmente adequada do conceito 
de cadeia alimentar 

 

 

 

Dando continuidade a análise do conceito de cadeia alimentar, na questão 7 

do pré-teste Construa uma cadeia alimentar exemplificando os seres vivos que 

a compõe por meio de um desenho ou em forma de esquema/diagrama 

ilustrativo orientado por setas. Identificou-se 18 alunos na categoria de “respostas 

inadequadas”, o que corresponde a aproximadamente 69% da amostra, pois apesar 

de indicarem exemplos de seres vivos pertencentes há pelo menos um dos níveis 

tróficos a seguir: produtores, consumidores e decompositores, trouxeram em seus 

exemplos as setas indicativas do fluxo de matéria e energia invertidas e, portanto, 

passaram a representar um modelo que difere daquele cientificamente aceito.   

Desse modo, constatou-se que o aluno A5 no seu esquema/diagrama 

orientado por setas foi capaz de desenhar a planta representada por uma gramínea 

e os seres consumidores em dois níveis tróficos, sendo o consumidor primário 

representado pela formiga e o consumidor secundário representado pelo lagarto. 

Porém, este modelo foi categorizado no grupo das “respostas inadequadas”, por 

apresentar as setas invertidas, distanciando-se assim do modelo cientificamente 

aceito. Ver figura 3. 
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Figura 3 – Esquema/diagrama A5 com resposta inadequada do conceito de cadeia 

alimentar 
 

 

 

Ao ser convidado a explicar o esquema/diagrama, com o objetivo de 

compreender com mais precisão que critérios foram utilizados para construir o 

modelo contendo as setas invertidas para o fluxo de matéria e energia entre os 

seres vivos, o aluno A5 teve o seguinte diálogo com a professora:  

Professora: “Explique o seu desenho?” 

A5: “Eu quis fazer a planta, porque como ela faz seu próprio alimento, 

como é que se chama? É a primeira a fazer a cadeia alimentar, aí eu botei as 

formigas, pois tem algumas formigas como consumidor primário, que se 

alimentam de plantas, eu acho, e o lagarto como consumidor secundário 

porque se alimenta de formigas”. 

Professora: “Então no seu exemplo aqui, qual é o significado dessas 

setas?” 

A5: “As formigas se alimentando de plantas; e aqui um lagarto se 

alimentando das formigas”. 

Professora: “Então a seta significa o quê mesmo?” 

A5: “Que se alimenta de”. 

Professora: “Qual ser vivo está iniciando a cadeia alimentar?” 

A5: “A planta” 

Professora: “Por quê?” 

A5: “Porque produz seu próprio alimento”. 
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Professora: “E você disse que a planta produz seu próprio alimento, 

como ela faz isso?” 

A5: “Se eu não me engano é por meio da fotossíntese, como ela é um 

ser fixo e fica presa a raiz, assim ela cria seu próprio alimento”. 

Professora: “O que você acha que vai acontecer com todos esses 

seres vivos depois que morrerem?” 

A5: “Alguns viram fósseis, que ajudam até aos cientistas a estudarem 

os seres vivos que viveram no passado; outros são destruídos ou 

desaparecem, somem na areia pela ação das bactérias e fungos”. 

Analisando-se a fala do aluno A5 sobre os critérios utilizados por ele para a 

construção do seu modelo de cadeia alimentar, ficou evidente que apesar do 

desenho diferir do modelo científico, por conter as setas invertidas e, portanto ser 

considerado “inadequado”, o aluno compreendia que o fluxo de matéria e energia 

inicia-se na planta. Além disso, o aluno tinha conhecimento de que a planta produz 

seu alimento por meio da fotossíntese. Ao ser questionado sobre o significado das 

setas, o aluno respondeu: “Que se alimenta de”. Isto explicou o fato das setas 

aparecerem invertidas no desenho. Na resposta do aluno referente ao que ocorre 

aos seres vivos depois que morrem, o aluno também sabia da existência e do papel 

ecológico das bactérias e fungos na cadeia alimentar, apesar de não ter 

representado esse nível trófico no seu desenho. No entanto, não conseguiu explicar 

como ocorre o processo de decomposição da matéria orgânica em matéria 

inorgânica por estes seres vivos. 

E assim, ficou constatado que apesar do aluno A5 ter estudado o conceito 

de cadeia alimentar em anos anteriores, tal conceito não foi significativamente 

construído no que se refere ao modelo conceitual aceito pela ciência, no qual traz o 

fluxo de matéria e energia partindo sempre dos seres produtores para os demais 

seres vivos, ou seja, unidirecional. 

Sendo assim, todas as respostas elaboradas pelos alunos sobre a 

construção de um modelo de cadeia alimentar foram comparadas a nossa 

expectativa de resposta. Ver Quadro 11 com as três categorias “adequadas”; 

“parcialmente adequadas” e “inadequadas” contendo a indicação de suas 

respectivas figuras. 
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Quadro 11 – Respostas à sétima questão do pré-teste 

 

O pré-teste foi finalizado com a oitava questão, que objetivou detectar se os 

alunos eram capazes de relacionar os seres vivos presentes no modelo de cadeia 

alimentar construído por eles na sétima questão, com o seu papel ou função 

ecológica dentro de uma cadeia alimentar. Utilizou-se como critério para a resposta 

cientificamente aceita aquela que indicasse corretamente o papel ecológico dos 

seres vivos nos três níveis tróficos (produtor, consumidor e decompositor). 

Desse modo, apenas três alunos (12%) foram classificados como tendo suas 

respostas categorizadas como “adequadas” para essa questão. A grande maioria 

das respostas (62%) o que corresponde a 16 alunos, tiveram suas respostas 

classificadas como sendo “parcialmente adequadas”, pois não citaram todos os 

níveis tróficos. Por sua vez, um percentual expressivo (27%) o que corresponde a 

sete alunos, deu respostas vagas e sem sentido ou não responderam a essa 

questão e dessa maneira tiveram as suas respostas categorizadas como 

“inadequadas”.  

Devido à ausência de espaço, ao analisarmos a oitava questão do pré-teste: 

Indique o papel ou função de cada ser vivo que você desenhou ou indicou na 

cadeia alimentar acima preenchendo o quadro abaixo; as categorias de 

respostas foram organizadas no quadro 11 a seguir, juntamente com suas 

respectivas tabelas, que podem ser visualizadas logo após e por sua vez, trouxeram 

a maneira como o aluno organizou suas ideias em torno do papel ecológico dos 

seres vivos na cadeia alimentar. 

 

 

7 - Construa uma cadeia alimentar exemplificando os seres vivos que a 
compõem por meio de um desenho ou esquema/diagrama ilustrativo orientado 

por setas 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

Produtor → Consumidor → 
decompositor.  
“Nesse esquema, cada 
uma das setas (→) deve 
ser interpretada como 
“serve de alimento para” 
(CANTO, 2009, p.30). 

A9 (Figura 1) A8 (Figura 2) A5 (Figura 3) 

N= 02 (8%) N=06 (23%) N=18 (69%) Total (N=26) 
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Quadro 12 – Respostas à oitava questão do pré-teste 

 

A seguir, é possível visualizar na tabela 1, a resposta A10 categorizada 

como “adequada”, pois citou o papel ou função de cada ser vivo na cadeia alimentar. 

O aluno A10 indicou corretamente o papel ou função dos seres vivos nos diferentes 

níveis tróficos, inclusive com a classificação dos seres vivos a partir do tipo de 

alimento consumido dentro do modelo de cadeia alimentar exemplificado pelo 

mesmo na questão 8 do pré-teste.  

 

Tabela 1 – Resposta adequada A10 para o papel ou função de cada ser vivo na 
cadeia alimentar 

 

 Nome do ser vivo. Papel/função 

1º Planta Produz seu próprio alimento e faz fotossíntese 

2º Capivara Ser herbívoro que se alimenta de planta 

3º Onça Ser carnívoro que se alimenta da capivara 

4º Seres decompositores 
Decompõem a matéria orgânica dos seres vivos 
mortos 

 

Por sua vez, foram incluídas na categoria de respostas “parcialmente 

adequadas”, aquelas que trouxeram corretamente o nome do ser vivo condizente 

8- Indique o papel ou função de cada ser vivo que você desenhou ou indicou na 
cadeia alimentar preenchendo o quadro: Nome do ser vivo/papel-função. 

CATEGORIAS DE RESPOSTAS 
EXPECTATIVA DE 

RESPOSTA 

ADEQUADAS 
PARCIALMENTE 

ADEQUADAS 
INADEQUADAS 

 Produtor – “ser vivo que 
produz seu próprio alimento 
(por meio da fotossíntese), 
estando no início das 
cadeias alimentares” 
(CANTO, 2009, p.31). 

 Animais/Consumidor – 
“ser vivo que se alimenta de 
outro organismo” (CANTO, 
2009, p.31). 

 Bactérias e 
fungos/Decompositores – 
“ser vivo que se alimenta de 
restos de organismos tais 
como: folhas, frutos, 
cadáveres, fezes etc. (...) 
atuam na decomposição 
natural de restos de seres 
vivos” (CANTO, 2009, p.56). 

 
A10 (Tabela 
01) 

 
A5 (Tabela 02) 
 

 
A21 (Tabela 03) 

N= 03 (12%) N= 16 (62%) N= 07 (27%) Total (N=26) 
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com o seu respectivo papel/função na cadeia alimentar; no entanto, não tiveram a 

indicação de todos os níveis tróficos em sua construção.  

Nesse sentido, constata-se na tabela 2 a resposta A5 que foi considerada 

“parcialmente adequada” por citar exemplos de seres produtores e consumidores 

com suas respectivas funções. Entretanto, não faz alusão aos seres 

decompositores. 

 
Tabela 2 – Resposta parcialmente adequada A5 para o papel ou função de cada ser 

vivo na cadeia alimentar 
 

 Nome do ser vivo. Papel/função 

1º Planta 
Cria seu próprio alimento e é alimento 
principalmente para os insetos 

2º Formigas 
Consumidor primário. Eu acho que se alimenta de 
plantas 

3º Lagarto 
Consumidor secundário. Eu acho que se alimenta 
de vários insetos entre outros a formiga. 

 

 

Sendo assim, a resposta formulada pelo aluno A5 indicou de maneira 

satisfatória o papel ou função das plantas dentro da cadeia alimentar, ao destacar a 

capacidade das plantas de produzir o seu alimento e, portanto ocupou o primeiro 

nível trófico. Logo depois, o aluno indicou corretamente o papel ecológico da formiga 

como consumidor primário e o lagarto como consumidor secundário. Porém, não 

trouxe exemplos dos seres decompositores e por essa razão a sua resposta foi 

categorizada como sendo parcialmente adequada. 

A tabela 3 está representando a categoria de respostas inadequadas. Nessa 

categorização, verificou-se que os alunos não souberam responder de maneira 

satisfatória o papel ou função dos seres vivos na cadeia alimentar e que por essa 

razão deram respostas vagas e sem sentido.  

 

Tabela 3 – Resposta inadequada A21para o papel ou função de cada ser vivo na 
cadeia alimentar 

 

 Nome do ser vivo Papel/função 

1º Macaco Puxar o cabelo do ser humano e dar a língua 

2º Cachorro Proteger a casa e receber carinho do dono 

3º Gato Comer ração e brincar 

4º Golfinho Comer peixe e dar carinho para o ser humano 

5º Peixe Comer ração apropriada para peixe 
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Na resposta A21, vários aspectos chamaram a atenção. O primeiro deles foi 

à ausência de inter-relação entre os exemplos de seres vivos citados na questão, e 

assim verificou-se que a resposta dada indicou desconhecimento do conceito 

científico de cadeia alimentar, pois na realidade não ocorreu à indicação do 

papel/função desses seres vivos na cadeia alimentar, com uma sequência de 

transferência de energia entre eles; simplesmente houve a citação de maneira 

aleatória de alguns animais.  

Outro aspecto bastante relevante nessa construção do raciocínio A21 foi a 

correlação equivocada entre o papel ou função ecológica com o comportamento 

animal sempre atrelado ao ser humano, pois ao afirmar que o macaco “puxa o 

cabelo do ser humano e dá a língua” ou que o cachorro “protege a casa e 

recebe carinho do ser humano”. Ficou clara a crença na relação de dependência 

dos animais com o ser humano.  

Tal fato foi observado até mesmo quando o aluno referiu-se aos animais 

silvestres, pois, ao afirmar que o golfinho “come o peixe e dá carinho ao ser 

humano” é como se os animais tivessem a todo o momento a necessidade de 

chamar a atenção do ser humano para conseguirem sobreviver no meio ambiente. 

Como também, os trechos que afirmaram que o gato, o golfinho e o peixe comem 

ração, ao invés de serem predadores de outros seres vivos, remeteram a ideia de 

que sem a ajuda do ser humano os animais são incapazes de sobreviver. Tais 

afirmações demonstraram ideias equivocadas sobre as relações ecológicas 

desempenhadas por cada ser vivo dentro de um ecossistema.  

Desse modo, o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos por 

meio do pré-teste foi essencial à identificação dos subsunçores adequados e 

parcialmente adequados, pois serviram como “âncora” para posterior ampliação dos 

conceitos científicos contidos nesta pesquisa. Por sua vez, as respostas 

inadequadas sinalizaram para a necessidade de promover situações de 

aprendizagens que possibilitassem aos alunos a reestruturação de seus modelos 

mentais no sentido de haver mudança conceitual. 

Assim, constatou-se que os alunos possuíam diversas concepções, ideias 

sobre o estudo da ecologia, oriundas de suas interações socioculturais. Nesse 

aspecto, comungamos das afirmações defendidas por Silva (2009, p.4) quanto às 

concepções dos alunos, onde a autora salienta que “a sala de aula agrega 

estudantes que carregam ideias diferentes, consideradas como produto da interação 
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social, econômica, política, religiosa e cultural, as quais são significantes na medida 

em que são aplicadas no cotidiano”.  

Portanto, pode-se deduzir que o processo ensino-aprendizagem de 

conceitos ecológicos é permeado por múltiplos fatores culturais, sociais e 

econômicos que constituem cada aluno como um ser único e independente, detentor 

de sua própria história. 

 

 

3.2.2 Situação-problema inicial: atividade de percepção ambiental 

 

Após o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, apresentou-se 

uma situação-problema inicial em nível bem introdutório que serviu como 

organizador prévio dos conteúdos de ecologia. Os alunos foram conduzidos às 

áreas verdes da escola para uma aula de campo. A docente fez a divisão da turma 

em pequenos grupos e entregou o roteiro da aula. Houve uma breve explanação 

sobre os objetivos da atividade. Nesse sentido, buscou-se aguçar a percepção 

ambiental dos alunos ao pedir que realizem a observação das áreas verdes da 

escola para identificar os fatores bióticos e abióticos.  

Inicialmente, os alunos foram convidados a formar um grande círculo; fechar 

os olhos e permanecer em silêncio por alguns minutos com o intuito de estimular a 

concentração e a percepção auditiva. Em seguida, os discentes escreveram no 

roteiro da aula de maneira descritiva a experiência vivida. Dando continuidade, os 

alunos foram organizados em pequenos grupos e fizeram a exploração livre do 

ambiente munidos do roteiro da aula e máquina fotográfica ou celular com câmera, 

percorreram as áreas verdes da escola para observar o ecossistema, identificar os 

fatores bióticos e abióticos. 

 

a) Aplicação da situação-problema inicial – atividade de percepção ambiental  

Nesse momento da unidade de ensino não houve a intenção de chegar a 

uma resposta final e definitiva. A princípio se quis, com essa atividade de percepção 

ambiental, despertar nos alunos o espírito investigativo e o interesse pela pesquisa. 

Para nortear a atividade, cada grupo de alunos recebeu um roteiro da aula de campo 

(APÊNDICE E) e durante a aplicação realizou-se os seguintes procedimentos: 
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Percepção do ambiente por meio dos sentidos da audição e visão para identificação 

dos fatores bióticos e abióticos das áreas verdes; socialização e organização do 

conhecimento em sala de aula. Como veremos a seguir. 

Os alunos foram levados às áreas verdes da escola e convidados a sentar 

nos banquinhos para formar um grande círculo. Os objetivos da pesquisa e a 

importância dos alunos executarem as atividades com muita responsabilidade e 

atenção foram explicitados. A eles foi explicada a necessidade de seguir algumas 

regras de boa convivência, tais como: não falar todos ao mesmo tempo, aprender a 

ouvir a opinião do outro. Dessa maneira, buscou-se ensinar alguns aspectos 

atitudinais, como respeito e solidariedade. 

Logo após, iniciou-se a execução da 1ª etapa da atividade de percepção 

ambiental, com a entrega do roteiro da aula de campo, e então foi pedido que 

fechassem os olhos, permanecessem em silêncio por alguns minutos, a fim de 

promover um momento de relaxamento. Tivemos, com isso, o intuito de estimular a 

concentração e a percepção auditiva dos alunos. Em seguida, os discentes 

escreveram de maneira descritiva a experiência vivida.  

Observou-se que durante a execução da 1ª etapa da atividade de percepção 

ambiental, a princípio os alunos tiveram dificuldade em se concentrarem na atividade 

por estarem eufóricos. Essa agitação foi atribuída ao fato de saírem da sala de aula 

e irem às áreas verdes. No decorrer da atividade, os alunos conseguiram ficar em 

silêncio e se concentraram nos sons do ambiente e depois responderam aos 

seguintes questionamentos: Como era o som que vocês ouviram? Vocês 

gostaram de ouvi-lo? 

Constatou-se que os alunos demonstraram interesse em participar da aula 

proposta e que o contato com a natureza propiciou uma sensação de bem estar. A 

grande maioria relatou terem ouvido os sons da natureza por meio de cantos e 

assobios de animais e o barulho do vento ao passar pelas árvores e demonstraram 

ter gostado de ouvir tais sons, pois provocou uma sensação de paz e alegria. Ao 

serem questionados sobre “quem ou o quê produziu tal som”, os alunos 

responderam que o canto era dos pássaros, os assobios, eram as vocalizações 

produzidas pelos saguis. Como podemos conferir nas seguintes respostas dos 

alunos: “O som que eu ouvi era fino e suave e foi produzido pelos pássaros e 

eu gostei bastante de ouvi-lo” (A11); “Escutei o vento balançando as folhas 

das árvores e os assobios dos saguis, esses sons são muito agradáveis, o 
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canto dos pássaros é o melhor de se ouvir” (A15); “O som era bem suave, uma 

coisa bem bonita e era produzido pelo canto dos pássaros e o som das 

árvores balançando de um lado para o outro por causa do vento” (A18). 

Observou-se que após esse momento de relaxamento e concentração, os 

alunos estavam bem diferentes da euforia inicial e estavam mais serenos para iniciar 

a 2ª etapa do roteiro da aula que consistiu na exploração do ambiente com a 

finalidade de identificar os fatores bióticos e abióticos das áreas verdes como 

veremos a seguir. 

Dando continuidade a atividade de percepção ambiental, os alunos foram 

organizados em sete pequenos grupos e munidos de máquinas fotográficas 

percorreram as áreas verdes da escola para aguçar a percepção visual, pois ao 

observarem o ecossistema existente nas áreas verdes da escola, os mesmos 

puderam identificar os fatores bióticos e abióticos. Os alunos registraram as 

informações no roteiro de aula. 

Antes de começarem a exploração, a professora quis saber se os alunos 

sabiam o que significavam os termos e então houve os questionamentos: O que são 

fatores bióticos e abióticos? Alguns alunos confundiram os termos e então a 

professora fez uma pequena explanação sobre o significado das palavras “biótico” e 

“abiótico”. 

Durante a atividade, os alunos fizeram a observação do ambiente e o 

registro fotográfico e assim identificaram vários seres vivos, pois já possuíam 

subsunçores adequados sobre as características gerais dos seres vivos que foram 

aprendidos em aulas anteriores.  

No entanto, quando solicitados a identificar os fatores abióticos, houve certa 

dificuldade. A princípio os alunos citaram apenas o solo e as pedras. Por essa razão, 

a professora sentiu necessidade de mediar à observação e lançou alguns 

questionamentos com a intenção de ampliar a percepção ambiental dos alunos, tais 

como:  

Professora: “O que mais vocês conseguem perceber como fatores 

abióticos além do solo e das pedras? O que vocês estão sentindo pelo tato, 

tocando na pele de vocês?”  

Aluno A7: “Estou sentindo o vento batendo em nosso rosto”. 

Aluno A19: “O sol está aquecendo a minha pele”. 

Professora: “E o que determina a claridade do dia?” 
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Aluno A2: “A luz solar”. 

E assim, os alunos foram capazes de acrescentar no roteiro da aula o ar e a 

luz solar como sendo mais alguns exemplos de fatores abióticos existentes no 

ambiente.  

De acordo com Marandino, Selles e Ferreira (2009, p.148): 

 

É necessário inicialmente afirmar a importância, nessas atividades, 
da figura do monitor e/ou professor na mediação entre o 
conhecimento existente nos objetos/ambientes e os alunos. São eles 
que aproximam, traduzem e reelaboram esses conhecimentos em 
proveito da compreensão destes por parte dos visitantes e alunos. 

 

Dando continuidade, aproveitou-se o fato do solo está úmido, devido à chuva 

do dia anterior, para pedir aos alunos que tocassem no solo. Feito isso, os 

questionamentos foram reiniciados, pois se tratava de uma boa oportunidade para 

ampliar ainda mais a percepção ambiental dos alunos quanto aos fatores abióticos e 

como estes interferem diretamente nos fatores bióticos.  

É possível visualizar tal fato no diálogo a seguir entre a professora e seus 

alunos: 

Professora: “Gostaria que vocês tocassem no solo, o que vocês 

percebem?” 

Alunos: “Está molhado” 

Professora: “Como aconteceu isso?” 

Aluna A22: “Foi a água da chuva, não é professora?” 

Professora: “E a água tem vida?” 

Aluna A22: “Não” 

Professora: “Se ela não tem vida, então ela pertence a que fator? Biótico 

ou abiótico?” 

Aluno A24: “Abiótico” 

Professora: “Então, acabamos de identificar mais um fator abiótico 

nesse ambiente, antes vocês estavam achando que era apenas o solo, as 

pedras, o ar e a luz solar. E agora?” 

Aluno A15: “Agora já identificamos também a água que deixa o solo 

úmido”. 

Professora: “Qual a importância da água para os seres vivos?” 
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Aluno A15: “A água mata a sede dos animais, as plantas absorvem água 

e eu já li que a água também está no corpo dos seres vivos”. 

Nesse momento, estando os alunos com a percepção ambiental aguçada. 

Aproveitou-se para solicitar aos alunos que observassem os elementos existentes 

naquele ambiente que fossem produto do ser humano. E assim, os alunos 

acrescentaram também os fatores artificiais, tais como: quadra de esporte, 

banquinhos, garrafas pet, sacos plásticos como sendo produto da interferência 

humana no ambiente.  

A seguir, é possível visualizar, nas fotografias 5 e 6, alguns alunos durante a 

exploração livre do ambiente, com o objetivo de identificar e diferenciar os fatores 

bióticos e abióticos nas áreas verdes da escola. 

 
Fotografias 5 e 6 – Identificação os fatores bióticos e abióticos das áreas verdes 

 

    
 
 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Para finalizar a atividade de percepção ambiental, os alunos foram 

conduzidos à sala de aula para socializar e organizar os dados coletados na 

atividade de percepção ambiental. 

 

3.2.3 Apresentação dos conteúdos em nível introdutório – socialização e 
organização dos dados coletados na atividade de percepção ambiental 

 

Após a identificação dos fatores bióticos e abióticos das áreas verdes, em 

sala de aula, foi proposto aos alunos a socialização e organização dos dados 

coletados, levando-se em conta a diferenciação progressiva. Como uma nova 

situação de aprendizagem, houve a discussão sobre as relações existentes entre os 

fatores bióticos e abióticos. Assim, os alunos refletiram criticamente sobre os 
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aspectos mais gerais e inclusivos tendo como ponto de partida os seguintes 

questionamentos: De que se alimentam os seres vivos das áreas verdes da escola? 

Como os fatores abióticos interferem na vida dos seres vivos? Todas as 

observações e questionamentos foram discutidos em sala de aula, no grande grupo, 

sob a mediação docente com a intenção de ouvir a opinião dos grupos, estimular a 

curiosidade sobre o assunto sem a necessidade de chegar a uma resposta final.  

 

a) Socialização e organização dos dados coletados na atividade de percepção 

ambiental 

Em sala de aula, os alunos continuaram reunidos em pequenos grupos para 

a finalização do preenchimento do roteiro de aula (APÊNDICE F) com os dados 

coletados durante a percepção ambiental nas áreas verdes da escola. Deu-se início 

a organização e socialização dos dados coletados na atividade de percepção 

ambiental. Após o preenchimento do roteiro da aula pelos grupos, os alunos 

refletirem criticamente sobre os questionamentos: “De que se alimentam os seres 

vivos existentes nas áreas verdes da escola? Como os fatores abióticos 

interferem na vida dos seres vivos?” as observações e questionamentos foram 

discutidos em sala de aula, sob a mediação docente, com a intenção de organizar e 

sistematizar os dados obtidos na aula de campo e assim ouvir a opinião dos grupos 

e estimular a curiosidade sobre o estudo da ecologia.  

Nas fotografias 7 e 8, podemos visualizar o momento de organização dos 

dados obtidos na aula de campo de percepção ambiental. 

 

Fotografias 7 e 8 – Organização e sistematização dos dados obtidos na aula de 
campo 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2012 
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Analisando-se as respostas dos grupos à primeira questão é perceptível que 

eles conseguiram descrever satisfatoriamente as interações existentes entre os 

fatores bióticos e abióticos no meio ambiente e que foram capazes de compreender 

que principalmente os fatores abióticos como a água e a energia do sol são 

essenciais à vida. Como aparece nas respostas dos Grupos 1; 2; 3: 

Grupo 1: “os fatores bióticos são formados pelos seres vivos e os 

fatores abióticos pelos que não tem vida e o sol é uma das coisas que a planta 

precisa para fazer fotossíntese”. 

Grupo 2: “a água faz parte dos seres vivos, a luz ajuda as plantas a 

fazer fotossíntese e as plantas precisam de umidade, os seres vivos respiram 

o ar e a luz ainda aquece os animais”. 

Grupo 3: “a água ajuda os pássaros na sua sobrevivência, o ar os ajuda 

a respirar e a levantar voo, os fungos precisam da areia e da água para se 

desenvolverem, as árvores precisam da luz solar que ajuda na sua alimentação 

e a água na sua hidratação”. 

Em contrapartida, sobre a segunda questão, os alunos apresentaram no 

grande grupo as suas reflexões sobre a obtenção do alimento pelos seres vivos e 

em algumas respostas detectamos alguns equívocos, tais como as apresentadas 

pelos Grupos 5; 7; 8: 

Grupo 5: “As formigas se alimentam de restos de comida”. 

Grupo 7: “Os saguis de frutas, legumes e pão”. 

Grupo 8: “Cogumelos fazem fotossíntese”. 

A professora mediou os diálogos ao perceber que os alunos A7 e A16 não 

concordaram com as afirmações dadas anteriormente e os incentivou a falar e eles 

contra argumentaram respectivamente: “Os cogumelos não fazem fotossíntese, 

eles alimentam-se decompondo os corpos dos seres vivos”. “As formigas se 

alimentam de flores ou folhas de plantas e os saguis se alimentam de frutas”. 

Logo em seguida, houve também outras afirmações sobre a alimentação dos 

seres vivos compatíveis com o conhecimento científico, tais como a apresentada 

pelo Grupo 1: “As abelhas alimentam-se de mel, o beija-flor alimenta-se de 

néctar, os caramujos de vegetais, os besouros alimentam-se de folhas, frutos, 

sementes, as lagartixas de pequenos insetos, as árvores alimentam-se através 

da fotossíntese e os cogumelos alimentam-se decompondo os corpos dos 

organismos”. 
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Vale salientar que nessa atividade de percepção ambiental, teve-se 

primordialmente a intenção de aguçar os sentidos, ouvir a opinião dos grupos e 

estimular a curiosidade sobre o tema ecologia, sem a necessidade de chegar a uma 

resposta final. As dúvidas relativas às diversas formas de obtenção do alimento 

pelos seres vivos foram retomadas e elucidadas no transcorrer das atividades 

constantes nessa unidade de ensino. 

Posteriormente ao debate no grande grupo, os alunos construíram em 

conjunto uma tabela com todos os seres vivos identificados por observações e 

registros fotográficos. A título de informação, acrescentou-se a classificação 

taxonômica simplificada constando o reino e a classe de cada espécie, com exceção 

das plantas e fungos decompositores que foram classificados apenas pelo reino. 

Observou-se que a maior parte da fauna da escola é composta por insetos.  

Os animais escorpião, aranha caranguejeira e a coruja não foram 

fotografados ou observados pelos alunos durante a atividade, mas foram 

visualizados em outros momentos por alunos e funcionários da escola, por essa 

razão, foram também incluídos na lista de seres vivos. Pode-se visualizar a lista 

desses seres vivos no quadro 13 que foi essencial como recurso didático às 

próximas atividades. 

 

Quadro 13 – Fatores bióticos identificados pelos alunos em atividade de percepção 
ambiental 

 

Ser vivo Reino Classe 

Abelha Animal Insecta 

Aranha caranguejeira Animal Arachnida 

Barata Animal Insecta 

Borboletas Animal Insecta 

Caramujo Animal Gastropoda 

Centopéia Animal Chilopoda 

Coruja Animal Aves 

Cupim Animal Insecta 

Embuá Animal Diplopoda 

Escorpião; Animal Arachnida 

Formiga Animal Insecta 

Fungos 
decompositores 

Fungi _________ 

Lagarta de fogo Animal Insecta 

Lagartixa Animal Reptilia 

Maribondo Animal Insecta 

Minhoca Animal Oligoqueta 

Pássaros Animal Aves 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oligoqueta
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Após a construção da lista de seres vivos, os alunos foram incentivados a 

relatarem oralmente o que perceberam durante a atividade. Esse momento de 

socialização dos grupos revelou-se como uma oportunidade de externalizar suas 

ideias, opiniões por meio dos debates ocorridos entre os alunos. Como veremos a 

seguir nas falas de A10 e A19: 

A10: “No geral eu aprendi que mesmo num espaço pequeno como nossa 

escola pode existir uma grande quantidade de seres vivos, como: micos, 

aranhas, caramujos, plantas, abelhas, formigas; principalmente insetos e que 

se prestarmos atenção, conseguimos escutar o canto dos pássaros e se 

olharmos com mais atenção ainda conseguiremos encontrar muitos outros 

seres vivos”. 

A19: “eu entendo por fatores bióticos aqueles seres que tem vida, que 

vivem, se reproduzem, tem metabolismo próprio, ciclo de vida e por fatores 

abióticos aqueles que jamais tiveram ou terão vida, como os cristais, rochas”. 

Desse modo, a atividade de percepção ambiental através da exploração das 

áreas verdes da escola mostrou-se como uma estratégia enriquecedora para 

favorecer a construção do conhecimento, por apresentar o ecossistema existente na 

escola como alternativa para introduzir alguns conceitos básicos de ecologia, tais 

como: fatores bióticos e abióticos e assim os seres vivos presentes no cotidiano dos 

alunos tornaram-se elementos facilitadores da aprendizagem dos conceitos de meio 

ambiente e cadeia alimentar, pois os alunos conseguiram contextualizar os 

conceitos ecológicos com o seu dia-a-dia escolar.  

Constatou-se que aguçar a percepção ambiental dos alunos foi essencial às 

atividades seguintes para a compreensão das relações ecológicas existentes entre 

os seres vivos e o ambiente. Com essa atividade de percepção ambiental, os alunos 

conseguiram satisfatoriamente identificar os fatores bióticos e abióticos presentes no 

ambiente através da observação das áreas verdes da escola sob a orientação da 

professora e a partir da coleta desses dados, os alunos foram capazes de organizar 

Plantas diversas Plantae (vegetal) ----------- 

Sagui Animal Mammalia 

Tatuzinho de jardim Animal Malacostraca 

Vespa Animal Insecta 
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e registrar as informações por meio da construção de tabelas e registros 

fotográficos. 

Como também, a atividade promoveu a reflexão crítica ocorrida durante a 

formulação das respostas e dos debates em grupo. Enfatizamos também que os 

alunos ao conhecerem a biodiversidade local, demonstraram interesse em saber 

mais sobre as áreas verdes da escola. 

 

 

3.2.4 Nova situação-problema: atividade investigativa sobre a diminuição da 
população de saguis na escola 

  

Em continuidade, houve a apresentação de uma situação-problema em um 

nível mais alto de complexidade. A atividade foi iniciada com uma breve explanação 

sobre a interferência humana nos ecossistemas, em seguida, houve a reflexão 

crítica da seguinte situação-problema vivenciada no cotidiano escolar: “A população 

de Saguis E. E. Dr. Manoel Villaça vem diminuindo consideravelmente nos últimos 

anos. De que maneira a comunidade escolar ou outros fatores ambientais poderiam 

afetar negativamente estes animais?”.  

Para incentivar a tomada de decisão, os alunos divididos em pequenos 

grupos, formularam hipóteses iniciais sobre as possíveis causas do problema. No 

grande grupo, com o auxílio da professora, os alunos elaboraram um roteiro de 

perguntas e logo após entrevistaram ex-alunos (as) que estudaram em épocas 

passadas; funcionários e professores mais antigos para investigar como eram as 

áreas verdes e a população de saguis no passado.  

Em seguida, foi proferida uma palestra sobre os sagüis de tufo branco 

(Callithrix jacchus) por convidados com experiência em pesquisa na área de 

psicobiologia, enfocando aspectos da fisiologia e comportamento desses animais, 

visando sensibilizar os alunos para uma convivência harmônica com a população de 

saguis da escola.  Ao final, houve uma roda de conversa para promover o diálogo e 

a interação dos alunos com os palestrantes. Após a discussão do tema, os alunos 

retomaram as hipóteses iniciais a fim confirma-las ou refutá-las por meio das 

informações obtidas nas entrevistas e palestra.  



115 
 

No grande grupo, a professora promoveu um momento de socialização das 

reflexões dos alunos ao propor uma discussão com questões relacionadas à 

situação-problema acerca da diminuição da população de saguis na escola (Que 

atividades humanas praticadas na escola interferem no ciclo de vida destes 

animais? Como podemos neutralizar ou minimizar as consequências danosas à 

saúde destes animais?).  

Tais reflexões culminaram com a elaboração de um painel coletivo contendo 

os fatores ambientais, as atividades nocivas praticadas pelos alunos e comunidade 

escolar que interfere ou interferiram no ciclo de vida desses animais, juntamente 

com as sugestões de possíveis ações educativas a serem desenvolvidas na escola 

para minimizar ou neutralizar o problema. 

 

a) Aplicação da nova situação-problema – atividade investigativa sobre a 

diminuição da população de saguis na escola. 

Nessa atividade investigativa utilizou-se uma situação-problema inicial de 

cunho ambiental presente no contexto escolar com o intuito de aguçar o senso 

crítico e o espírito investigativo dos alunos. Como também, sensibilizá-los quanto à 

necessidade de incorporação na prática cotidiana de ações de cidadania e 

responsabilidade socioambiental. Ademais, deu-se continuidade ao processo de 

aprendizagem dos conteúdos ecológicos. 

Essa atividade investigativa teve os seguintes procedimentos: apresentação 

da situação-problema com o levantamento das hipóteses e realização de entrevistas 

investigativas com ex-alunos e funcionários mais antigos; palestra sobre os saguis 

de tufo branco; retomada das hipóteses para definição das ações para minimizar ou 

neutralizar a situação-problema. 

 

 Apresentação da situação-problema em um nível mais alto de complexidade 

Iniciou-se a atividade com a reflexão crítica da seguinte situação-problema 

vivenciada no cotidiano escolar: A população de saguis E. E. Dr. Manoel Villaça 

vem diminuindo consideravelmente nos últimos anos. De que maneira a 

comunidade escolar ou outros fatores ambientais poderiam afetar 

negativamente estes animais? 

A fim de facilitar à execução da atividade, os alunos foram divididos em sete 

pequenos grupos e apresentou-se o roteiro de aula (APÊNDICE G) com um quadro 
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onde era solicitado que cada grupo refletisse criticamente sobre as possíveis causas 

deste problema ambiental. 

Na visão de Jacobi (2003, p.196),  

 

A relação entre meio ambiente e educação para a cidadania assume 
um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de 
novos saberes para apreender processos sociais que se 
complexificam e riscos ambientais que se intensificam. 

 

Após terem elaborado as suas hipóteses nos pequenos grupos, os alunos 

foram convidados a preencher um quadro coletivo que reuniu as três hipóteses 

iniciais de todos eles. Ver Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Hipóteses iniciais dos alunos à situação problema 
 

GRUPO 
DE 

ALUNOS 
HIPÓTESE 1 HIPÓTESE 2 HIPÓTESE 3 

GRUPO 1 

As construções de 
prédios tiram as 
árvores e aí os saguis 
ficam sem casas. 

Os bombeiros mesmo 
sabendo que na 
escola tem os saguis 
cortaram as árvores. 

Quanto mais 
prédios, mais 
carros, mais 
poluição do ar. 

GRUPO 2 

Os alunos alimentam 
esses animais 
indevidamente com 
produtos 
industrializados. 

Porque existem 
menos alimentos nas 
árvores. 

Porque eles estão 
indo embora para 
buscar alimentos 
em outros 
ambientes. 

GRUPO 3 

Os alunos durante 
esses anos têm 
alimentado de forma 
incorreta os saguis, 
de maneira que possa 
causar doenças. 

Pela falta de frutos 
em alguns lugares, os 
saguis se alimentam 
de coisa errada e 
pode ter infecções 
que causam a morte 
se não for tratada. 

Eles estão em um 
ambiente diferente 
do seu habitat 
natural. 

GRUPO 4 
Os alunos matam os 
saguis 

Eles fugiram 
Tem poucas 
árvores 

GRUPO 5 

Oferta de comida 
inadequada para os 
saguis, que podem 
morrer. 

O corte das árvores 
que serviam de abrigo 
para eles os faz irem 
para outros locais fora 
da escola. 

Por causa da 
destruição do ser 
humano. É muito 
errado porque eles 
têm vida e devem 
ser tratados melhor. 

GRUPO 6 

Alguns alunos e 
outras pessoas dão 
alimentos como: 
biscoito, bolacha que 
podem causar 
infecções. 

Ás vezes as pessoas 
pegam eles para 
acariciar e podem 
machucar e causar 
doenças (nos saguis). 

A poluição dos 
carros e o lixo 
acumulado nas 
áreas verdes onde 
os saguis moram 
pode causar 
doenças. 
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GRUPO 7 
Acho que eles não 
gostam da escola 

O ser humano judia 
deles e aí eles foram 
embora 

A derrubada das 
árvores deixa os 
saguis sem moradia 
e eles têm que se 
deslocar para outro 
ambiente. 

 

Após a organização do quadro das hipóteses iniciais, com a mediação 

docente, os alunos formularam um roteiro de entrevista (APÊNDICE H) para nortear 

a coleta de informações durante os depoimentos dos funcionários mais antigos e ex-

alunos, com o objetivo de investigar como eram as áreas verdes no passado. Como 

também, o relato das situações vivenciadas por eles e consequentemente reunir 

informações sobre a população de saguis no passado. 

Desse modo, os alunos buscaram por meio de relatos orais de pessoas que 

vivenciaram as transformações do ambiente escolar, confirmar ou refutar tais 

hipóteses levantadas pelos grupos sobre as possíveis causas da diminuição da 

população de saguis ao longo dos anos.  

  

A memória oral resiste a esse saber que mais se aproxima da 
verdade por necessidade. O direito à narração alarga o debate sobre 
o vivido e conserva um mundo acolhedor de olhares geralmente 
impedidos de ascender à condição política. Assim considerando, 
transforma-se o caráter do que podemos tomar por conhecimento 
sobre o passado. O que supomos como verdade não mais abrange 
uma conclusão definitiva e universal como requisito de sua validade. 
(FROCHTENGARTEN, 2005, p.373) 

 

Munidos com os roteiros das entrevistas, os alunos entrevistaram ao todo 

sete pessoas distribuídas da seguinte maneira: 01 professor mais antigo; 03 

funcionários mais antigos e 03 ex-alunos. O período investigado compreendeu a 

partir da década de 1970 aos dias atuais. O roteiro das entrevistas está nos 

apêndices dessa dissertação.  

Após todos os alunos terem realizado as entrevistas, houve a socialização 

dos resultados no grande grupo. Esse momento gerou bastante euforia entre eles 

que estavam ansiosos em compartilhar com os seus pares os dados coletados. Foi 

um momento bastante descontraído, alguns alunos fizeram a gravação em vídeo 

das entrevistas utilizando o celular e apresentaram aos demais por meio do projetor 

multimídia.  
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Percebeu-se durante as apresentações, que houve o resgate da autoestima 

dos alunos, pois os mesmos demonstraram autoconfiança. Os alunos trouxeram 

informações importantes que foram debatidas entre eles a fim de chegarem a um 

denominador comum quanto às hipóteses que seriam confirmadas a partir desses 

relatos. Ver fotografias 9 e 10. 

 

Fotografias 9 e 10 – Apresentação das entrevistas pelos grupos 

 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Apresentamos logo abaixo a descrição das respostas dos entrevistados em 

conjunto com as conclusões dos alunos. O período investigado está compreendido 

entre o final da década de 1970 aos dias atuais; pois tiveram como referência o 

seguinte questionamento: Em que época /período você trabalhou ou estudou na 

Escola Est. Dr. Manoel Villaça? 

Diante das respostas coletadas durante as entrevistas, os alunos 

confirmaram a existência de um número maior de árvores no passado. Eles 

constataram também a ocorrência do plantio a partir da década de 1980. Essa 

conclusão se deu após a socialização da pergunta: Como eram as áreas verdes no 

passado? Existiam mais árvores? A seguir trazemos algumas respostas dos 

entrevistados: “Na década de 1970 a vegetação predominante era de pequeno e 

médio porte. No entanto, na década 1990 já existiam mais árvores de grande 

porte do que há atualmente”; “Quando cheguei ao final dos anos1980 existiam 

muito mais árvores, muito pé de manga, caju, jabuticabeira, pés de azeitona”; 

“Nos anos 1970 existiam pequenos matos, as árvores ainda eram de pequeno 

porte e outras árvores frutíferas foram plantadas nos anos 1980; mas nos anos 
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1990 houve uma derrubada de árvores para a construção do almoxarifado do 

estado”. 

A partir das entrevistas foi possível detectar a predominância de uma 

vegetação de pequeno e médio porte nos anos 1970 e a ocorrência de plantio de 

árvores frutíferas e de grande porte no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. 

Com isso, os alunos constataram que o ambiente escolar começou a tornar-se 

propício à sobrevivência da população de saguis com a existência de árvores 

frutíferas e de grande porte. No entanto, houve certa quantidade de árvores 

derrubadas para construção do almoxarifado do estado nos anos 1990. 

O debate em sala de aula continuou com base no segundo questionamento: 

Existia a população de saguis naquela época? Descreva como ela era. A seguir 

estão alguns depoimentos dos entrevistados, como por exemplo, a ex-aluna e atual 

coordenadora pedagógica da escola que afirmou: “No período em que eu estudei 

(anos 1970) não existia, no entanto eles costumavam ser vistos na área onde 

hoje está localizado o bosque das mangueiras (área verde existente nas 

proximidades da escola). Quando retornei para trabalhar na escola nos anos 

1990 já percebi a presença em grande quantidade dos micos”. Como também 

revelou os funcionários mais antigos: “No final dos anos 1980 ainda não existia”; 

“Em 1997 existiam sim os saguis e acredito que eram bem mais indivíduos do 

que existe hoje, o desmatamento contribuiu para que diminuísse um pouco”. 

As respostas descritas logo acima relataram as transformações ocorridas no 

bairro e revelaram o crescimento demográfico no entorno da escola. Com base nos 

relatos acima, os alunos concluíram que essas transformações ambientais fizeram 

com que os saguis migrassem do local onde eram costumeiramente vistos, na área 

onde hoje está localizado o bosque das mangueiras para as áreas verdes da escola. 

Diante disso, os alunos confirmaram a hipótese de diminuição das árvores nas áreas 

verdes da escola e entorno como um fator preponderante a diminuição dessa 

população de primatas que no passado eram vistos em maior quantidade. 

Tendo como preocupação o meio ambiente na pergunta: Você já 

presenciou alguma atitude que você considerou prejudicial à vida desses 

animais? Descreva como foi. Ao analisarem as falas dos entrevistados, como 

também os próprios relatos dos alunos oriundos das observações feitas mediante 

suas vivências no ambiente escolar. Os alunos confirmaram também a diminuição 

da população de saguis na escola se deu devido à oferta de alimentos aos saguis e 
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a prática de maus tratos contra esses animais. Como revela a fala da coordenadora 

pedagógica: “Presenciar “in loco” não, mas eu já recebi reclamações de alunos 

que na hora da merenda oferecem comida inadequada aos bichinhos”. O 

professor mais antigo acrescentou: “Já peguei alguns alunos maltratando os 

saguis aqui, jogando pedras e eu tomei as providências como educador e eu 

não aceito isso em hipótese nenhuma e vocês continuem assim, preservando 

o que é nosso”.  

Além do relato dos entrevistados, vê-se a seguir que os relatos dos alunos 

também confirmaram as hipóteses de oferta de alimentos aos saguis e a prática de 

maus tratos contra esses animais: 

A4: “Eu já vi várias vezes os alunos alimentando os saguis, com 

biscoito, pirulito, balas, salgadinho”. 

A9: “Os alunos dão todo tipo de comida para os bichinhos, iogurte, 

salgadinho”. 

A10: “Eu já vi os alunos oferecer comida para os saguis só para depois 

jogar pedras neles”. 

A14: “Às vezes os alunos ficam cutucando os saguis com galhos de 

árvores secas só para ver os bichinhos gritando aperreados”. 

A17: “Eu vi uma vez um grupo de alunos oferecendo comida aos 

saguis para atrair os bichinhos, só para depois jogar areia nos olhos deles”. 

Durante os debates ocorridos em sala de aula para investigar as possíveis 

causas da diminuição da população de saguis no entorno da escola, percebeu-se 

que alguns alunos ainda defendiam ser correto alimentar os saguis, como revela a 

fala A15: “Eu acho que para os bichinhos não morrerem de fome a gente 

deveria conversar com a diretora da escola para fazer um local para oferecer 

comidas saudáveis para eles, como frutas”. 

Desse modo, para aprofundar o estudo sobre a fisiologia e comportamento 

desses primatas a fim de elucidar as dúvidas que ainda eram recorrentes e 

persistentes entre alguns alunos sobre o ato de alimentá-los; resolveu-se organizar 

uma palestra que foi realizada por biólogos, mestres em Psicobiologia, que 

contribuíram substancialmente com a sensibilização ambiental dos alunos e a 

ampliação do conhecimento acerca desses primatas como veremos a seguir. 
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 Palestra sobre os saguis de tufo branco 

Em seguida foi proferida uma palestra sobre os saguis de tufo branco 

(Callithrix jacchus) por mestres em psicobiologia, ambos convidados da UFRN, 

enfocando aspectos da fisiologia e comportamento desses animais visando à 

aquisição de novos conhecimentos e a sensibilização dos alunos para a 

necessidade de uma convivência harmônica com a população de saguis da escola.  

Ao final da palestra, houve uma roda de conversa que promoveu o diálogo e a 

interação dos alunos com os palestrantes.  

A palestra teve início com a apresentação dos palestrantes, e logo após, os 

mesmos discorreram sobre diversos conteúdos relacionados à fisiologia e 

comportamento dos saguis, o que ajudou os alunos a incorporar novos significados 

e reorganizar as ideias anteriores. Os palestrantes falaram sobre o nome científico 

dos saguis; depois versaram sobre o habitat desses animais; explicaram as causas 

da migração dos saguis do ambiente natural para o ambiente urbano; continuaram a 

palestra falando a respeito da reprodução e organização familiar; de como é feita a 

criação dos filhotes e a distribuição dessa responsabilidade entre todos os membros 

da família; no ciclo de vida falaram sobre as fases infantil, juvenil, sub-adulto e 

adulto; ao falar sobre a cadeia alimentar dos saguis, os palestrantes deram especial 

atenção; nesse momento, eles enfatizaram as consequências danosas da 

interferência humana; explicaram a diferença entre a partilha passiva e ativa dos 

alimentos entre os membros da família dos saguis e por último algumas atividades 

praticadas pelos saguis que garantem a sua sobrevivência, tais como: locomoção, 

forrageio e supervisão dos filhotes.  

Durante toda a palestra houve a participação ativa dos alunos que 

interagiram com os palestrantes, pois buscaram elucidar com as principais dúvidas 

que foram surgindo ao longo da palestra. A seguir podemos visualizar algumas 

imagens da palestra Ver fotografias 11 e 12.  
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Fotografias 11 e 12 – Palestrantes e interação com alunos 

 

   
 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

A seguir estão alguns questionamentos que foram devidamente respondidos 

pelos palestrantes à medida que as dúvidas e curiosidades surgiram, tais como: 

“Quais são mesmo os alimentos adequados para os saguis?” (A3); “E como se 

sabe em que fase o sagui está?” (A18); E até quanto tempo vive um 

sagui?”(A9); “Quando nascem eles mamam?”(A20); “Às vezes o adulto dá o 

alimento direto para o outro mesmo ele não sendo mais um filhotinho?”(A15); 

“E os saguis falam?”(A16); “mas e se o filhote cair da árvore?”(A23). 

Além dos diversos questionamentos que permitiram uma interatividade entre 

os palestrantes e alunos, constatou-se que em alguns momentos, os alunos fizeram 

suas próprias colocações sobre as informações que estavam sendo fornecidas. 

Como podemos perceber nessa fala da aluna A16, ao explicar sobre o porquê dos 

saguis agredirem o ser humano em algumas situações: “a senhora falou que 

qualquer movimento nosso pode assustar os saguis, não foi? E eles na 

natureza podem nunca ter visto um humano, então quando ele vem para a 

cidade, ele vê pessoas, ele fica com medo que a gente vá fazer mal para eles, é 

por isso que eles vão agredir a gente”. 

Em seguida, os palestrantes tentaram explicar como ocorre o procedimento 

de aproximação entre os pesquisadores e os saguis em uma pesquisa de campo e 

como eles fazem para conseguir a confiança dos animais para ter êxito na pesquisa. 

Com base na explicação a aluna A16 concluiu: “Então vocês ficam lá para 

reconhecer os saguis e para que eles reconheçam vocês e até que os saguis 
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se acostumem com vocês e não sintam mais medo de vocês, Não sintam que 

vocês são uma ameaça para eles”. 

Sobre o fato dos pais e demais membros da família dos saguis em uma 

determinada fase de vida do filhote, cessar a partilha dos alimentos, fazendo com 

que este filhote busque o seu próprio sustento o aluno (A7) concluiu: “Então 

quando ele não dá mais comida, não é porque ele é ruim e está negando 

comida para o menor, é que ele já sabe que o menor já é capaz de procurar o 

seu alimento, não é?” 

Ao término da palestra, houve uma roda de conversa entre os palestrantes e 

alunos. Os palestrantes responderam as principais dúvidas que ainda persistiram 

relacionadas aos conteúdos desenvolvidos. Após responder as dúvidas dos alunos, 

os palestrantes aproveitaram a oportunidade para avaliar se houve aprendizagem 

dos alunos com questionamentos sobre os saguis de tufo branco. 

Portanto, ao analisar a fala dos alunos percebe-se que a palestra contribuiu 

com a aprendizagem dos conteúdos relacionados à fisiologia e comportamento dos 

saguis de tufo branco. Como também, despertou neles a curiosidade em saber mais 

sobre os saguis de tufo branco. Além disso, os alunos estavam totalmente 

envolvidos com a atividade e ávidos para compartilhar o que tinham aprendido com 

os demais. 

Observou-se que durante toda a palestra e roda de conversa, os alunos 

estavam descontraídos e demonstraram interesse em fazer perguntas. Houve até 

certa competição para ver quem levantava a mão o mais rápido possível. Dessa 

forma, a palestra cumpriu de maneira satisfatória com o seu papel de fornecer aos 

alunos o conhecimento científico sobre a espécie Callithrix jacchus e oportunizou 

momentos de sensibilização ambiental quanto à maneira correta de interagir com a 

população de saguis existente nas áreas verdes da escola. 

 

 

 Retomada das hipóteses iniciais para definição das ações para minimizar ou 

neutralizar a situação-problema 

Em outro momento, no grande grupo, os alunos retomaram as hipóteses 

iniciais para definição das ações para minimizar ou neutralizar a situação-problema. 

Para tanto, tiveram como parâmetro as informações obtidas durante as entrevistas e 

palestra. Nesse momento, fez-se o seguinte questionamento: Que atividades 
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humanas praticadas na escola interferem ou interferiram no ciclo de vida 

desses animais? 

A partir do questionamento acima, iniciou-se o debate no grande grupo. 

Algumas hipóteses iniciais foram refutadas e outras confirmaram. Com isso, os 

alunos conseguiram identificar os fatores ambientais e as atividades praticadas na 

escola que interferiram no ciclo de vida desses animais. Nesse momento, fez-se o 

seguinte questionamento: Como podemos neutralizar ou minimizar as 

consequências danosas à saúde desses animais? 

Iniciou-se novamente um novo ciclo de debates. Logo após, houve a 

socialização das reflexões dos alunos que culminou na construção de um painel 

coletivo com todas as indagações quanto aos fatores ambientais, atividades nocivas 

praticadas pelos alunos e comunidade escolar que interferiram no ciclo de vida 

desses animais, juntamente com as sugestões de possíveis ações educativas a 

serem desenvolvidas na escola para minimizar ou neutralizar o problema. A seguir 

podemos visualizar no Quadro 15 o modelo de painel confeccionado em cartolina 

pelos alunos após o debate no grande grupo. 

 

Quadro 15 – Painel com as reflexões feitas no grande grupo a partir da situação-
problema 

 
 

“A população de saguis da Esc. Est. Dr. Manoel Villaça vem diminuindo 
consideravelmente nos últimos anos” De que maneira a comunidade escolar ou 

outros fatores ambientais poderiam afetar negativamente estes animais? 

 

Fatores 
ambientais que 
podem afetar 

Que atividades humanas 
praticadas na escola interferem 
ou interferiram no ciclo de vida 
desses animais? 

Como podemos neutralizar 
ou minimizar as 
consequências danosas à 
saúde desses animais? 

 Diminuição das 
árvores 

 Crescimento 
populacional 

 Poluição (lixo) 

 Lixo no chão 

 Desmatamento 

 Maus tratos 

 Oferta de alimentos 
inadequados 

 Alunos como agentes 
multiplicadores 

 Apresentação do mural 
sobre os saguis 

 Peça teatral sobre os 
saguis 
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3.2.5 Aprofundando conhecimentos - percurso na trilha interpretativa; aula 
expositiva dialógica 

 

Dando continuidade ao processo de diferenciação progressiva em uma 

perspectiva integradora, foi utilizada como estratégia de ensino uma trilha 

interpretativa nas áreas verdes da escola. A trilha interpretativa teve como finalidade 

promover situações de aprendizagem que facilitassem a compreensão dos 

conteúdos de ecologia em um nível crescente de complexidade; como também 

favorecer a capacidade de observação, interpretação e reflexão crítica dos recursos 

naturais e a sensibilização ambiental.  

Para atingir tais finalidades, nove pontos interpretativos foram 

estrategicamente escolhidos, objetivando demonstrar a importância ecológica das 

árvores para a manutenção da vida; identificar os aspectos anatômicos e fisiológicos 

das folhas; diferenciar os tipos de frutos e importância socioeconômica; identificar as 

relações ecológicas existentes nas áreas verdes da escola; identificar a importância 

ecológica dos seres vivos envolvidos durante a transferência de matéria e energia 

nas cadeias alimentares; saber diferenciar as características morfológicas externas 

dos caules e a relação existente entre os tipos de caule com a adaptação ao meio 

ambiente. E por fim, incentivar a prática de atitudes sustentáveis, em especial, a 

mudança de atitudes dos alunos com relação à população de saguis que habitam as 

áreas verdes da escola.  

Dando prosseguimento ao processo de diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora, realizou-se uma aula expositiva dialógica. Esta atividade 

visou à fundamentação teórica e a sistematização dos conteúdos ecológicos 

abordados na unidade de ensino. Nesse momento, a professora retomou as 

características mais relevantes do conteúdo em questão, tais como: o conceito 

ampliado de meio ambiente defendido pelo PCN’s (BRASIL, 1998), as diferenças 

entre meio ambiente natural e meio ambiente construído, os ecossistemas 

terrestres, aquáticos e mistos com seus fatores bióticos e abióticos, os conceitos de 

cadeia e teia alimentar; exemplificando a importância ecológica dos seres 

produtores, consumidores e decompositores. Como também, os aspectos envolvidos 

na preservação ambiental atrelada ao desenvolvimento sustentável e cidadania 

ambiental. Como estratégias didáticas fez-se uso de imagens ilustrativas em data 

show para favorecer o debate, a negociação e captação de significados. 
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a) Implementação da trilha interpretativa nas áreas verdes da escola 

Uma vez trabalhada a atividade investigativa sobre as possíveis causas da 

diminuição da população de saguis no entorno da escola, foi utilizado como 

estratégia didática uma trilha interpretativa previamente preparada nas áreas verdes 

da escola. A trilha interpretativa teve como finalidade incentivar a captação e 

compreensão dos conceitos básicos de ecologia em um nível crescente de 

complexidade dando continuidade ao processo de diferenciação progressiva; como 

também desenvolver nos alunos a capacidade de observação, interpretação e 

reflexão crítica dos recursos naturais e a promoção da sensibilização ambiental dos 

alunos com relação à importância das áreas verdes para a preservação da 

população de saguis existente na escola.  

Objetivou-se demonstrar a importância ecológica das árvores para a 

manutenção da vida; identificar as relações ecológicas envolvidas durante a 

transferência de energia nas cadeias alimentares existentes nas áreas verdes da 

escola e incentivar a prática de atitudes sustentáveis. 

Esta trilha interpretativa foi planejada para ser do tipo guiado, pois todo o 

percurso contou com a presença da professora como mediadora e intérprete dos 

recursos naturais, evidenciando o potencial educativo existente em cada ponto 

interpretativo. Destacamos alguns autores que serviram como apoio didático para 

preparação da trilha: Bedim (2011); Cavassan et al. (2006); Seniciato e Cavassan 

(2004); Gonçalves (2009); Oliveira e Nishida (2011); Santos et al. (2012); Tomazello 

e Ferreira (2001). Nesse sentido, a implementação da trilha interpretativa resultou 

nas seguintes etapas: 

1 Levantamento do potencial pedagógico das áreas verdes tendo como 

referência o eixo temático dos “PCN’S- vida e ambiente” (BRASIL, 1998). Ver 

fotografia 13. 

2 Criação da infraestrutura física através da limpeza da área; delimitação e 

escolha do percurso; construção dos banquinhos; fabricação e colocação das placas 

informativo-educativas. Ver fotografias 14, 15, 16, 17, 18, 19.  

3 Elaboração do roteiro do percurso com nove pontos interpretativos para 

subsidiar o trabalho docente. 
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Fotografia 13 - População de saguis e áreas verdes como potencial pedagógico 
 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2012 

Fotografias 14, 15, 16, 17, 18, 19 – Criação da infraestrutura 
 

  
 

  
 

  
 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

A trilha interpretativa seguiu uma sequência que teve nove pontos 

interpretativos previamente selecionados. Percebeu-se que os alunos demonstraram 
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interesse em aprender sobre os conteúdos ecológicos com essa metodologia, pois 

estavam concentrados, participando ativamente com questionamentos e afirmações 

pertinentes a respeito da flora e fauna local. Os diálogos versaram sobre a fisiologia 

e morfologia das árvores; cadeia alimentar e as relações ecológicas existentes entre 

a biodiversidade local e o ecossistema existente nas áreas verdes da escola. Dessa 

forma, como veremos a seguir, a construção do conhecimento por meio desta 

metodologia foi capaz de potencializar a aprendizagem dos conceitos científicos 

constantes nesta pesquisa. 

 

b) Percurso na trilha interpretativa 

Durante todo o percurso da trilha, buscou-se despertar o espírito 

investigativo e a reflexão crítica dos alunos ao tentar construir em conjunto o 

conhecimento científico. Procurou-se intercalar a explicação dos aspectos contidos 

nos pontos interpretativos com alguns questionamentos. E com isso fazer com que 

os alunos participassem ativamente da construção dos conceitos.  

De acordo com Marandino, Selles e Ferreira (2009, p.149): “A aula de 

campo controla quais entidades ganham força, quais ficam latentes e quais vão ser 

alijadas do discurso que o grupo está construindo, tratando-se de um processo de 

seleção de paisagens, objetos e conteúdos”. 

Observa-se no Quadro 16, o roteiro do percurso da trilha interpretativa que 

teve como espaço educativo as áreas verdes da escola contendo os nove pontos 

interpretativos com seus respectivos conteúdos.  

 
Quadro 16 – Roteiro do percurso com seus pontos interpretativos 

 

Ponto 
interpretativo 

Aspectos abordados em cada ponto 

P1 Jaqueira 

 A folha - Aspectos anatômicos: tipo de folha (simples e 
inteira); partes da folha (Limbo, nervuras centrais e 
periféricas, pecíolo e bainha). Aspectos fisiológicos: 
fotossíntese, condução da seiva bruta e elaborada. 

 Tipo de fruto- Aspectos anatômicos: baga e carnoso; 
distribuição dos frutos na árvore; Aspecto socioeconômico 
dos frutos (utilidade da polpa e sementes). 

P2 Mangueira 

 A folha – Aspectos anatômicos: tipo de folha (inteira e 
composta); textura (coreácea); formato (lanceolado). 

 Tipo de fruto- Aspectos anatômicos: drupa e carnoso. 
Aspecto socioeconômico (utilidade da polpa) 

P3 Cajueiro 
 A folha – Aspectos anatômicos: tipo de folha (simples e 
inteira); textura (coreácea). 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início da trilha interpretativa (ponto P1-Jaqueira), pediu-se para que os 

alunos observassem atentamente a árvore deste a sua base, passando pelos seus 

troncos, galhos e folhas; buscando perceber as estruturas dessa árvore. Após 

alguns minutos de observação, os alunos foram questionados com relação à 

distribuição dos frutos na jaqueira.  

O aluno A6 respondeu: “Eu percebi que os frutos são grandes e eu fiquei 

de bobeira com o fato da jaca nascer desde o tronco até lá em cima, é 

incrível”; o aluno A10 complementou: É verdade, desde o caule até o topo dela a 

gente consegue ver os frutos”. 

Logo após, falou-se sobre os aspectos anatômicos e fisiológicos das folhas 

com a indicação do tipo da folha como sendo simples e inteira e houve a explicação 

dos nomes e funções das seguintes estruturas: Limbo, nervuras centrais e 

periféricas, pecíolo e bainha. Aproveitou-se o momento para explicar o porquê das 

plantas serem consideradas como seres produtores dentro de uma cadeia alimentar. 

Nesse sentido houve uma breve explicação sobre a fotossíntese. Em seguida, os 

alunos foram incentivados a explicar com as próprias palavras a anatomia e função 

 Tipo de fruto- Aspectos anatômicos: duro e oleaginoso, 
polpa (pseudofruto), castanha (fruto verdadeiro); Aspecto 
socioeconômico (utilidade da polpa e fruto) 

P4 Erva de 
passarinho 

 Relação ecológica: parasitismo vegetal. 

P5 Insetos sociais 
 Relação ecológica: sociedade dos cupins e formigas 

 Castas sociais  

P6 Serrapilheira 

 Composição: Matéria orgânica vegetal e animal 

 Cadeia alimentar: seres decompositores (fungos e 
bactérias) 

 Importância ecológica dos seres decompositores 

P7 Desmatamento 
 Consequências do desmatamento para os ecossistemas 
terrestres 

 Importância ecológica das árvores da escola 

P8 Árvores: Cajá-
mirim e goiabeira 

 Diferenças morfológicas externas dos caules das árvores 
cajá-mirim (rugoso com acúmulo de alimentos e reservas 
nutritivas) e goiabeira (liso e tortuoso).  

 Relação existente entre as diferenças morfológicas 
externas das árvores Cajá-mirim e goiabeira com a 
adaptação ao meio ambiente. Cajá-mirim (adaptada a longos 
períodos de seca); Goiabeira (adaptada a solo bem 
drenado).  

P9 Importância 
das árvores para 
os saguis 

 Habitat e alimentação dos saguis 

 Sensibilização ambiental: A importância do plantio de 
mudas para ampliação da cobertura vegetal 



130 
 

das folhas; como também a razão pela qual a seiva bruta precisa chegar até as 

folhas. Surgiram algumas respostas, tais como: 

A2: “A seiva antes da fotossíntese é chamada de seiva bruta, pois tem 

água, sais minerais. Então a seiva bruta vai subir pelo caule até chegar à folha 

e na presença da luz solar e gás carbônico, vai acontecer à fotossíntese, que 

vai produzir a seiva elaborada, que é o alimento da planta e do bicho que se 

alimentar dela”. 

A16: “O limbo é a parte da folha que dá o formato dela, as nervuras 

servem para distribuir a seiva, o pecíolo é de onde parte a folha simples e 

inteira; a bainha é essa parte aqui mais dilatada”. Nesse momento o aluno 

aponta o local com o dedo indicador. 

Como também, alguns frutos da jaqueira foram coletados e abertos, a fim de 

que os alunos pudessem observar o tipo de fruto como sendo baga e carnoso. A 

professora chamou a atenção dos alunos sobre a importância das plantas para o 

equilíbrio dos ecossistemas e a importância socioeconômica da polpa e sementes 

desta árvore.  

Durante a explanação, o aluno A8 aproveitou para compartilhar o que sabia 

sobre a jaca: “Professora, eu assisti um programa que falava que existe uma 

pesquisa científica que utiliza a semente da jaca para produzir 

biocombustível”. Outro aluno A2 falou: “da polpa a gente pode fazer doce, 

sorvetes e a semente a gente pode cozinhar e comer, assim as pessoas podem 

vender os produtos e ganhar dinheiro”. 

Alguns desses momentos de observação e análise do ponto interpretativo 

P1 (jaqueira) podem ser visualizados nas fotografias 20 e 21. 
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Fotografia 20 e 21 – Ponto interpretativo P1 (jaqueira) 

 
 

Fonte: Eduardo Idalino, 2012  

 

Aproveitando o clima de descontração e interesse, os alunos foram 

encaminhados para o ponto interpretativo P2 (Mangueira). Ao chegar nesse ponto 

interpretativo, foi pedido aos alunos que comparassem a folha da jaqueira com a 

folha da mangueira e tentassem identificar o que elas tinham em comum e ao 

mesmo tempo o que havia de diferente entre elas. Essa estratégia buscou aguçar a 

habilidade de observação dos alunos. Não demorou muito para que eles 

percebessem as diferenças e semelhanças entre elas, um deles A24 respondeu: 

“As folhas da mangueira tem muitas partindo de um galho e na jaqueira parte 

apenas uma”. Outro A17 complementou: “Eu sei o que as folhas da jaqueira e da 

mangueira têm de semelhantes, é que elas possuem as estruturas bainha, 

pecíolo, e elas também são inteiras e possuem as nervuras”. 

Percebeu-se que o fato dos alunos terem visualizado as estruturas “in loco” 

facilitou a aprendizagem dos nomes e funções das estruturas das folhas, pois os 

alunos puderam tocar e observar, fato esse que seria dificultado se a explicação 

tivesse sido apenas teórica e em sala de aula. Dessa forma, a professora 

complementou explicando que as folhas da mangueira são do tipo inteira e 

composta. Como também, pediu que os alunos observassem o formato da folha e 

sentissem a sua textura.  

Nesse momento, sobre o formato o aluno A15 respondeu: “A folha é 

pontuda”. E quanto à textura a aluna A21 respondeu: “Ela é grossa”. A professora 

perguntou: Essa textura “grossa” lembra um material que é utilizado pelo ser 

humano, como por exemplo, na fabricação de calçados ou bolsas, qual seria? 

Essa pergunta deixou os alunos intrigados, alguns não conseguiram associar a 
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textura da folha ao couro, mas depois de alguns minutos pensando, a aluna A7 

respondeu em forma de questionamento: “Seria o couro, professora?”  

Então, a professora explicou que o formato da folha da mangueira é 

lanceolado justamente por ser pontuda e lembrar uma lança, quanto à textura é 

coreácea, pois lembra o couro. Alguns desses momentos da trilha no ponto 

interpretativo P2 (mangueira) podem ser visualizados nas fotografias 22 e 23. 

 

Fotografias 22 e 23 – Ponto interpretativo P2 (mangueira) 

  

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

No ponto interpretativo (P3-cajueiro) os alunos puderam perceber 

semelhanças entre as folhas da mangueira e cajueiro quanto à textura coreácea e 

semelhanças entre as folhas do cajueiro e jaqueira quanto ao tipo inteira e simples. 

Além das estruturas bainha, pecíolo, limbo e nervuras centrais e periféricas já 

mencionadas anteriormente. 

Nesse ponto interpretativo, buscou-se trabalhar a importância 

socioeconômica da polpa do caju e da castanha na subsistência da agricultura 

familiar. Nesse momento, os alunos foram incentivados a dizer as diferentes 

maneiras de consumo da castanha e da polpa do caju.  A aluna A2 relatou: “Na 

minha cidade, Serra do mel, os agricultores exportam a castanha para a 

Europa”; outra aluna A19 complementou: “Acho que da polpa do caju a gente 

pode fazer muitas coisas para gerar renda como suco, picolé, sorvete, polpa e 

ainda tem a castanha”. Nesse momento, a professora aproveitou para explicar o 

porquê de o caju ser considerado pseudofruto e a castanha ser o verdadeiro fruto. 

Ver fotografias 24 e 25. 
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Fotografias 24 e 25 – Ponto interpretativo P3 (cajueiro) 
 

   

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

Ao sair do cajueiro, os alunos se encaminharam para o quarto ponto 

interpretativo (P4- erva de passarinho). Ao chegarem lá, solicitou-se aos alunos que 

observassem atentamente a árvore mangueira, exatamente no ponto onde existia a 

erva de passarinho. Após a observação, lançou-se o seguinte questionamento: “O 

que vocês perceberam?”. O aluno A10 falou: “Eu percebi que essa árvore tem 

dois tipos de folha, eu acho que teve o cruzamento entre duas árvores 

diferentes e nasceu essa misturada”.   

Analisando esse comentário, pode-se dizer que o aluno não conseguiu 

identificar a erva de passarinho como sendo outra espécie alojada na mangueira e 

sim como sendo um prolongamento da mangueira. O diálogo entre a professora e 

alunos continuou. O debate e reflexões feitas com a mediação docente sobre esse 

ponto interpretativo foi necessário para que a partir daí, houvesse a mudança 

conceitual. 

Dessa forma, os questionamentos continuaram: “gente, lance suas 

hipóteses sobre a existência desses dois tipos de folhas nessa planta?”. Nesse 

momento os alunos começaram a dizer as suas opiniões. Dentre elas, destacamos a 

fala do aluno A9: “Eu acho que são duas plantas diferentes”. Alguns alunos 

balançaram a cabeça de maneira positiva, concordando com a afirmação.  

Nesse mesmo momento, a aluna A2 lembrou sobre o tema: relações 

ecológicas entre os seres vivos, que havia estudado no ano anterior e disse: “Já sei, 

estou me lembrando das aulas do ano passado; o professor me falou sobre 

essa planta, não lembro o nome, mas eu lembro que ele me disse que ela é 

uma parasita, que suga o alimento da outra”. A professora perguntou à aluna: “E 
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como você acha que ela se alojou na mangueira?” A aluna A2 respondeu: “Não 

sei, essa parte eu não lembro”. 

A professora aproveitou esse momento para explicar a respeito do 

parasitismo vegetal e explicar o porquê dessa planta chamar-se “erva de 

passarinho” e complementou dizendo que a relação ecológica parasitismo é 

desarmônica, pois apenas uma espécie é beneficiada em detrimento da outra. Ver 

fotografias 26 e 27. 

 

Fotografias 26 e 27 – Ponto interpretativo P4 (erva de passarinho) 

   

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

A trilha interpretativa continuou pelas áreas verdes da escola. Os alunos 

demonstraram interesse em saber mais sobre as áreas verdes, o aluno A14 até 

comentou: “Estou gostando professora, o que mais tem para a gente ver?” 

Nesse clima de descontração, todos seguiram para o ponto interpretativo 

(P5- insetos sociais). Ao chegar, pediu-se para que os alunos observassem a 

entrada de um formigueiro e os caminhos construídos pelos cupins desde o solo até 

as árvores e questionou: “O que vocês estão vendo no solo? E em cima daquela 

árvore? O que vocês imaginam que seja aquela estrutura marrom no topo dos 

galhos? Quem vive lá? Será que há algum tipo de prejuízo para a árvore?” Os 

alunos responderam: “São formigas e cupins”. Quanto ao cupinzeiro no galho da 

árvore o aluno A2 respondeu: “Eu acho que os cupins estão se alimentando da 

árvore”. Dando continuidade, houve outro questionamento: “Vocês sabem como 

os cupins e formigas se organizam para dividir as atividades dentro do 

formigueiro e cupinzeiro?” Os alunos não souberam responder.  

Nesse momento, foi explicado aos alunos que os seres vivos na natureza 

interagem uns com os outros de diferentes maneiras e essas interações são 
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chamadas de relações ecológicas e que no caso dos cupins e formigas, eles são 

considerados insetos sociais, pois vivem em uma sociedade formada por colônias 

com as tarefas divididas em castas sociais. Aproveitou-se o momento para fazer um 

comparativo entre a sociedade dos insetos sociais com a organização da sociedade 

humana, fez-se a seguinte pergunta: “E com relação a nós, seres humanos, a 

nossa sociedade também se organiza como as formigas e cupins?” Os alunos 

responderam: “Claro que não”. A professora disse: “E por que não?” 

Para esse questionamento, destaca-se como mais significante a resposta da 

aluna A16: “A sociedade dos seres humanos é diferente da sociedade das 

formigas e cupins, porque nós podemos escolher o que queremos ser; a nossa 

profissão, mas os cupins e formigas não, eles já nascem dentro de uma casta 

social e vão viver nela até morrer; por exemplo: se uma formiga nasce 

operária, ela vai cuidar do formigueiro, já a rainha só serve para ter filhotes e 

se for soldado vai morrer defendendo o seu lugar e assim por diante, eles não 

tem escolha”.  

Em seguida, falou-se da importância ecológica dos cupins na natureza, 

explicou que algumas espécies de cupins atuam como decompositores da 

vegetação, tendo papel essencial na reciclagem de nutrientes, no aumento de 

matéria orgânica e aeração do solo. Acrescentou-se que apenas em ambientes 

degradados pelo ser humano esses animais podem se tornar pragas urbanas, 

destruindo casas, móveis de madeira, livros ou qualquer material de origem 

orgânica. Finalizou-se dizendo que as formigas também possuem o seu papel 

ecológico quando ao construir seus formigueiros promovem a aeração do solo. Ver 

fotografias 28 e 29. 
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Fotografias 28 e 29 – Ponto interpretativo P5 (insetos sociais) 

 

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

Deu-se continuidade à trilha interpretativa ao perceber que os alunos haviam 

compreendido sobre a relação ecológica existente entre os insetos sociais. Os 

alunos foram convidados a irem observar o sexto ponto interpretativo (P6- 

serrapilheira), houve a explicação sobre a composição da serrapilheira e foi pedido 

aos alunos que lessem a plaquinha com a seguinte afirmação: “A serrapilheira não 

é lixo, é adubo orgânico”. Nesse momento, ocorreu o seguinte questionamento: 

“Qual o significado dessa afirmação?” Dentre as respostas dadas pelos alunos, 

destacamos essa afirmação A19: “Como a senhora falou que a serrapilheira é 

formada por matéria orgânica em decomposição, que por sua vez é formada 

por tudo que vem de um ser vivo, então aqui, por exemplo: têm folhas secas, 

galhos, insetos mortos, frutas e eu acho que tudo isso vai apodrecendo e vira 

adubo para as plantas”. 

Aproveitou-se o momento para explicar sobre a importância dos seres 

decompositores nos ecossistemas. Por sua vez, a professora enfatizou que a 

serrapilheira é considerada como adubo orgânico devido à ciclagem de nutrientes 

pela decomposição da matéria orgânica em matéria inorgânica pela ação das 

bactérias e fungos. A aluna A16 interrompeu a fala da professora e relembrando o 

que havia sido conversado sobre fotossíntese no primeiro ponto interpretativo (P1-

Jaqueira) complementou: “Entendi, aí a planta absorve pelas raízes a água e os 

sais minerais que é a seiva bruta”. 

Então, após a fala da aluna A16, a professora concluiu que os alunos 

haviam compreendido de maneira satisfatória a importância dos seres 
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decompositores nos ecossistemas. Ver fotografias 30 e 31, ponto interpretativo P6 

(serrapilheira). 

 

Fotografias 30 e 31 – Ponto interpretativo P6 (serrapilheira) 

 

         
 

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

As consequências do desmatamento para os ecossistemas terrestres e a 

importância ecológica das árvores da escola, foram os assuntos abordados no ponto 

interpretativo P7 (desmatamento). O diálogo foi iniciado com a seguinte pergunta: o 

que aconteceria com as espécies de seres vivos que habitam essa área verde 

se todas as árvores fossem cortadas? 

Alguns alunos responderam: “Os animais ficariam sem casa”; “muitas 

espécies de seres vivos morreriam de fome”; “os animais iriam procurar outro 

lugar para viver”; “O ambiente ficaria mais quente”.  

Neste momento, propôs-se aos alunos que fossem para um espaço sem 

árvores e lá permanecessem por alguns minutos e depois fossem para debaixo das 

árvores e então foi pedido aos alunos que relatassem as sensações. A seguir estão 

alguns relatos oriundos dessa experiência, o aluno A9 falou: “Eu senti a pele 

aquecendo e comecei a sentir muito calor quando eu fiquei no sol; já quando 

eu fiquei debaixo das árvores foi muito mais agradável e refrescante”; Como 

também, a aluna A4 complementou: “Realmente, é muito melhor ficar embaixo 

das árvores, a gente se sente bem, é mais refrescante”. 

Aproveitou-se a fala dos alunos para enfatizar que as árvores garantem a 

sobrevivência de diversas espécies de seres vivos por ser fonte de alimentação e 

habitat. Em especial, destacou-se a importância das árvores para a sobrevivência da 
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população de saguis existente na escola. Aproveitou-se o momento para fazer com 

que os alunos percebessem que as árvores da escola são responsáveis pela 

melhoria da qualidade de vida dos alunos, comunidade escolar e redondezas; pois 

garantem o contato de todos com a natureza levando a sensações de bem estar. 

Como também, diminuem a poluição tanto sonora quanto do ar. Ver fotografias 32 e 

33 que mostra a interação entre a professora e seus alunos no ponto interpretativo 

P7.  

Fotografias 32 e 33 – Ponto interpretativo P7 (desmatamento) 

          
 

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 
 

No ponto P8 (árvores cajá-mirim e goiabeira) foram trabalhadas as 

diferenças morfológicas externas dos caules das árvores cajá-mirim que apresenta 

caule rugoso com acúmulo de reservas nutritivas e a árvore goiabeira que apresenta 

caule liso e tortuoso. Como também, buscou-se evidenciar a relação existente entre 

essas diferenças morfológicas externas como sendo características adaptativas a 

ecossistemas com fatores abióticos diferentes. 

Os alunos foram convidados a utilizar os sentidos do tato e visão para 

observar, comparar e identificar as diferenças morfológicas externas do caule de 

cada árvore. A primeira árvore a ser observada foi o cajá-mirim. Logo após, pediu-se 

que os alunos socializassem a experiência e assim destacamos algumas falas: “A 

cajá-mirim tem o tronco mais áspero, cheio desses catombos” (A1); “É 

estranho o tronco dessa árvore, é grosso, com esses troquinhos para fora” 

(A4). Então, houve o questionamento: “Que explicação vocês dariam para o 

tronco do Cajá-mirim ser assim?” Os alunos responderam: “eu acho que é 
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para dificultar que os animais subam na árvore” (A9); “Eu acho que é para 

armazenar comida” (A5).  

Aproveitou-se para explicar que a árvore cajá-mirim possui o caule rugoso 

porque essas protuberâncias existentes em seu caule é uma adaptação morfológica 

que permite a árvore resistir a longos períodos de seca, pois é no caule rugoso e 

raízes que ocorre o acúmulo de alimento e reservas nutritivas. Logo depois, os 

alunos foram encaminhados para a goiabeira e fizeram a observação visual e a 

percepção tátil do seu caule. Da mesma maneira, pediu-se aos alunos que 

socializassem a experiência, mas dessa vez tentando perceber as diferenças 

morfológicas dos caules das duas árvores. A seguir, destacamos algumas falas: “O 

caule da goiabeira é bem liso e agradável de ser tocado, diferente do caule do 

cajá-mirim que é áspero” (A16); “O caule da goiabeira é bem mais liso e tem 

alguns pontos onde a casca solta” (A19).  

Aproveitou-se a oportunidade para explicar que essas diferenças entre o 

caule liso e tortuoso da goiabeira em comparação com o caule áspero e rugoso do 

cajá-mirim estão relacionadas com as características adaptativas que garantem a 

goiabeira sobreviver em ambientes bem drenados e em contrapartida garantem ao 

cajá-mirim sobreviver a longos períodos de estiagem. Ver fotografias 34 e 35. 

 

Fotografias 34 e 35 – Ponto interpretativo P8 (cajá-mirim e goiabeira) 

       

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

Por fim, no último ponto interpretativo (P9- Importância das árvores para os 

saguis) foi solicitado aos alunos que observassem as árvores das áreas verdes da 

escola, fazendo-os perceber que em alguns pontos as copas das árvores se 

tocavam e funcionavam como uma espécie de corredor ecológico para os saguis. 

Nesse ponto, explicou-se aos alunos que estes animais por serem arbóreos 



140 
 

necessitavam que as copas das árvores se encontrassem para conseguirem se 

locomover com mais facilidade e dessa forma ajudavam na manutenção do habitat e 

alimentação. Então, pediu-se que os alunos observassem que havia alguns espaços 

sem árvores. Com isso, buscou-se fazer com que os alunos refletissem sobre a 

importância das árvores para a manutenção da fauna existente na escola e 

principalmente a garantia da sobrevivência da população de saguis.  

Nesse momento, perguntou-se aos alunos: “O que vocês perceberam com 

relação às áreas verdes da escola?” Os mesmos responderam: “Eu percebi 

alguns pontos das áreas verdes estão sem árvores dificultando a locomoção 

dos saguis” (A12); “Com certeza, sem as árvores os saguis podem ficar sem 

moradia, alimentação e ainda não conseguem ir de uma árvore para outra” 

(A15); “Os corredores ecológicos são importantes para os saguis, pois eles 

pulam de um galho para outro e se as árvores estão muito distantes eles não 

conseguem” (A22). 

Aproveitou-se a fala dos alunos para fazer a sensibilização ambiental ao 

fazer o seguinte questionamento: Como vocês perceberam, em alguns lugares há 

ausência de árvores, o que fazer para mudar essa realidade? Os alunos então 

lançaram a proposta de fazer o plantio de mudas para a ampliação da cobertura 

vegetal nas áreas verdes da escola. Ver fotografias 36 e 37. 

 

Fotografias 36 e 37 – Ponto interpretativo P9 (corredor ecológico) 

    

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

Ao final, constatou-se que a trilha interpretativa desenvolvida na escola 

apresentou-se como um recurso pedagógico adequado para trabalhar conteúdos 

ecológicos com alunos do ensino fundamental. Durante toda a trilha interpretativa, 

os alunos estiveram estimulados e dispostos a responder aos questionamentos 
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feitos, o que tornou o processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso, pois houve 

o diálogo permanente entre a docente e seus alunos.  

No entanto, existem outros aspectos envolvidos na assimilação e 

compreensão dos fenômenos biológicos, por terem no seu arcabouço construções 

teóricas complexas. Por essa razão, salientamos a importância de ter sido 

desenvolvida concomitante com a trilha interpretativa, uma sequência de atividades. 

Desse modo, às observações dos fenômenos biológicos encontrados durante as 

aulas de campo foram também explorados e estudados nas aulas posteriores a fim 

de garantir aos alunos uma aprendizagem efetiva dos conceitos ecológicos. 

 

c) Aula expositiva dialógica  

Buscou-se ao longo da aula expositiva dialógica fazer a fundamentação 

teórica e a sistematização dos conteúdos ecológicos abordados anteriormente em 

um nível mais alto de complexidade. A aula expositiva dialógica foi realizada em dois 

encontros e retomou as características mais relevantes do conteúdo em questão, 

abordando os conteúdos de ecologia e suas interações; tais como: o conceito 

ampliado de meio ambiente defendido pelo PCN’s (BRASIL, 1998), as diferenças 

entre meio ambiente natural e meio ambiente construído, os ecossistemas 

terrestres, aquáticos e mistos com seus fatores bióticos e abióticos, os conceitos de 

cadeia e teia alimentar; exemplificando a importância ecológica dos seres 

produtores, consumidores e decompositores. Como também, os aspectos envolvidos 

na preservação ambiental atrelada ao desenvolvimento sustentável e cidadania 

ambiental.  

A estratégia didática utilizada foi por meio de apresentação de slides em 

data show. Foram escolhidas algumas imagens ilustrativas acompanhadas dos seus 

respectivos conceitos para favorecer o debate e a negociação de significados. O 

registro dos encontros ocorreu por meio da gravação em áudio e ao final de cada 

aula foram feitas anotações sobre as observações e percepções da docente a 

respeito da participação dos alunos. 

Iniciou-se o primeiro encontro falando a respeito do estudo da ecologia como 

Ciência; foram trazidas algumas imagens com exemplos de ecossistemas terrestres, 

aquáticos e mistos com seus fatores bióticos e abióticos e versou-se a respeito da 

interação que ocorre entre os seres vivos e o ambiente. 
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Dando continuidade a aula, exemplos de alguns seres vivos das áreas 

verdes da escola como representantes dos fatores bióticos foram mostrados; como 

também imagens de fatores abióticos e a partir daí fez-se o seguinte 

questionamento: “Vamos identificar nas figuras o que se caracteriza como 

biótico e abiótico?” Os alunos conseguiram distinguir sem dificuldades a diferença 

entre os fatores bióticos e abióticos. Alguns alunos demonstraram surpresa e alegria 

ao identificarem que as imagens que estavam sendo utilizadas na aula foram 

fotografadas por eles durante a atividade de percepção ambiental. Então, houve os 

seguintes questionamentos: “Que características básicas fizeram vocês 

afirmarem que o sagui dessa imagem, por exemplo, ou as árvores são seres 

vivos?” Nesse momento, os alunos citaram algumas características gerais dos 

seres vivos. O aluno A9 respondeu: “O sagui e as árvores têm células, possui 

ciclo de vida, se alimenta, se reproduz e a pedra, por exemplo, não faz nada 

disso”. 

Observou-se que, ao utilizar as imagens fotografadas por eles na aula, criou-

se uma familiaridade entre os alunos e o material exposto, e tal fato contribuiu para o 

êxito das respostas, pois as imagens faziam parte do seu cotidiano e estavam sendo 

contextualizadas. 

Em seguida, mostrou-se o próximo slide contendo o conceito ampliado de 

meio ambiente defendido pelos PCN’s (BRASIL, 1998, p.234):  

 

O meio ambiente, cuja dinâmica e características envolvem não só 
os elementos naturais, físicos e biológicos, mas também os 
elementos construídos e todos os aspectos sociais da relação dos 
seres humanos com e nesse Meio ambiente, nessa construção.  

 

Então, pediu-se que os alunos lessem o conceito e tentassem explicar o que 

haviam entendido. Os alunos permaneceram em silêncio por alguns minutos, até 

que a aluna A16 falou: “Eu acho que não é só a natureza que faz parte do meio 

ambiente; como vimos, existem os ambientes construídos e neles existem 

pessoas estudando como a gente, trabalhando como a senhora”; Outro aluno 

A10 questionou: “Eu não entendi o que significa aspectos sociais da relação 

dos seres humanos com e nesse meio ambiente?”. 

A partir da explicação da aluna A16 e das dúvidas do aluno A10, deu-se 

continuidade a explicação do conceito ampliado de meio ambiente. Para 
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complementar, vários exemplos desse meio ambiente dinâmico e mutável foram 

citados. Aproveitou-se também para mostrar algumas imagens de ecossistemas da 

cidade do Natal, que sofreram pouca ou nenhuma interferência da ação humana e 

por sua vez, alguns exemplos de ambientes socialmente construídos, como a 

urbanização da cidade do Natal; imagens da escola. A partir dessas imagens, 

explicou-se que as modificações existentes nos ambientes naturais pela ação 

humana busca atender as necessidades de moradia, emprego, educação, lazer, 

saúde, entre outras necessidades dos seres humanos.  

Continuou-se a explicação dizendo que algumas vezes essa ocupação dos 

ambientes pelos seres humanos ocorre de maneira desordenada, fazendo surgir os 

desequilíbrios ambientais. Nesse momento, alguns slides foram mostrados com 

áreas degradadas da cidade do Natal, que representavam o esgoto sendo jogado no 

mar, os lixões, a poluição sonora, a poluição visual e a poluição do ar. 

Ao observar as imagens, os alunos também citaram exemplos de situações 

de desequilíbrios ambientais presentes em suas comunidades. Tais como: “Perto 

da minha casa tem um terreno baldio onde as pessoas estão sempre jogando 

lixo” (A24); “Eu não sabia que existia poluição sonora, pois esse tipo de 

poluição acontece lá na rua onde moro”. Após a exposição dessas imagens, 

discutiu-se com os alunos formas de neutralizar essas ações. Os alunos proferiram 

diversas opiniões, dentre elas a opinião A12: “Acho que cada pessoa tem que 

fazer a sua parte, buscar manter o ambiente limpo de todo tipo de poluição e a 

prefeitura também tem que cuidar da cidade”. 

Dando continuidade a aula, os conceitos de preservação ambiental foram 

trabalhados atrelados ao desenvolvimento sustentável no intuito de promover a 

sensibilização ambiental dos alunos. Explicou-se que as pessoas para terem 

qualidade de vida precisam ter alguns aspectos garantidos, tais como: emprego, 

saúde, educação, moradia, lazer, paz, amor e ambiente preservado. Nesse 

momento, enfatizou-se que todos precisam se engajar. Por isso, há a necessidade 

de cada ser humano tornar-se um cidadão sustentável. 

No segundo encontro, os conceitos de cadeia e teia alimentar foram 

trabalhados em um nível crescente de complexidade. Falou-se a respeito da 

importância de cada nível trófico (produtores, consumidores e decompositores). Para 

exemplificar os conceitos foram utilizadas as imagens dos seres vivos identificados e 

fotografados pelos alunos nas áreas verdes da escola. E dessa forma, iniciou-se a 
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aula falando da importância dos seres produtores na manutenção dos outros níveis 

tróficos. Em seguida, falou-se do papel ou função dos seres consumidores na cadeia 

alimentar e que esse os seres vivos desse nível trófico também podem ser 

classificados de acordo com o tipo de alimento que consomem. A título de 

exemplificação, mostrou-se imagens de seres vivos herbívoros, carnívoros, onívoros. 

Logo em seguida, falou-se do papel ou função dos seres decompositores na cadeia 

alimentar. 

Após a explicação do papel ecológico dos três níveis tróficos, deu-se início 

ao processo de progressividade do conceito de cadeia alimentar para o conceito de 

teia alimentar. As dúvidas dos alunos foram elucidadas quanto à construção dos 

modelos de cadeia e teia alimentares aceitos cientificamente com o significado e uso 

correto das setas indicativas da transferência de matéria e energia nos níveis 

tróficos.  

Por fim, um slide contendo um exemplo de teia alimentar foi mostrado e 

lançou-se um desafio ao pedir que os alunos tentassem identificar quantas cadeias 

alimentares existiam entrelaçadas naquele modelo, a fim de avaliar se os conceitos 

de cadeia e teia alimentar tinham sido compreendidos pelos alunos. Nessa atividade 

oral, os alunos foram capazes de identificar as quatro cadeias alimentares que 

existiam no modelo em questão. Com base nisso, concluiu-se que houve evidências 

de aprendizagem dos conceitos de cadeia e teia alimentar respectivamente. 

Diante do exposto, concluímos que a aula expositiva dialógica contribuiu de 

forma mais sistemática com a fundamentação teórica dos conceitos científicos, pois 

permitiu de maneira efetiva a construção do conhecimento científico dos alunos pela 

participação nos diálogos com a defesa e negociação de diferentes pontos de vista.  

 

 

3.2.6 Atividades colaborativas - mural coletivo e peça teatral; cartilha e plantio 
de mudas 

 

Nessa etapa da UEPS, foram desenvolvidas atividades colaborativas em 

que os alunos pudessem utilizar os conceitos ecológicos aprendidos na unidade de 

ensino, e dessem continuidade ao processo de diferenciação progressiva em alto 

nível de complexidade, favorecendo a reconciliação integrativa e a consolidação dos 
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conceitos. Nesse momento, o professor retomou as sugestões contidas no painel 

coletivo com as ações socioeducativas propostas anteriormente pelos alunos para 

tentar minimizar ou neutralizar o problema ambiental de diminuição da população de 

saguis da escola.  

As ações socioeducativas contemplaram a elaboração de um mural e peça 

teatral contendo informações sobre o habitat, nicho ecológico, ciclo de vida e 

alimentação dos saguis. Tais atividades coletivas de decisão propiciaram a 

incorporação de valores como: respeito, responsabilidade socioambiental, 

solidariedade, comprometimento e cooperação. Haverá a socialização das ações 

com a comunidade escolar.  

Em continuidade, foi elaborada uma cartilha. Os alunos foram divididos em 

pequenos grupos.  A cartilha foi sequencialmente organizada em oito tarefas a fim 

de garantir ao aluno a construção de novos significados e a consolidação dos 

conceitos relacionados aos fatores bióticos e abióticos trabalhados ao longo de toda 

a unidade de ensino, dentre eles, os conceitos de cadeia e teia alimentar com a 

importância ecológica dos seres produtores, consumidores e decompositores; como 

também, o conceito de meio ambiente e preservação ambiental em uma abordagem 

sustentável.  

Posteriormente a confecção da cartilha, os pequenos grupos compartilharam 

as informações com o grande grupo. Com esta atitude, buscou-se fortalecer a 

prática da interação entre as pessoas, a argumentação e a negociação de diferentes 

pontos de vista.  

Por fim, em uma perspectiva integradora, uma nova atividade colaborativa 

foi realizada pelos alunos para estimular a prática de ações de cidadania e consistiu 

no plantio de mudas. Os alunos foram divididos em pequenos grupos e receberam 

instruções acerca da maneira adequada de preparar o solo, a importância do adubo 

e irrigação para o plantio. Tal atividade contribuiu com a arborização da escola, e, 

por conseguinte na melhoria da qualidade de vida dos alunos, como também 

facilitou a locomoção dos saguis pela ampliação dos corredores ecológicos.  

 

a) Construção do mural coletivo 

As ações educativas sugeridas pelos alunos, por ocasião da construção do 

painel coletivo, foram retomadas e configurou-se como uma nova situação de 

aprendizagem para os alunos. Nessa atividade incentivou-se a reflexão crítica dos 
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alunos sobre a viabilidade dessas ações. Os alunos reuniram-se em grupos e 

utilizaram os novos conhecimentos para decidir em conjunto quais ações educativas 

seriam executadas. Favoreceu-se a autonomia intelectual dos alunos.  

Em contrapartida, os alunos também refletiram a respeito das ferramentas 

pedagógicas que poderiam ser utilizadas para tentar minimizar ou neutralizar o 

problema da diminuição da população de saguis. Dentre as opções, os alunos 

chegaram à conclusão que seriam viáveis duas ações, por considerá-las capazes de 

despertar a atenção e o interesse das outras turmas. E assim, os alunos 

promoveram a socialização das ações com uma exposição do mural e apresentação 

da peça teatral para apreciação dos outros alunos da escola.  

A primeira ação consistiu na construção de um mural contendo mensagens 

tanto informativas quanto educativas sobre os aspectos da fisiologia e 

comportamento dos saguis com ênfase no habitat, nicho ecológico, ciclo de vida e 

alimentação. Nessa atividade os alunos utilizaram o conhecimento adquirido por eles 

durante a palestra e reuniram-se na biblioteca em oito pequenos grupos. Cada grupo 

ficou responsável por uma etapa do mural. 

A distribuição das tarefas ocorreu da seguinte maneira: o primeiro grupo 

ficou responsável pelos desenhos dos saguis com as mensagens explicativas 

quanto ao objetivo do mural; o segundo grupo ficou responsável pelas mensagens 

informativas sobre o habitat; seguido do terceiro grupo que trouxe as mensagens 

informativas sobre o nicho ecológico; o quarto grupo, por sua vez, ficou responsável 

pelas mensagens informativas a respeito do ciclo de vida desses primatas; o quinto 

grupo formulou algumas mensagens informativas sobre a cadeia alimentar desses 

animais; por fim os Grupos 6, 7 e 8 ficaram responsáveis pela elaboração das 

mensagens educativas; como também quanto aos riscos de contaminação por 

doenças como a raiva através do contato direto com esses animais silvestres. As 

fotografias 38 e 39, mostram os alunos reunidos na biblioteca da escola no momento 

da confecção do mural. 
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Fotografias 38 e 39 – Confecção do mural 

 

    

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

b) Elaboração e apresentação de uma peça teatral 

A segunda ação consistiu na elaboração e apresentação de uma peça 

teatral, a fim de promover a sensibilização ambiental e a mudança de postura quanto 

à diminuição da oferta de alimentos e maus tratos praticados contra esses animais 

no entorno da escola. Nessa atividade, houve a discussão coletiva acerca dos 

conceitos que seriam incorporados no roteiro da peça teatral (APÊNDICE I), 

definição dos personagens, construção do cenário e os dias e locais dos ensaios. Os 

alunos também fizeram a divisão e formação das seguintes equipes: recepcionistas; 

apresentação do mural; atores; figurinistas; autores; narrador.  Assim, todas as 

etapas da peça foram desenvolvidas pelos próprios alunos. A professora em alguns 

momentos mediou conflitos, enfatizando a importância do trabalho em equipe e a 

cooperação de todos para que houvesse êxito nas ações. Por sua vez, as fotografias 

40 e 41 mostram os alunos durante a confecção do cenário e figurinos da peça 

teatral. 
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Fotografias 40 e 41 – Confecção do cenário e figurino da peça teatral 

   

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

A socialização do mural e a peça teatral ocorreram no mesmo dia, os alunos 

organizaram-se em dois grupos. O primeiro grupo recepcionou as duas turmas do 6º 

ano da escola e apresentou as informações contidas no mural (ver fotografias 42 e 

43); o segundo grupo encenou a peça teatral (ver fotografias 44 e 45). 

 

 

Fotografias 42 e 43 – Socialização do mural com as turmas do 6º ano 

     

Fonte: Autoria própria, 2012 
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Fotografias 44 e 45 – Socialização da peça teatral com as turmas do 6º ano 
 

    

Fonte: Eduardo Idalino, 2012 

 

Dessa forma, observou-se que os alunos participaram ativamente das ações 

socioeducativas, tanto no mural informativo quanto na peça teatral, houve nítida 

divisão das tarefas e responsabilidades. Pode-se inferir através das observações do 

comportamento dos alunos, que tais atividades coletivas de decisão propiciaram a 

interação social e a sensibilização ambiental tanto entre os alunos pesquisados 

quanto os outros alunos da escola. Além disso, favoreceu a incorporação de valores 

como: respeito, responsabilidade ambiental, solidariedade, comprometimento e 

cooperação. 

 

c) Confecção da cartilha 

Esta atividade teve como objetivo a diferenciação progressiva, a 

reconciliação integrativa e a consolidação do conhecimento construído sobre os 

conceitos relacionados aos fatores bióticos e abióticos por meio da confecção de 

uma cartilha feita pelos próprios alunos que se organizaram em pequenos grupos. A 

cartilha (APÊNDICE J) teve em seu conteúdo os conceitos de meio ambiente; 

preservação ambiental; cadeia e teia alimentar com a importância ecológica dos 

seres produtores, consumidores e decompositores em uma perspectiva integradora. 

A seguir podemos visualizar o momento de confecção da cartilha educativa nas 

fotografias 46 e 47. 
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Fotografias 46 e 47 – Confecção da cartilha educativa 
 

   
 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

A cartilha continha oito tarefas sequencialmente organizadas, a fim de 

garantir a progressividade do conhecimento com a construção de novos significados 

e a consolidação dos conceitos trabalhados ao longo de toda a unidade de ensino 

em uma perspectiva integradora.  

No início da cartilha foi solicitado ao aluno que escrevesse um resumo sobre 

a importância das árvores da escola para os animais, para isso foi necessário incluir 

as seguintes palavras: habitat, oxigênio, saguis, pássaros, frutos, alimentação, 

animais. Essa tarefa buscou avaliar se os alunos eram capazes de organizar o seu 

pensamento de maneira coerente com o que havia sido debatido durante toda a 

unidade de ensino utilizando as palavras chaves na construção do resumo.  

Analisando-se a produção dos textos pelos grupos, observa-se que todos 

eles conseguiram escrever de maneira satisfatória o resumo, pois incluíram as 

palavras chaves utilizando uma sequência lógica de pensamento em consonância 

com os debates ocorridos a respeito da importância ecológica das árvores nos 

ecossistemas terrestres e em especial às áreas verdes da escola. A seguir 

destacam-se os resumos feitos pelos grupos 02 e 05. 

Grupo 2: “As árvores da escola nos dão frutos, servem de habitat para 

pássaros, saguis, produzem oxigênio e serve de moradia para animais 

proporcionando também sua alimentação”. 

Grupo 5: “As árvores da escola são muito importantes para nós e os 

animais como pássaros e saguis. As árvores servem de habitat dando a eles uma 

alimentação rica em frutos. Além de nos dar oxigênio pela fotossíntese e um 

ambiente mais saudável”. 



151 
 

Na segunda tarefa da cartilha, foi pedido aos alunos que desenvolvessem 

uma historinha em quadrinhos que ensinasse às outras turmas da escola o que 

deveriam fazer para preservar o meio ambiente. Nessa tarefa, buscou-se avaliar se 

os alunos incluiriam na construção das suas historinhas o conceito ampliado de meio 

ambiente defendido pelos PCN’s (BRASIL, 1998) e que foi trabalhado com eles 

durante toda a sequência de atividades da Unidade de Ensino. 

Observou-se que as historinhas em quadrinhos contiveram dicas de como 

preservar o ambiente, desde o cuidado com o lixo (Grupo 3, 4 e 7); a boa 

convivência dos alunos baseada no respeito às diferenças (Grupo 2); exemplos de 

convivência entre os alunos e os saguis com relação a evitar os maus tratos e o 

fornecimento de alimentos (Grupo 6); a preservação dos ambientes naturais e 

construídos e o respeito entre as relações humanas (Grupo 5), cidadão sustentável 

(Grupo 1). A seguir podemos visualizar as historinhas em quadrinhos elaboradas 

pelos Grupos 1 e 5, figura 4 e figura 5, respectivamente. 

 
Figuras 4 e 5 – Alguns exemplos de historinhas em quadrinhos elaboradas pelos 

Grupos 1 e 5 
 

    

 

A terceira tarefa da cartilha educativa consistiu na elaboração de um resumo 

sobre a cadeia alimentar, e pedia aos alunos que incluíssem as seguintes palavras-

chave dispostas aleatoriamente: cadeia alimentar, consumidores, seres vivos, 
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transferência de energia, produtores, decompositores. Essa tarefa buscou verificar 

se os alunos haviam compreendido o conceito de cadeia alimentar e se eram 

capazes de construir o conceito utilizando as palavras-chave de maneira coerente. 

Observamos que todos os grupos conseguiram realizar a tarefa. Logo abaixo, 

destaca-se o resumo elaborado pelo Grupo 2 que conseguiu construir o conceito de 

cadeia alimentar utilizando as palavras-chave e inclusive trouxe elementos novos ao 

texto citando o papel ecológico dos seres decompositores ao transformar a matéria 

orgânica em inorgânica.  

Grupo 2: “A cadeia alimentar é a transferência de energia entre os seres 

vivos, que começa nos produtores, depois vem os consumidores e quando todos 

morrem são decompostos pelos seres decompositores, que tem o papel de 

transformar matéria orgânica em inorgânica”. 

O resumo elaborado pelo Grupo 3 também trouxe elementos novos ao texto, 

tais como: consumidores primários, secundários, terciários e quaternários, indicando 

que o grupo compreendeu que os consumidores podem ter diferentes denominações 

quanto ao lugar que ocupam na cadeia alimentar e que estas denominações estão 

relacionadas ao tipo de alimento que consomem. Outro trecho que merece destaque 

refere-se ao fato do grupo saber que a principal fonte de energia existente na cadeia 

alimentar provém da energia solar que é absorvida pela planta e transferida para os 

demais seres vivos através da alimentação e por fim o grupo foi capaz de especificar 

os seres vivos bactérias e fungos como sendo seres decompositores. 

Grupo 3: “A cadeia alimentar começa com os seres produtores, exemplo: 

plantas; depois existem os consumidores primários, secundários, terciários e 

quaternários. Os seres vivos são organizados na cadeia alimentar por meio de 

setas, aquela seta que parte de um ser vivo para outro indica serve de alimento para 

o outro. A transferência de energia acontece a partir da luz solar que vai para a 

planta e depois para os demais seres vivos. Por último, tem os seres 

decompositores que são as bactérias e fungos que fazem a decomposição de 

todos os seres vivos”. 

As construções textuais dos grupos revelaram que a aprendizagem do 

conceito de cadeia alimentar se deu de maneira efetiva, pois todos os grupos 

conseguiram incluir as palavras-chave nos seus resumos, além disso, construíram 

textos em concordância com o conceito científico.  
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A quarta tarefa da cartilha educativa pediu aos alunos que montassem um 

modelo de cadeia alimentar usando alguns exemplos de seres vivos existentes nas 

áreas verdes da escola (APÊNDICE K) considerando os produtores, os 

consumidores e decompositores. Para realizar essa tarefa cada grupo recebeu uma 

lista dos seres vivos das áreas verdes da escola relacionados ao tipo de alimentação 

de cada um. 

Percebe-se ao analisar o modelo de cadeia alimentar elaborado pelo grupo 

05: (árvore → minhoca → pássaro → decompositores); e por sua vez, o modelo de 

cadeia alimentar do grupo 06: (árvore → minhoca → aranha → sagui → 

decompositores), que ambos conseguiram representar corretamente o fluxo de 

matéria e energia entre os seres vivos nos três níveis tróficos: produtores, 

consumidores e decompositores. Observou-se também, que os dois grupos 

representaram os consumidores em primários, secundários e até terciários no grupo 

06. Inferimos que houve a utilização das setas em todos os níveis tróficos 

corretamente. Os modelos de cadeia alimentar construídos pelos grupos 05 e 06 

podem ser visualizados nas figuras 6 e 7, respectivamente. 

 

Figuras 6 e 7 – Modelos de cadeia alimentar dos Grupos 5 e 6 

   

 

 Na quinta tarefa, foi solicitado aos alunos que montassem um modelo de 

teia alimentar onde o sagui pudesse aparecer tanto como consumidor primário 

quanto como consumidor secundário. Essa tarefa teve como objetivo promover a 

progressividade e ampliação do conceito de cadeia para a teia alimentar e verificar 

se os alunos eram capazes de incluir os saguis ocupando diferentes lugares na teia 



154 
 

alimentar e desse modo pudessem perceber que os saguis são animais onívoros 

com uma alimentação variada. 

Ao analisar também os Grupos 5 e 6 na construção do modelo de teia 

alimentar, é possível verificar que houve a ampliação do conceito de cadeia 

alimentar para o conceito de teia alimentar. Pois, os alunos conseguiram construir 

um conjunto de cadeias alimentares ligadas entre si, contendo novos exemplos de 

seres vivos. Pode-se inferir, portanto, que o conceito de cadeia alimentar serviu 

como “subsunçor” para a assimilação do novo conhecimento. Novamente, observou-

se que a construção dos modelos de teia alimentar tendo como base os seres vivos 

existentes nas áreas verdes da escola, tornou a construção dos modelos mais 

significativa, pois trouxe elementos do cotidiano dos alunos. 

O Grupo 5 fez a seguinte construção do sagui como consumidor primário 

(árvore → sagui → cogumelos e bactérias). Em seguida trouxe o sagui como 

consumidor secundário (árvore → formiga → sagui → cogumelos e fungos). Por sua 

vez, o Grupo 6 fez a seguinte construção do sagui como consumidor primário 

(árvore → sagui → decompositores). Em seguida trouxe o sagui como consumidor 

secundário (árvore → minhoca → sagui → decompositores). 

 O modelo de teia alimentar do grupo 05 trouxe uma maior biodiversidade ao 

ser comparado ao modelo construído pelo Grupo 6. No entanto, ambos conseguiram 

trazer em seus modelos de teia alimentar o sagui tanto como consumidor primário 

quanto como consumidor secundário.  

Portanto, pode-se afirmar que houve a efetiva ampliação do conceito de cadeia para 

o conceito de teia alimentar e o entendimento de que a teia alimentar consiste no 

entrelaçamento de diversas cadeias alimentares e que um mesmo ser vivo pode 

tanto alimentar-se de vários outros, quanto o oposto também é verdadeiro, um 

mesmo ser vivo servir de alimento para diversos outros seres vivos.  Ver figuras 8 e 

9. 
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Figuras 8 e 9 – Modelos de teia alimentar dos Grupos 5 e 6 
 

   
 

 

Na sexta tarefa foi solicitado aos alunos que desenhassem o primata que 

deu nome ao bosque da escola e aproveitassem o espaço para escrever uma 

mensagem educativa que explicasse a razão pela qual não devemos alimentar os 

saguis. Tal tarefa teve o objetivo de perceber o nível de sensibilização ambiental dos 

alunos a respeito da população de saguis existente nas áreas verdes da escola 

quanto à alimentação. 

Todos os grupos versaram sobre a importância de não interferir na cadeia 

alimentar dos saguis por acarretar prejuízos à saúde desses primatas. Como 

exemplos, logo abaixo, é possível visualizar as figuras 10 e 11 com os desenhos e 

mensagens educativas dos Grupos 2 e 3 respectivamente. 

 
Figuras 10 e 11 – Desenhos dos Grupos 2 e 3 com mensagens educativas sobre o 

ato de não interferir na alimentação dos sagüis 
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Dando continuidade a confecção da cartilha educativa, a sétima tarefa teve 

como objetivo incentivá-los a criar um código de ética ambiental que fosse seguido 

por todos e que pudesse orientar os alunos sobre o que deviam fazer para preservar 

as áreas verdes da escola. Esperava-se que os alunos citassem exemplos a 

respeito da boa convivência com os saguis; evitando maus tratos e a oferta de 

alimentos. Como também, esperava-se que os alunos demonstrassem preocupação 

com o armazenamento e destino correto do lixo nas áreas verdes da escola. 

Observou-se que os grupos conseguiram realizar de maneira adequada a tarefa em 

questão. 

Como exemplo, o Grupo 3 trouxe em seu código de ética ambiental cinco 

regras de conduta: “Jogar o lixo no lugar adequado; Preservar tanto o ambiente 

natural quanto o construído; Não maltratar os seres vivos existentes na 

escola; Ter cuidado com os seres vivos da escola, preservando-os; Plantar 

árvores para ajudar a resgatar o habitat dos saguis”. Como também, O código 

de ética ambiental sugerido pelo Grupo 5 trouxe cinco regras de conduta: “Jogar o 

lixo na lixeira; Não alimentar os saguis; preservar o meio ambiente; 

Economizar energia; Seguir as regras dos 3R’s (Reduzir, reutilizar e reciclar)”.  

Por último, a oitava tarefa da cartilha educativa consistiu em um espaço livre 

onde os alunos pudessem escrever o que haviam aprendido sobre a preservação 

ambiental. Esperava-se que os alunos citassem a preservação ambiental como uma 

atitude em prol dos diversos ambientes sejam eles naturais ou construídos, com o 

uso sustentável dos recursos naturais, mas que também fossem capazes de ampliar 

esse conceito para as relações interpessoais, com os diversos fatores que garantem 

a qualidade de vida das pessoas, tais como: moradia, lazer, educação, saúde, 

ambiente de paz, trabalho digno, entre outros. 

Analisando-se a produção textual dos grupos na oitava tarefa, verificou-se 

que apenas o Grupo 7 não conseguiu ampliar o conceito de preservação ambiental, 

pois se limitou a dizer: “Nós aprendemos que não devemos matar as plantas, 

não devemos jogar lixo no chão e devemos sempre estar ensinando os outros 

a preservar o meio ambiente”. 

Todos os demais grupos lograram êxito na ampliação do conceito de 

preservação ambiental. A seguir merece destaque a produção textual dos Grupos 1 

e 2. 
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Grupo 1: “Preservar o meio ambiente é uma obrigação que a gente tem 

(...). Às vezes nem todas as pessoas fazem isso, pois elas não sabem o quanto 

é importante preservar o meio ambiente (...). Mas preservar o meio ambiente 

não é somente não jogar lixo no chão e não sujar a água; é também ter uma 

relação estável com todos que fazem parte dele. E é bom saber que o meio 

ambiente não é apenas natureza e sim tudo que está ao nosso redor. Por isso, 

nós precisamos estar atentos a tudo que fazemos. (...) O meio ambiente não 

pode ser destruído e sim preservado”. 

Grupo 2: “Nós aprendemos que para preservar o meio ambiente é 

preciso ser um cidadão sustentável e isso não é só se preocupar em não poluir 

o meio ambiente com lixo, mas também com a poluição sonora e visual; é se 

preocupar com o seu próprio consumo; se preocupar com a origem de tudo 

que se consome. A qualidade de vida vem de vários fatores como: moradia, 

lazer, paz, renda, saúde e boa educação”. 

Diante do exposto acima, conclui-se que a confecção da cartilha educativa, 

de maneira geral, contribuiu com a consolidação dos conceitos de meio ambiente e 

cadeia alimentar em uma perspectiva integradora, pois foram apresentadas novas 

situações onde os alunos tiveram que utilizar os conhecimentos assimilados para 

resolver as tarefas propostas na cartilha. Após a confecção da cartilha, os alunos 

foram instruídos a apresentar seus resultados à turma, socializando as informações 

no grande grupo. Com esta atitude, buscou-se fortalecer a prática da interação entre 

as pessoas, a argumentação e a negociação de diferentes pontos de vista 

(fotografias 48 e 49). 

 

Fotografias 48 e 49 – Apresentação da cartilha no grande grupo 

 

Fonte: Autoria própria, 2012 
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d) Plantio de mudas 

Uma nova atividade colaborativa foi realizada pelos alunos e consistiu no 

plantio de mudas de plantas nativas com o objetivo de contribuir com a arborização 

da escola, e, por conseguinte na melhoria da qualidade de vida dos alunos, facilitar a 

locomoção dos saguis pela ampliação da cobertura vegetal e promover a 

sensibilização ambiental a fim de contribuir com mudanças comportamentais em prol 

do meio ambiente. 

A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e 
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de 
participação em potenciais caminhos de dinamização da sociedade e 
de concretização de uma proposta de sociabilidade baseada na 
educação para a participação (JACOBI, 2003, p.199). 

  

Nessa atividade contamos com o auxílio do monitor do programa mais 

educação, responsável pela horta da escola, os alunos receberam instruções desde 

a limpeza da área, como também informações acerca da maneira adequada de 

preparar o solo, a importância do adubo e irrigação para o plantio.  

Durante toda a atividade, os alunos foram incentivados a trabalhar em 

equipe e dessa forma houve a distribuição das tarefas, onde um grupo ficou 

responsável por limpar a área; outro grupo ficou responsável por conseguir água 

para irrigar a terra e por fim outro grupo ficou responsável por fazer o plantio das 

mudas. Ver fotografias 50 e 51. 

 
Fotografias 50 e 51 – Plantio de mudas nas áreas verdes da escola 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2012 

 

Dessa forma, o plantio de mudas tornou-se uma atividade integradora, pois 

mobilizou os alunos a desenvolverem em conjunto as habilidades procedimentais de 

planejar, organizar e executar o plantio de mudas. Além disso, os alunos tiveram 
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uma atitude proativa ao assumirem a responsabilidade socioambiental de contribuir 

com a ampliação da cobertura vegetal das áreas verdes. 

 

 

3.2.7 Avaliação somativa individual - pós-teste  

 

Para concluir a sequência de atividades, foram retomadas no pós-teste 

(APÊNDICE L) as questões propostas na atividade inicial. Os alunos reformularam 

as respostas de acordo com os novos conhecimentos assimilados durante as 

atividades elaboradas ao longo de todo o percurso. Houve a análise comparativa do 

pré-teste e pós-teste. Visamos dessa forma, identificar evidências de aprendizagem 

significativa. A análise comparativa entre os resultados obtidos na atividade inicial 

(pré-teste) com a avaliação somativa individual (pós-teste) encontra-se descrita no 

próximo capítulo 4 que traz a avaliação da aprendizagem da UEPS com as possíveis 

evidências de aprendizagem significativa. 

 

 
3.3 AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE TRILHA INTERPRETATIVA COMO 
ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS 
ECOLÓGICOS  
 

Nesse tópico buscou-se avaliar a trilha interpretativa como estratégia de 

ensino adequada para favorecer a aprendizagem de conteúdos ecológicos por meio 

do método da Lembrança Estimulada.  

 

3.3.1 Análise comparativa da lembrança estimulada 1 e 2  

 

Participaram dessa etapa da pesquisa, três alunos escolhidos 

aleatoriamente, do universo de 26, que corresponde a aproximadamente 10% da 

nossa amostra. A Lembrança Estimulada 1 (LE-1) ocorreu um dia após a trilha 

interpretativa, para avaliar a trilha interpretativa como estratégia de ensino adequada 

para favorecer a aprendizagem de conteúdos ecológicos foram escolhidos para 

análise quatro pontos interpretativos (P4- erva de passarinho; P5- insetos sociais; 
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P6- serrapilheira; P8- árvores: cajá-mirim e goiabeira). A cada imagem exposta 

perguntava-se ao aluno que lembranças surgiam em sua mente ao rever a 

fotografia. Como também, reaplicamos o método, no qual denominamos Lembrança 

Estimulada 2 (L.E-2) que consistiu em reapresentar as fotografias dos pontos 

interpretativos aos mesmos alunos após dois meses de sua realização. 

A utilização do método da lembrança estimulada foi capaz de identificar as 

lembranças mais significantes desses estudantes acerca dos conteúdos ecológicos 

abordados durante o percurso da trilha interpretativa. Bem como, evidenciar a 

aprendizagem dos conteúdos ecológicos por meio da trilha interpretativa. A seguir é 

possível visualizar alguns trechos das falas dos alunos que foram utilizados para 

análise do conteúdo.  

Conforme mostra o Quadro 17, tanto a Lembrança Estimulada 1 (LE-1) 

quanto a Lembrança Estimulada 2 (LE-2) sinalizam que ao deparar-se com as 

imagens houve a ativação da memória do aluno A3 com lembranças de 

termos/denominações que evidenciam a aprendizagem dos conceitos científicos 

relativos a cada um dos quatro pontos interpretativos mesmo após certo período de 

tempo. Observa-se que o aluno A3 utilizou coerentemente os termos: seiva, 

parasita, castas sociais, sociedade, serrapilheira, matéria orgânica, nutrientes, sais 

minerais, decompositores. E até mesmo quando não lembrou o termo científico, o 

aluno foi capaz de citar adequadamente os conceitos e conteúdos ecológicos 

relacionados a cada ponto interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Quadro 17 – Fragmentos de Lembrança (L.E.) estimulada do aluno A3 no percurso 
da trilha interpretativa 

 

PONTO DA TRILHA 
INTERPRETATIVA  
 
CONCEITO 

L.E.1 
(um dia após a trilha) 

L.E.2 
(dois meses após a trilha) 

Ponto 4 
 
Erva-de- 
Passarinho:  
interações 
ecológicas 
 
(parasitismo 
vegetal) 

Aqui eu lembro que ela tá 
sugando a seiva da outra planta, 
é uma planta invasora, parasita, 
ela chegou na mangueira 
através dos passarinhos, pois 
ela tem o fruto doce que atrai os 
passarinhos que comem e 
depois liberam as sementes nos 
galhos das outras árvores. As 
raízes da planta entra nos 
galhos da mangueira e fica 
sugando a seiva, isso é ruim 
para a mangueira que pode até 
morrer. 

... a erva de passarinho que 
sugava pelas raízes a seiva 
da mangueira e que isso 
podia até matar a outra planta 
e tem esse nome por causa 
dos passarinhos que se 
alimentam dos seus frutos e 
depois ajudam a espalhar a 
erva de passarinho pelas 
outras árvores. Essa planta, 
erva de passarinho, faz muito 
mal a outra, pois fica sugando 
o alimento da outra. (não 
lembrou o termo parasitismo). 

Ponto 5 
 
Insetos sociais: 
Interações 
ecológicas 
 
 
(sociedade)  
 

...Aqui a gente conversou sobre 
o cupinzeiro e o formigueiro 
Os cupins fazem o cupinzeiro 
nas árvores e dentro do solo. 
Lembro que as formigas e 
cupins dividem as tarefas em 
castas sociais, tem os 
soldados, operárias são as que 
cuidam da rainha e a rainha só 
serve para se reproduzir. 

...Aqui a gente viu as formigas 
e os cupins e viu que eles 
formam uma sociedade que 
divide as tarefas em castas 
sociais, tem os soldados que 
defendem o formigueiro e o 
cupinzeiro, as trabalhadoras 
(não utilizou o termo 
operárias), a rainha e o rei 
para reprodução. 

Ponto 6 
 
Serrapilheira: 
processo e 
organismos 
decompositores 
 
(decomposição) 

...Aqui a gente falou da 
serrapilheira que é formada 
pelas folhas, plantas, animais e 
toda a matéria orgânica, daí 
serve de adubo para as plantas. 
A matéria orgânica vai se 
transformar em sais minerais e 
são as bactérias e fungos que 
fazem isso.  

... a senhora falou da 
serrapilheira e dos fungos e 
bactérias que transformam 
toda a matéria orgânica em 
adubo, nutrientes, sais 
minerais para as plantas e aí 
as plantas pegam esses 
nutrientes junto com a água e 
levam até as folhas. Eu 
lembro que a senhora falou 
que sem os decompositores 
a matéria orgânica iria ficar lá 
por décadas e décadas e 
nunca iria se decompor, por 
isso as bactérias e fungos são 
importantes.  

Ponto 8 
 
Caule do Caja Mirim 
e goiabeira:  
adaptações 
ecológicas 
 

... a gente viu que o caule dela 
era todo pontudo, rugoso e 
áspero, e por ser assim resiste a 
ambientes com pouca água, pois 
armazena nutrientes que ajuda 
a planta a sobreviver aos dias 
sem chuva. 

... a cajá-mirim resiste tanto a 
ambientes quentes e úmidos, 
mas também consegue 
sobreviver a longos períodos 
sem chuva graças a essas 
estruturas (o aluno aponta o 
caule com o dedo) que 
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(adaptação à seca) A gente viu também a goiabeira 
que é diferente da cajá-mirim, o 
caule é liso e ela só sobrevive 
em solo úmido, ela não tem 
onde acumular esses nutrientes. 

armazena nutrientes e a 
gente viu que a goiabeira por 
ter o tronco liso só consegue 
sobreviver em solo úmido. 

 

Dando prosseguimento, tem-se os fragmentos de Lembrança Estimulada 

(LE- 1 e LE- 2) do aluno A11 no percurso da trilha interpretativa, que também 

evidencia a assimilação dos conteúdos ecológicos mesmo após certo período de 

tempo. Percebe-se que o aluno foi capaz de lembrar os termos científicos e 

relacioná-los adequadamente aos conceitos, tais como: hospedeira, parasita, 

fotossíntese, matéria orgânica, seres decompositores, sais minerais, desequilíbrios 

ambientais. E mesmo quando não lembrou os termos científicos foi capaz de 

descrever o significado dos conceitos envolvidos em cada ponto interpretativo. 

Conforme mostra o Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Fragmentos de Lembrança (L.E.) estimulada do aluno A11 no percurso 
da trilha interpretativa 

 

 
PONTO DA TRILHA 
INTERPRETATIVA 
 
CONCEITO 
 

L.E.1 
(um dia após a trilha) 

L.E.2 
(dois meses após a trilha) 

Ponto 4 
 
Erva-de- 
Passarinho: 
interações 
ecológicas 
 
(parasitismo 
vegetal) 

...Aqui a gente viu que essa 
planta erva de passarinho estava 
sugando o alimento da 
mangueira e a mangueira era 
sua hospedeira, só que estava 
sendo prejudicada, pois a erva 
de passarinho é uma planta 
parasita, porque quando a 
mangueira faz fotossíntese, ela 
suga e rouba o alimento da 
mangueira e se ela se espalhar 
por toda a mangueira pode levar 
a morte da árvore porque a 
mangueira não vai conseguir se 
alimentar. A gente viu que os 
passarinhos ajudam a espalhar 
as sementes da planta parasita 
porque eles comem os frutos e 
distribui as sementes na 
mangueira ou em outra árvore. 

...A gente viu que nessa 
planta mangueira tinha outra 
diferente dela e que a 
mangueira é hospedeira 
dessa outra chamada erva de 
passarinho e que ela se 
chama assim porque os 
passarinhos gostam de comer 
seus frutos e espalhar as 
sementes em outras árvores, 
a erva de passarinho é uma 
planta invasora (não se 
lembrou do termo parasita) 
que suga o alimento da 
mangueira depois que ela faz 
fotossíntese e pode até 
causar a morte da mangueira. 
 

Ponto 5 
 

... cupins e as formigas que são 
insetos que dividem as tarefas 

..Aqui a gente viu que dentro 
do cupinzeiro e do formigueiro 
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Insetos sociais:  
Interações 
ecológicas 
 
(sociedade)  
 

(não lembrou o nome do termo 
casta social).Existem as 
operárias que trazem o alimento 
e ajudam a manter o formigueiro 
e o cupinzeiro, ajudam a cuidar 
da rainha que fica protegida e só 
serve para se reproduzir junto 
com o macho fértil, gera os 
filhotes; aí tem também os 
soldados que são os 
seguranças, defendem contra os 
invasores. A gente também viu 
que na natureza em equilíbrio 
eles não causam prejuízos, mas 
nas cidades ocorrem 

desequilíbrios ambientais 
envolvendo esses insetos, 
porque a gente invadiu a área 
deles e agora eles causam 
prejuízos ao ser humano, os 
cupins podem destruir móveis de 
madeira, papel. 
 

cada grupo tem sua tarefa 
determinada, tem as 
operárias que mantém 
organizado tudo, vão procurar 
comida, organizam a casa; 
cavam e vão construindo 
canais no solo e a rainha fica 
protegida lá dentro; a rainha e 
o rei só servem pra 
reprodução, e tem os 
defensores que agora não 
lembro o nome. 
 

Ponto 6 
 
Serrapilheira: 
processo e 
organismos 
decompositores 
 
(decomposição) 

...Eu lembro que a gente foi ver 
essas folhas jogadas e elas são 
formadas por matéria orgânica, 
que entram em contato com os 
decompositores, que 
decompõe e geram sais 
minerais. Aqui a gente tava 
vendo os cogumelos que são 
fungos e a senhora falou que 
eles são seres decompositores 
junto com as bactérias e sempre 
finalizam a cadeia alimentar e 
se eles não existissem a matéria 
orgânica iria ficar para sempre 
no meio ambiente sem nunca se 
decompor e isso iria começar a 
acumular corpos de pessoas, 
animais e tudo que viesse de um 
ser vivo. 

...Eu lembro que a 
serrapilheira é feita de 
matéria orgânica e se não 
fosse os fungos e bactérias a 
matéria orgânica iria se 
acumular na natureza. E que 
esses seres vivos têm sua 
importância na natureza, eles 
são os seres 
decompositores, 
transformam matéria orgânica 
em sais minerais que depois 
as plantas absorvem. 
 

Ponto 8 
 
Caule do Caja Mirim 
e goiabeira:  
adaptações 
ecológicas 
 
(adaptação à seca) 

... percebemos que ele tinha a 
textura grossa e a casca dura e 
que essa planta apesar de não 
ser do sertão, ela pode até viver 
em ambiente quente e seco 
como o sertão e no caule ela 
consegue reservar nutrientes e 
evitar a perda de água para se 
manter em época de seca. 
Assim consegue resistir a 
períodos sem chuva. 
Aqui eu toquei no caule da 
goiabeira e percebi que era 

...Eu lembro que a gente 
tocou no caule, que ele era 
áspero e a gente aprendeu 
que a cajá-mirim consegue 
resistir a períodos sem chuva, 
porque o caule dela acumula 
nutrientes. 
... a gente tocou no caule da 
goiabeira e viu que era liso e 
soltava a casca e viu que a 
goiabeira só consegue viver 
em ambientes úmidos porque 
seu caule não acumula 
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diferente da outra porque era liso 
e estava trocando de casca e a 
gente aprendeu que a goiabeira 
não resiste a ambientes sem 
água, precisa de solo fértil e bem 
úmido. 

nutrientes. 

 

Por fim, ao analisar os fragmentos de respostas do aluno A19 na Lembrança 

Estimulada 1 e compará-los com os fragmentos de Lembrança Estimulada 2, após 

dois meses da execução da trilha interpretativa, percebe-se que o tempo não 

influenciou negativamente na qualidade das respostas, revelando que houve uma 

aprendizagem eficaz dos conceitos trabalhados. No entanto, na L.E.1, ocorrida mais 

próxima do percurso da trilha, foi relatado com mais frequência pelo aluno a 

denominação e emprego correto de termos “difíceis” em biologia, tais como: 

fotossíntese, matéria orgânica, serrapilheira, habitat.  

Após dois meses, na LE- 2, o aluno A19 ainda era capaz de utilizar adequadamente 

os conceitos e termos aprendidos, exemplificando e fazendo relações. Inclusive na 

Lembrança Estimulada 2 (LE-2) destaca-se o fato do aluno ter citado novos termos 

que não haviam sido ditos por ocasião da LE- 1, tais como: parasitismo e insetos 

sociais. Desse modo, evidencia-se que o método da Lembrança Estimulada foi 

capaz de reavivar a memória do aluno, ao deparar-se com as imagens da trilha 

interpretativa, mesmo após certo período de tempo. Ver Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Fragmentos de Lembrança estimulada do aluno A19 

 
PONTO DA TRILHA 
INTERPRETATIVA  
 
CONCEITO 
 

L.E.1 
(um dia após a trilha) 

L.E.2 
(dois meses após a 

trilha) 

Ponto 4 
 
Erva-de- Passarinho: 
interações ecológicas 
 
(parasitismo vegetal) 

...Ah !aqui eu lembro que é 
a erva de passarinho, 
porque o passarinho se 
alimenta dos frutos dela, 
que é doce e depois 
coloca as sementes em 
outra árvore. A erva de 
passarinho é uma parasita, 
porque ela é preguiçosa, 
ela não quer produzir o 
alimento dela, a mangueira 
faz fotossíntese e ela 

... ela é chamada assim 
porque os passarinhos 
gostam de comer os frutos 
dela, eles comem e 
depositam as sementes 
em outras árvores e 
acontece o parasitismo 
porque a erva de 
passarinho é uma 
preguiçosa, vai comer o 
alimento da mangueira e é 
capaz até de matar porque 
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quer pegar pronto o 
alimento da outra árvore, e 
por isso ela é capaz até de 
matar a outra árvore, aqui 
ela foi crescendo e se 
fixando na mangueira.  

ela suga o alimento pelas 
raízes.  
 

Ponto 5 
 
Insetos sociais: 
Interações ecológicas 
 
(sociedade)  
 

...Aqui a gente conversou 
sobre os cupins e 
formigas, falou da rainha 
que fica se reproduzindo, 
eu não lembro muita coisa 
não. 
...Eu lembro que eles 
ajudam uns aos outros, 
que tem o soldado para 
proteger; lembro que tem a 
divisão de tarefas, mas eu 
só lembro disso. 
 

... Aqui eu lembro dos 
cupins e formigas, eles são 
insetos sociais. Lembro 
que eles dividem as 
tarefas, tem os soldados 
que protegem, tem a 
rainha e o rei que ficam só 
reproduzindo, ainda tem 
outro grupo que não 
lembro o nome, mas que 
cuida do formigueiro e 
cupinzeiro. Debaixo da 
terra eles vão formando 
buracos, que vai entrar ar 
e os cupins ajudam na 
decomposição da 
matéria orgânica 
também. 

Ponto 6 
 
Serrapilheira: processo e 
organismos 
decompositores 
 
(decomposição) 

...Aí é matéria orgânica, 
bicho morto, restos de 
plantas, frutos é a 
serrapilheira. Aqui a 
senhora falou sobre os 
fungos e bactérias, né? 
Depois que os seres vivos 
morrem a matéria 
orgânica é decomposta. 
Lembro que fiz uma 
pergunta e todo mundo riu, 
porque eu perguntei sobre 
o coco, se também ia ser 
decomposto e a senhora 
falou que sim, que era 
matéria orgânica também. 
Aqui a gente viu os 
cogumelos que são 
fungos. 

... lembro que ela é 
formada por matéria 
orgânica, tudo que vem 
de um ser vivo, os fungos 
e bactérias ajudam a 
decompor e transformam 
em sais minerais.  
... se os decompositores 
desaparecessem os 
corpos dos seres vivos, a 
matéria orgânica iria se 
acumular. 
 

Ponto 8 
 
Caule do Caja Mirim e 
goiabeira: adaptações 
ecológicas 
 
(adaptação à seca) 

...o cajá-mirim, essa 
estrutura aqui é o caule e 
a textura é dura e furava, 
ele armazena nutriente 
porque ela é resistente a 
períodos de seca. 
A goiabeira tem o caule 
diferente, é lisa, fica 
descascando e ela precisa 
de umidade e por isso ela 
não consegue resistir a 
seca porque não tem a 

... os caules são 
diferentes, do cajá é duro 
e tem essas estruturas 
para armazenar nutrientes, 
por isso essa árvore 
consegue sobreviver um 
tempo sem chuva. Mas a 
goiabeira não consegue 
isso porque o caule é liso, 
ela sobrevive em lugar 
úmido. 



166 
 

mesma estrutura da cajá-
mirim. O habitat dela tem 
que ser úmido. 

 

Conclui-se, ao analisar as falas dos alunos tanto na Lembrança Estimulada-

1 (LE-1) quanto na Lembrança Estimulada 2 (LE-2) percebe-se que houve 

evidências de aprendizagem significativa ao longo do tempo. Pois todos os alunos 

ao visualizarem as imagens descreveram com riqueza de detalhes os conceitos 

trabalhados em cada ponto interpretativo.  

Partindo de uma perspectiva geral, no Ponto 4 (erva de passarinho), os 

alunos explicaram adequadamente a relação ecológica denominada parasitismo 

vegetal, existente entre a erva de passarinho e a mangueira. Assim como, ao 

visualizar as imagens do Ponto 5 (insetos sociais), eles souberam explicar como 

ocorre a divisão de tarefas na sociedade dos cupins e formigas. No Ponto 6 

(serrapilheira), os discentes foram capazes de perceber a importância ecológica dos 

seres decompositores, fungos e bactérias na cadeia alimentar e no equilíbrio dos 

ecossistemas. E por fim, no Ponto 8 (árvore cajá-mirim e goiabeira), ao depararem-

se com as imagens desse ponto interpretativo, houve a ativação da memória dos 

alunos e todos souberam descrever as diferenças morfológicas externas dos caules 

destas árvores e ainda relacionaram estas diferenças com as adaptações destas 

plantas a ecossistemas diversificados. 
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4 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DA UEPS: POSSÍVEIS EVIDÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Este último capítulo destinou-se a contemplar os últimos passos da UEPS e 

correspondem respectivamente ao sétimo e oitavo passos dos aspectos sequenciais 

definidos por Moreira (2011) e visou avaliar a aprendizagem da UEPS e a própria 

UEPS, a partir das observações da docente em busca de possíveis evidências de 

aprendizagem significativa obtidas, ou não, por parte dos alunos durante a execução 

das atividades desenvolvidas ao longo da unidade de ensino. Como também, pela 

análise comparativa dos resultados obtidos na atividade inicial (pré-teste) com os 

resultados obtidos na atividade somativa individual (pós-teste). Além disso, a 

avaliação ocorreu ao longo de todo o processo de aprendizagem do aluno, em 

especial, por meio da avaliação formativa, ou seja, situações, tarefas resolvidas 

colaborativamente em que pudessem ser consideradas como evidências de 

aprendizagem significativa. Considerou-se nesse trabalho as atividades 

colaborativas como sendo a construção do mural e peça teatral; a confecção da 

cartilha e o plantio de mudas.  

 

 

4.1 ANÁLISE COMPARATIVA DO PRÉ-TESTE COM O PÓS-TESTE 

 

No pós-teste, levou-se em consideração os mesmos critérios de análise de 

conteúdo utilizados no pré-teste para organização das categorias de respostas 

adequadas, parcialmente adequadas e inadequadas. Analisando-se os resultados 

obtidos no pós-teste (APÊNDICE L), após aplicação da UEPS com os resultados 

obtidos no pré-teste, antes da intervenção, percebe-se que houve aumento 

significativo no número de respostas adequadas e parcialmente adequadas em 

todas as questões investigadas. E em contrapartida, um decréscimo substancial na 

categoria de respostas inadequadas; chegando-se, inclusive, a apresentar 

inexistência de respostas inadequadas em algumas questões.  

Desse modo, inicia-se a análise comparativa entre o pré-teste e pós-teste 

com a primeira questão: O que a ecologia estuda? Observa-se que antes da 

intervenção havia catorze alunos (54%) apresentando respostas adequadas; doze 

alunos (46%) com respostas parcialmente adequadas e nenhum aluno apresentou 
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respostas inadequadas. Após a aplicação da UEPS, o número de respostas 

adequadas subiu para vinte alunos (76,92%), e por sua vez, as respostas 

parcialmente adequadas decresceram para seis alunos (23,08%) e no pós-teste não 

houve nenhum aluno na categoria de respostas inadequadas (Gráfico 1).  

Percebe-se ao analisar as respostas dos alunos para essa primeira questão 

que a sequência de atividades desenvolvidas nessa UEPS contribuiu com uma 

maior compreensão acerca do estudo da ecologia como Ciência.  Assim, destaca-se 

a resposta adequada A5: “A ecologia é a Ciência que estuda o meio ambiente, 

as interações entre os organismos e seu ambiente”.  

 

Gráfico 1 – Análise comparativa segundo categorias de respostas do pré-teste e 
pós-teste para a questão 1: O que a ecologia estuda? 

 

  

 

Dando continuidade a análise comparativa à segunda questão: O que é meio 

ambiente para você? Identifica-se que houve ampliação do entendimento do 

conceito de meio ambiente. Constata-se nas respostas dadas a essa questão que os 

alunos conseguiram construir adequadamente o conceito de meio ambiente em 

consonância com a visão socioambiental defendida pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998). Nesse sentido, destaca-se a resposta adequada A20: “O 

meio ambiente é formado por um conjunto de fatores tanto vivos, como não 

vivos. Exemplo: diversas espécies de seres vivos inseridos tanto em 

ambientes naturais quanto em ambientes construídos, como as cidades. É 

também tudo que nos rodeia”. 
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No gráfico 2, pode ser evidenciado que no primeiro questionário (pré-teste), 

antes da intervenção, havia sete alunos (27%) na categoria de respostas 

adequadas; por sua vez, tinha-se um percentual expressivo de respostas na 

categoria “parcialmente adequadas” com quinze alunos (58%); quatro alunos (15%) 

apresentavam respostas inadequadas.  

No entanto, ao analisarmos as respostas dos alunos após a aplicação da 

UEPS, no questionário (pós-teste), é perceptível a evolução da aprendizagem, mais 

uma vez ocorreu um aumento no número de respostas adequadas com vinte alunos 

(77%) nessa categoria; por sua vez houve um decréscimo tanto das respostas 

parcialmente adequadas com quatro alunos (15%), quanto das respostas 

inadequadas com apenas dois alunos (8%) após o processo de ensino-

aprendizagem por meio da UEPS.  

 

Gráfico 2 – Análise comparativa segundo categorias de respostas do pré-teste e 
pós-teste para a questão 2: O que é meio ambiente para você? 

 

 
 

Ao prosseguir com a análise comparativa à terceira questão: Você faz parte 

do meio ambiente? Sim (  ) Não (  ) Justifique sua resposta. No pré-teste as 

categorias de respostas obedeceu a seguinte distribuição: treze alunos (50%) deram 

respostas adequadas, 13 alunos (50%) deram respostas parcialmente adequadas e 

não houve respostas inadequadas.  

Em contrapartida, ao compararmos esses resultados do pré-teste com os 

resultados obtidos no pós-teste, percebe-se que após a aplicação da UEPS todos os 
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alunos passaram a sentir-se parte integrante do meio ambiente, e na sua grande 

maioria 24 alunos (92%) além de perceberem-se como parte integrante do meio, 

eles ainda perceberam que o meio ambiente é composto por vários fatores, 

formando um sistema complexo e dinâmico de seres vivos, não vivos e o ser 

humano (HENRIQUE e ROSSO, 2009, P. 176).  

Desse modo, destaca-se a resposta adequada A15: “Sim, porque faço 

parte dos fatores bióticos (seres vivos) e todos os fatores bióticos e abióticos 

fazem parte do meio ambiente”. No pós-teste, apenas dois alunos (8%) 

permaneceram com uma visão utilitarista do meio ambiente a serviço do ser 

humano. Não houve nenhum aluno na categoria de respostas inadequadas (Gráfico 

3). 

 

Gráfico 3 – Análise comparativa segundo categorias de respostas do pré-teste e 
pós-teste para a questão 3: Você faz parte do meio ambiente? 

 

 

 

Por sua vez, na análise comparativa à quarta questão: Como devemos 

preservar o meio ambiente? Observou-se que na atividade inicial (pré-teste): Nove 

alunos (35%) foram reunidos na categoria de respostas adequadas, dezesseis 

alunos, a maior parte da amostra (62%), estavam na categoria de respostas 

parcialmente adequadas e apenas um aluno (4%) foi categorizado como tendo 

resposta inadequada.  

Todavia, ao compararmos esses resultados preliminares com os obtidos no 

pós-teste, é notório a incorporação de práticas relacionadas ao consumo sustentável 
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dos recursos naturais nas respostas apresentadas após a aplicação da UEPS. Visto 

que no pós-teste encontrou-se dezessete alunos (65%) na categoria de respostas 

adequadas e nove alunos (35%) na categoria parcialmente adequada. E, mais uma 

vez, não houve respostas inadequadas no pós-teste, conforme mostra o Gráfico 4. 

Assim, destaca-se a resposta adequada A9: “Para preservar o meio 

ambiente é preciso ser um consumidor sustentável, proteger a natureza, 

procurando utilizar dela somente o necessário. O consumidor sustentável não 

pensa só em si, em consumir, consumir... para satisfazer os seus luxos, mas 

pensa em não prejudicar a natureza. Uma das atitudes de um cidadão 

sustentável é diminuir a quantidade de lixo, comprar itens reutilizáveis, reciclar 

alguns produtos como plásticos, metais, entre outros, economizar água e 

energia elétrica. Enfim, para o bem de todos; o melhor a fazer é comprar coisas 

que não danifiquem as nossas vidas e muito menos o meio ambiente, usando 

apenas o indispensável”. 

 

Gráfico 4 – Análise comparativa do pré-teste com o pós-teste das respostas dos 
estudantes para a questão 4: Como devemos preservar o meio ambiente? 

 

 

 

Na análise comparativa das respostas na atividade inicial (pré-teste) com as 

respostas encontradas no pós-teste à quinta questão: Alguns alunos alimentam os 

saguis da escola. Você concorda com essa atitude? Sim (  ) Não (  ) Justifique sua 

resposta. Percebe-se que houve uma evolução bastante significativa nas respostas 

dos alunos a essa questão, pois no pré-teste doze alunos (46%) foram reunidos na 
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categoria de respostas adequadas por não acharem correto alimentar os saguis e 

terem apresentado afirmações que mais se aproximaram da expectativa de 

respostas; cinco alunos (19%) apresentaram respostas parcialmente adequadas e 

por sua vez nove alunos (35%) deram respostas inadequadas na ocasião (Gráfico 

5).  

Porém, no pós-teste todos os alunos apresentaram respostas compatíveis 

com a nossa expectativa de respostas, o que demonstra terem compreendido que o 

ato de alimentar os saguis não deve ser praticado por acarretar prejuízos à saúde 

desses animais. Nesse sentido, destaca-se a resposta adequada A10: “Não 

devemos alimentar os saguis, pois eles conseguem o próprio alimento. Se os 

alimentarmos, eles podem ficar dependentes de nós, perdendo a capacidade 

de encontrar o próprio alimento, além de eles poderem transmitir doenças a 

nós, e nós a eles”. 

 

Gráfico 5 – Análise comparativa segundo categorias de respostas do pré-teste e 
pós-teste para a questão 5: Alguns alunos alimentam os saguis da escola. Você 

concorda com essa atitude? Sim (  ) Não (  ) Justifique sua resposta. 
 

 
 

Dando continuidade a análise dos resultados obtidos antes e depois da 

aplicação da UEPS encontra-se a seguir a análise da sexta questão: O que você 

entende por cadeia alimentar? Na atividade inicial, pré-teste, existia a seguinte 

distribuição de respostas nas três categorias: onze alunos (42%) de respostas 

adequadas, doze alunos (46%) maior parte da amostra com respostas parcialmente 

adequadas e por fim, três alunos (12%) apresentando respostas inadequadas.  
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Entretanto, no pós-teste, houve um aumento no número de respostas 

adequadas, dezessete alunos (65%) da amostra ficaram nessa categoria; como 

também, ambas as categorias parcialmente adequadas quanto inadequadas tiveram 

decréscimo no número de alunos; sendo oito alunos (31%) na categoria de 

respostas parcialmente adequadas e apenas um aluno (4%) apresentou resposta 

inadequada (Gráfico 6). Assim, destaca-se a resposta adequada A20: “A cadeia 

alimentar é organizada em produtores, consumidores e decompositores. Na 

cadeia alimentar acontece a transferência de matéria e energia entre os seres 

vivos que compõe a cadeia alimentar. Os produtores são capazes de produzir 

seu próprio alimento; os consumidores alimentam-se dos produtores e outros 

seres vivos; os decompositores fazem a decomposição de todos os seres 

vivos”. 

 

Gráfico 6 – Análise comparativa segundo categorias de respostas do pré-teste e 
pós-teste para a questão 6: O que você entende por cadeia alimentar? 

 

 
 

 

O Gráfico 7 mostra a análise comparativa segundo categorias de respostas 

do pré-teste e pós-teste para a questão 7: Construa uma cadeia alimentar 

exemplificando os seres vivos que a compõe por meio de um desenho ou em forma 

de esquema/diagrama ilustrativo orientado por setas. Desse modo, encontra-se 

explicitado no pré-teste que apenas dois alunos (8%) construíram um modelo de 

cadeia alimentar de acordo com o modelo científico com o uso das setas e a 

indicação dos seres produtores, consumidores e decompositores corretamente; 
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seguido de seis alunos (23%) que construíram modelos de cadeia alimentar com 

respostas parcialmente adequadas, pois utilizaram corretamente as setas, mas não 

indicaram todos os níveis tróficos; em sua grande maioria, dezoito alunos (69%) 

foram classificados na categoria de respostas inadequadas por trazer em seus 

desenhos as setas com a indicação de fluxo de matéria e energia invertidas.  

É visível a mudança conceitual que sinaliza evidências de aprendizagem 

significativa comparando-se os resultados do pré-teste com os resultados do pós-

teste. Ao final, vinte e cinco alunos (96%) da amostra fizeram os seus modelos de 

cadeia alimentar de acordo com o conhecimento científico, empregando 

adequadamente as setas indicativas de fluxo de matéria e energia, assim como 

indicando exemplos de seres vivos partindo dos produtores, consumidores e 

finalizando nos decompositores; por sua vez, houve uma resposta parcialmente 

adequada (4%), nela o aluno utilizou corretamente as setas, citou exemplos de seres 

produtores e consumidores, mas não indicou os seres decompositores. No resultado 

do pós-teste para essa sétima questão, não houve respostas inadequadas. 

 

Gráfico 7 – Análise comparativa segundo categorias de respostas do pré-teste e 
pós-teste para a questão 7 com desenho ou esquema de cadeia alimentar 

exemplificando os seres vivos que a compõe 
 

 
 
 

 Na figura 12 podemos visualizar um modelo adequado construído pelo 

aluno A14, constatando evidências de aprendizagem significativa referente ao 

conceito de cadeia alimentar. 
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Figura 12 – Esquema/diagrama A14 com resposta adequada do conceito de cadeia 
alimentar no pós-teste 

 

 

Por fim, o Gráfico 8 evidencia a comparação das respostas dos estudantes 

para a questão 8: Indique o papel ou função de cada ser vivo que você desenhou ou 

indicou na cadeia alimentar acima, preenchendo o quadro: Nome do ser vivo/papel-

função. Assim como na análise comparativa das questões anteriores, para essa 

questão houve evidências de aprendizagem significativa, pois anteriormente, no pré-

teste, apenas três alunos (12%) estavam na categoria de respostas adequadas; 

seguidos pela grande maioria, dezesseis alunos (62%) categorizados como 

parcialmente adequados; e sete alunos (27%) não souberam indicar o papel ou 

função dos seres vivos na cadeia alimentar. 

No entanto, no pós-teste a situação inverteu-se, a grande maioria das 

respostas concentraram-se na categoria de respostas adequadas, assim vinte e 

cinco alunos (96 %) indicaram corretamente todos os níveis tróficos com seus 

respectivos papéis e/ou funções dentro da cadeia alimentar; seguido de apenas uma 

resposta (4%) na categoria “parcialmente adequada” por não indicar todos os níveis 

tróficos (produtores, consumidores, decompositores); e por fim, não houve respostas 

na categoria “inadequadas”. 
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Gráfico 8 – Análise comparativa segundo categorias de respostas do pré-teste e 
pós-teste para a questão 8: Indique o papel ou função de cada ser vivo da cadeia 

alimentar do seu desenho 
 

 

 

Na tabela 4 podemos visualizar o papel ou função de cada ser vivo na 

cadeia alimentar construída anteriormente pelo aluno A14, constatando evidências 

de aprendizagem significativa referente ao conceito de cadeia alimentar. 

 

Tabela 4 – Resposta adequada A14 para o papel ou função de cada ser vivo 
na cadeia alimentar no pós-teste. 

 
 Nome do ser vivo Papel/função 

 Planta Produtor 

 Formiga Consumidor primário 

 Sagui Consumidor secundário 

 Coruja Consumidor terciário 

 Seres 
decompositores 

Decompositores 

 

Dessa forma, durante a análise comparativa entre os resultados obtidos no 

pré-teste e pós-teste, encontrou-se evidências de aprendizagem significativa 

referente aos conceitos relacionados aos fatores bióticos e abióticos desenvolvidos 

nessa unidade de ensino, em especial, aos conceitos de meio ambiente e cadeia 

alimentar. Atribui-se os resultados positivos ao uso de estratégias de ensino 

diversificadas e material instrucional potencialmente significativos, que permitiram ao 

aluno assimilar o novo conhecimento de forma substantiva e não-arbitrária. Os 
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conceitos foram adquirindo novos significados na medida em que os alunos 

participaram ativamente da construção dos conceitos. 

 

 

4.2 ANÁLISE DA AVALIAÇÃO FORMATIVA  

 

Esta pesquisa partiu do pressuposto que o conhecimento prévio e a 

predisposição do aluno em querer aprender são condições essenciais para favorecer 

a aprendizagem significativa, percebeu-se que incluir os alunos desde a etapa 

preliminar de planejamento da proposta de utilizar as áreas verdes da escola como 

espaço educativo e em seguida identificar os conhecimentos prévios, para depois 

fazer o planejamento da organização sequencial das atividades da UEPS foi 

essencial para predispor o aluno a querer aprender os conteúdos ecológicos e por 

sua vez, fazê-los querer aprender Ciências nas áreas verdes da escola.  

Nesse sentido, fez-se o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos 

por meio do pré-teste, e este foi essencial à identificação dos subsunçores 

adequados e parcialmente adequados, pois estes serviram como “âncora” para 

assimilação do novo conhecimento. 

A utilização das trilhas interpretativas nesta pesquisa contribuiu 

positivamente na construção de conceitos científicos relevantes, pois favoreceu 

ganhos cognitivos. Como também, ganhos relativos às dimensões sociais e afetivas, 

proporcionando aos alunos uma melhoria na autoestima, no senso de 

responsabilidade pessoal e coletiva no que concerne a construção da cidadania. 

Além disso, especificamente, a utilização da trilha interpretativa nas áreas verdes da 

escola como espaço educativo foi relevante no aspecto motivacional, pois os alunos 

foram protagonistas ao longo de todo processo de ensino-aprendizagem, ao 

participarem ativamente das atividades propostas por essa unidade de ensino.  

Como também, as entrevistas associadas ao método da lembrança 

estimulada demonstraram que a trilha interpretativa como estratégia de ensino é 

eficaz para trabalhar os conteúdos ecológicos e o quanto as áreas verdes da escola 

podem ser consideradas como um espaço educativo adequado. No entanto, a 

manutenção das áreas verdes da escola continua sendo um desafio a ser superado. 

Comprovou-se que a utilização de atividades diversificadas organizadas em 

uma UEPS promoveu a autonomia intelectual dos alunos e facilitou a aquisição de 



178 
 

novos significados por meio da diferenciação progressiva; da reconciliação 

integrativa e por fim garantiu a consolidação dos conteúdos ecológicos e conceitos 

relacionados a fatores bióticos e abióticos e suas relações a partir do meio, áreas 

verdes da escola, com ênfase nos conceitos de meio ambiente e cadeia alimentar 

com base nas ideias centrais do eixo temático Vida e Ambiente. Dentre os 

conteúdos e conceitos ecológicos trabalhados na unidade de ensino, de forma geral 

destacam-se os seguintes: 

 Fatores bióticos e abióticos; 

 Fisiologia, habitat, nicho ecológico, ciclo de vida e alimentação da espécie 

de primata (Callithrix jacchus) e a importância da preservação ambiental das áreas 

verdes para a manutenção dessa espécie na escola; 

 O estudo da ecologia e suas interações, tais como: as relações ecológicas 

existentes nas áreas verdes da escola, as diferenças entre meio ambiente natural e 

meio ambiente construído, os ecossistemas com seus fatores bióticos e abióticos, os 

aspectos envolvidos na preservação ambiental atrelado ao desenvolvimento 

sustentável e a cidadania ambiental. Como também, os aspectos anatômicos e 

fisiológicos das folhas, frutos e caules de algumas árvores da escola; 

 A cadeia alimentar e teia alimentar: possíveis inter-relações existentes 

entre os seres vivos para obter energia (alimento), importância ecológica dos seres 

produtores, consumidores e decompositores, como também os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais a partir da interação entre os seres humanos e a natureza. 

Por fim, promoveu-se com a aplicação das atividades colaborativas do mural 

coletivo, peça teatral, cartilha e plantio de mudas; o desenvolvimento dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais em uma abordagem sustentável.  Assim, ao 

trabalhar os conteúdos conceituais tendo o aluno como protagonista de todo o 

processo de ensino-aprendizagem; favoreceu-se um ganho cognitivo exponencial 

com relação aos conteúdos ecológicos conceituais quando comparados às 

respostas formuladas no início, durante e ao final das atividades.  

Como também, verificou-se o desenvolvimento de diversos conteúdos 

procedimentais durante a realização das atividades, como: captar e compartilhar 

significados, observar, coletar e registrar dados, levantar hipóteses, capacidade de 

explicar, de aplicar o conhecimento para resolver situações-problema, argumentar, 

identificar, comparar, diferenciar e relacionar conceitos, negociar significados, refletir 

criticamente, sistematizar dados.  
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Por sua vez, observou-se ao privilegiar os trabalhos em grupo, a 

incorporação de conteúdos atitudinais, tais como: desenvolver o respeito às 

diferenças, saber trabalhar em equipe ao planejar, elaborar e executar em conjunto 

ações de cidadania e responsabilidade socioambiental. Atos de solidariedade, 

comprometimento e cooperação também foram observados ao longo de todo o 

percurso. 

Pelo exposto acima, pode-se afirmar que uma metodologia baseada na 

Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel; aliada a aplicação de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa - UEPS (Moreira, 2011) contribuiu 

positivamente para o favorecimento de uma aprendizagem significativa crítica. Ao 

privilegiar o debate, a argumentação, os questionamentos e a reflexão crítica dos 

conteúdos ecológicos, o processo de ensino-aprendizagem tornou-se mais 

dinâmico, desafiador e motivador para os alunos.  

Nesse sentido, a UEPS mostrou-se como uma ferramenta pedagógica que 

trouxe bons resultados no processo de aprendizagem de conceitos ecológicos 

considerados difíceis de aprender, pois ao privilegiar o aluno como ator principal em 

todas as atividades, percebeu-se que os alunos tiveram maior comprometimento 

com o seu progresso cognitivo.  

Ademais, a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa contendo a 

organização sequencial das atividades elaboradas e aplicadas nesta pesquisa, 

gerou um módulo didático (APÊNDICE M) como produto educacional. Nesse 

sentido, espera-se contribuir com uma educação mais centrada no aluno. Nesta 

perspectiva, a organização dos conteúdos escolares em uma UEPS, configura-se 

como um recurso de apoio didático-pedagógico que poderá proporcionar um ensino 

que incentive a participação ativa e autônoma dos alunos, em que o professor possa 

trazer para a sua prática docente uma nova maneira de ensinar, na qual, se favoreça 

o diálogo e a interação com os alunos. Como também, a proposta de UEPS descrita 

no módulo didático é flexível e poderá ser adaptada às diferentes situações 

pedagógicas e contextos escolares. Busca-se, com isso, auxiliar os professores de 

ciências em sua prática pedagógica com um material instrucional de apoio didático. 

Portanto, comprovou-se nesta pesquisa que ao utilizar materiais 

instrucionais que conseguiram relacionar-se com a estrutura cognitiva do aluno, 

tornou o processo de aprendizagem mais prazeroso e interessante para os alunos, 

que decidiram querer aprender e participaram ativamente de sua própria evolução 
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intelectual. O professor, nesse processo, serviu de ponte entre os conhecimentos 

prévios dos alunos, o material instrucional e os novos conhecimentos. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido dos alunos 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS E 
MATEMATICA  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O (a) aluno (a), ______________________________________neste ato 
representado por mim, ______________________________________(nome do 
representante legal e grau de parentesco com o sujeito da pesquisa),está sendo 
convidado a participar de um estudo denominado Utilização das áreas verdes da 
escola como espaço educativo para favorecer a aprendizagem significativa de 
conceitos ecológicos, cujo objetivo é investigar quais são as contribuições do uso 

de áreas verdes da escola como espaço educativo à aprendizagem eficaz de 
conteúdos ecológicos no ensino fundamental.  

Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou seja, nome ou 
qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar, será 
mantido em sigilo. Também fui informado de que pode haver recusa à participação 
no estudo, bem como pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem 
precisar haver justificativa. 

As pesquisadoras envolvidas com o referido projeto são a mestranda 

do PPGECNM Emilie Saraiva Alves da Costa e a orientadora Profa. DRa. 
Ivaneide Alves Soares da Costa, ambas pertencentes à Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte e com elas poderei manter contato pelos telefones 
8878-1933/ 9926-9848. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado 
e compreendido a natureza e o objetivo do estudo, autorizo a participação de 
______________________________(nome do aluno) na referida pesquisa. 

 
 
 
Natal, ___de ___________ de 2012. 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Assinatura e RG do representante legal do sujeito da pesquisa 
 
 

_____________________________________________ 
 

Emilie Saraiva Alves da Costa (Responsável pela pesquisa) 

 

 



192 
 

APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido funcionários da escola  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA POS-GRADUACAO EM ENSINO DE CIENCIAS NATURAIS E 
MATEMATICA  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr (a) funcionário (a) da Escola Estadual Dr. Manoel Villaça, 

gostaria de pedir o seu consentimento para utilizar trechos da sua fala no que se 

refere a sua opinião sobre o estudo denominado Utilização das áreas verdes da 

escola como espaço educativo para favorecer a aprendizagem significativa de 

conceitos ecológicos, cujo objetivo é investigar quais são as contribuições do uso 

de áreas verdes da escola como espaço educativo à aprendizagem eficaz de 

conteúdos ecológicos no ensino fundamental.  

Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou seja, nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar, será 

mantido em sigilo. Também informo que pode haver recusa à participação no 

estudo, bem como pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, sem 

precisar haver justificativa. 

As pesquisadoras envolvidas com o referido projeto são a mestranda 

do PPGECNM Emilie Saraiva Alves da Costa e a orientadora Profª DRª Ivaneide 

Alves Soares da Costa, ambas pertencentes à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e com elas poderei manter contato pelos telefones 8878-1933/ 

9926-9848. 

 

Natal, ___ de _________ de 2012. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) 

 

____________________________________________________ 

Emilie Saraiva Alves da Costa (Responsável pela pesquisa) 
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APÊNDICE C – Questionário para verificação das expectativas dos alunos acerca da 
utilização das áreas verdes da escola para as aulas de Ciências. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
Caro (a) Aluno (a), este instrumento faz parte de uma pesquisa que tem por 

finalidade avaliar o seu interesse e sugestões acerca da utilização das áreas verdes 

da escola como novo espaço de ensino-aprendizagem para as aulas de Ciências. 

Sua opinião nesse sentido é muito importante. Desde já agradeço sua colaboração. 

 
Escola Estadual Dr. Manoel Villaça. 
Aluno (a):____________________________________Ano:____Turma:___Nº____ 
 
1- O que você acha da ideia de aprender Ciências utilizando os espaços verdes fora 
da sala de aula?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2- Você acredita que este novo espaço desperte em você um interesse maior em 
aprender Ciências. Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3- Descreva as suas primeiras impressões acerca desta ideia. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Roteiro de aula do questionário pré-teste 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 

Atividade inicial: pré-teste 
Data:___/___/_______ 
Local da aplicação:_________________________ 
Nome do aluno:_______________________________ Ano___Sexo:____ Idade___ 

 

Caro aluno (a), 

Estamos iniciando nossa aventura nas áreas verdes da escola, iremos 

aprender sobre a ecologia. Para tanto, precisamos que você responda as questões 

logo abaixo para identificarmos o que você já sabe sobre o assunto. Não se 

preocupe, nosso estudo está apenas começando! 

 
1- O que a ecologia estuda? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2- O que é meio ambiente para você?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3- Você faz parte do meio ambiente?  Sim (  )  Não (  ) Justifique sua resposta.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4- Como devemos preservar o meio ambiente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5- Alguns alunos alimentam os saguis da escola, você concorda com essa atitude?  
Sim (  )  Não (  ) Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6- O que você entende por cadeia alimentar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7- Construa uma cadeia alimentar exemplificando os seres vivos que a compõem 
por meio de um desenho ou esquema/diagrama ilustrativo orientado por setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Indique o papel ou função de cada ser vivo que você desenhou ou indicou na 
cadeia alimentar preenchendo o quadro abaixo: 
 

 Nome do Ser 
vivo 

Papel/função 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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APÊNDICE E – Roteiro da aula: situação-problema inicial da atividade de percepção 
ambiental 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
Situação-problema inicial da atividade de percepção ambiental (2 aulas) 
Data:___/___/_______ 
Local da aplicação:_________________________ 
Componentes do grupo:_______________________________ Ano___ 
 

Caro aluno (a), 

Iniciaremos a nossa visita exploratória as áreas verdes da escola para 

conhecermos melhor os seres vivos que vivem nela. Para conseguirmos atingir o 

nosso objetivo, iremos seguir algumas etapas e é muito importante que vocês 

estejam atentos (as) a todas as instruções. Vocês irão precisar de caneta, lápis, 

borracha, prancheta e o roteiro da visita. 

 

1ª etapa: Os sons do ambiente 
 

Nesse momento, sentem-se formando um círculo, fechem os olhos e 

permaneçam em silêncio por alguns minutos, não abram os olhos até receber o 

comando para fazê-lo; tentem se concentrar nos sons produzidos ao seu redor e 

respondam: 

1 Como era o som que vocês ouviram? Vocês gostaram de ouvi-lo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2 Quem ou o quê produziu tal som? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2ª etapa: Explorando as áreas verdes da escola 
 
 

3 Formem um grupo composto por quatro alunos e percorram as áreas verdes da 
escola a fim de observar o ambiente e investigar quais seres vivos habitam a escola. 
Siga os seguintes procedimentos: 
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a) Faça o registro fotográfico dos seres vivos que você conseguir identificar 
 
 
 
 

b) Identifique e organize na tabela os fatores bióticos e abióticos 
 

Fatores bióticos Fatores abióticos 
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APÊNDICE F – Apresentação dos conteúdos em nível introdutório: socialização e 
organização dos dados coletados na atividade de percepção ambiental 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 

 

1- Vamos refletir sobre os seguintes questionamentos: 
 

a. Como os fatores abióticos interferem na vida dos seres vivos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
b. Do que se alimentam esses seres vivos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – Roteiro da aula: Nova situação-problema de atividade investigativa 
sobre a diminuição da população de sagüis na escola (5 aulas) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 

Nova situação-problema de atividade investigativa sobre a diminuição da população 
de sagüis na escola (5 aulas) 
Data:___/___/_______ 

Local da aplicação:_________________________ 

Componentes do grupo:_______________________________ Ano___ 

 

1 Agora que vocês visitaram as áreas verdes e registraram todas as observações 
pertinentes, reflitam criticamente sobre a seguinte afirmação: “A população de 
saguis E. E. Dr. Manoel Villaça vem diminuindo consideravelmente nos últimos 
anos. De que maneira a comunidade escolar ou outros fatores ambientais 
poderiam afetar negativamente estes animais?” 
 

a. Elabore hipóteses que justifiquem as possíveis causas deste fato. Considere as 
atitudes de toda a comunidade escolar (alunos, professores, direção, 
coordenadores, funcionários, pais de alunos) ou outros fatores que possam interferir 
na vida destes animais. 
 
1ª hipótese 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2ª hipótese 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3ª hipótese 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4ª hipótese 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
b. Entreviste ex-alunos (as) que estudaram em épocas passadas, funcionários e 
professores mais antigos para saber como eram as áreas verdes e a população de 
saguis no passado. Vamos juntos construir um roteiro de perguntas? O que vocês 
acham que a gente deveria perguntar? 
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2 Nesse segundo momento, vocês terão a oportunidade de aprender mais sobre o 
sagui de tufo branco, pois iremos participar de uma palestra ministrada por mestres 
em psicobiologia da UFRN. Aproveitem a oportunidade para prestarem bastante 
atenção a todas as informações, esclarecer dúvidas. Ao final da palestra vocês terão 
a oportunidade de participar de uma roda de conversa. 

 
 
 

3 Vamos discutir no grande grupo as nossas hipóteses e confeccionar um painel 
contendo as nossas reflexões. 
 

“A população de saguis E. E. Dr. Manoel Villaça vem diminuindo 
consideravelmente nos últimos anos. De que maneira a comunidade 
escolar ou outros fatores ambientais poderiam afetar negativamente estes 
animais?” 

Fatores ambientais que 
podem afetar a população 
de sagüis. 

Que atividades humanas 
praticadas na escola 
interferem no ciclo de 
vida destes animais? 

Como podemos 
neutralizar ou minimizar 
as consequências 
danosas à saúde destes 
animais? 
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APÊNDICE H – Roteiro elaborado pelos alunos para a realização de entrevistas com 
os funcionários mais antigos e ex-alunos (as) da escola, referente à questão b da 1ª 
etapa da atividade investigativa. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
 
Situação-problema inicial: A população de saguis E. E. Dr. Manoel Villaça vem 
diminuindo consideravelmente nos últimos anos. De que maneira a 
comunidade escolar ou outros fatores ambientais poderiam afetar 
negativamente estes animais? 

 
 
Questão b: Entreviste ex-alunos (as) que estudaram em épocas passadas; 
funcionários mais antigos para tentar saber como eram as áreas verdes e a 
população de saguis no passado. 
 

Data: ____/_____/______  

Local de aplicação: _________________ 

Componentes do grupo:________________________________________________ 

  

Questões da entrevista:  

1 Nome completo do entrevistado. Idade do entrevistado. 
 
 
2 Você trabalhou ou estudou na Escola Estadual Dr. Manoel Villaça? Em que 
época/período? 
 
 
3 Como eram as áreas verdes no passado? Existiam mais árvores? 
 
 
 
4 Existia a população de saguis naquela época? Descreva como era? 
 
 
 
5 Você já presenciou alguma atitude que você considerou prejudicial à vida desses 
animais? Descreva como foi. 
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APÊNDICE I – Roteiro da peça teatral elaborada pelos alunos utilizando os 
conhecimentos adquiridos durante a palestra sobre os saguis de tufo branco 
(Callithrix jacchus) 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
Roteiro da peça: A ilha dos sagüis 

 
Narrador: Atenção! Essa peça teatral é uma história fictícia criada pelos alunos do 

7º ano “A” com o objetivo de chamar a atenção para a preservação dos saguis 
existentes na nossa escola. 
 
Narrador: Há muito tempo existia no meio do oceano uma ilha chamada Ilha dos 

saguis. Os habitantes desta ilha viviam em plena paz e harmonia. E assim começa a 
peça: 
 

Tainara (índia): Bom dia meus amigos! 
 

Peri, Iara, Tupi (índios): Bom dia Tainara! (todos juntos) 
 

Iara (índia): Ah sim, a manhã mais bela. 
 

Narrador: Mas tudo isso mudou quando os portugueses chegaram. 
 

Tupi (índio): Oh não, um navio desgovernado se aproxima! 
 

Tainara (índia): Vamos corram! Se escondam! 
 

Narrador: Os tripulantes do navio chegam à ilha. 
 

Matilda (portuguesa): Que droga! Esse navio tinha que quebrar logo agora, no 

meio do nada! 
 

Marco (português): Não se preocupe mãe! Eu vou consertar o navio. 
, 

Leopoldina (portuguesa): Matilda, vamos nos sentar na sombra daquela árvore? 
 

Jhon (português): Vou mandar meus empregados irem procurar lenha e algo para 

comer. 
 

Narrador: Os índios aparecem. 
 

Tainara (índia): Por que vocês estão desmatando nossa ilha e matando os nossos 

saguis? 
 

Portugueses (juntos): Saguis? 
 

Peri (índio): Sim, o nome dessa espécie de macaquinhos é sagui. Eles habitam 

geralmente as áreas naturais e as árvores são suas moradias. 
 

Iara (índia): E aqui na ilha os saguis estão no período da reprodução em que a 

maioria das fêmeas estão gestantes. A gestação dura cerca de cinco meses e 
acontece duas vezes no ano e quase sempre nascem mais de um saguizinho. 
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Leopoldina (portuguesa): Ah é? Então como a mãe faz para cuidar de tantos 

filhos? 
 

Tupi (índio): Não é só a mãe que cuida dos saguis recém-nascidos, mas também o 

pai, os irmãos mais velhos ajudam a transportar e alimentar os saguis mais novos. 
 

Jhon (português): E como eles se comunicam? 
 

Iara (índia): Bem, é através da vocalização. 
 

Jhon (português): O que é vocalização? 
 

Iara (índia): É a conversa por som. Por isso sempre ouvimos esse som parecido 
com um assobio onde eles vivem. 
 

Marco (português): O ciclo de vida deles é igual ao nosso? 
 

Tainara (índia): Não. É só parecido, o ciclo de vida deles é composto por quatro 
fases: infância, juventude, sub-adulto e adulto. 
 

Matilda (portuguesa): Esses bichinhos vivem muito tempo? 
 

Tainara (índia): Bom, depende de onde eles vivem, em áreas livres podem chegar a 
sobreviver de 10 à 12 anos. 
 

Leopoldina (portuguesa): O que eles gostam de comer? Eu quero alimentá-los. 
 

Peri (índio): Eles se alimentam de frutos, resinas de árvores e pequenos 
vertebrados, mas você não pode alimentá-los, pois eles conseguem seus alimentos 
sozinhos e, além disso, podem reagir com mordidas e arranhões. 
 

Narrador: Os índios conseguem sensibilizar os portugueses sobre a preservação 
dos saguis. 
 

Matilda (portuguesa): Ah querido! Não quero que mate esses animais e nem 

destruam suas moradias! 
 

Jhon (português): É isso mesmo, nós também vamos ajudar na preservação 

desses macaquinhos. 
 

Narrador: E assim termina a nossa história, espero que vocês tenham aprendido 
muito sobre os saguis e nos ajudem a preservar essa espécie. Obrigado pela 
atenção! 
 

Todos (índios e portugueses): Viva os saguis! 
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APÊNDICE J – Roteiro de aula: atividade colaborativa – cartilha (6 aulas) 
 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 

 

 
Componentes do grupo: 

 
 
 

Confeccionem uma cartilha relacionando o conhecimento que vocês 

aprenderam sobre ecologia com a importância das áreas verdes para a manutenção 

da vida dos diversos seres vivos da escola. 

 
1ª parte - Vamos iniciar escrevendo um resumo sobre a importância das árvores da 
escola para os animais que inclua todas as palavras mencionadas abaixo: habitat, 
oxigênio, saguis, pássaros, frutos, alimentação, animais. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
2ª parte - Criem uma historinha em quadrinhos que ensine às outras turmas da 
escola o que devem fazer para preservar o meio ambiente 
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3ª parte - Escrevam um resumo sobre Cadeia Alimentar que inclua todas as palavras 
mencionadas abaixo: cadeia alimentar, consumidores, seres vivos, transferência de 
energia, produtores, decompositores. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4ª parte - Montem uma cadeia alimentar usando alguns exemplos de seres vivos 
existentes nas áreas verdes da escola. Considerem todos os níveis tróficos. 
 
 
 
 
5ª parte - Sabendo que o sagui é um animal onívoro, montem uma teia alimentar 
onde o sagui apareça tanto como consumidor primário quanto como consumidor 
secundário: 
  
 
 
6ª parte - Desenhem o primata que deu nome ao nosso bosque e escrevam uma 
mensagem educativa que explique por que não devemos alimentar os saguis.  
 
 
 
 
  

7ª parte - Criem um código de ética ambiental que deverá ser seguido por todos, que 
oriente os alunos sobre o que devem fazer para preservar as áreas verdes da 
escola. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8ª parte - Esse espaço é livre para escrever o que vocês aprenderam sobre 
preservação ambiental. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE K – Lista de seres vivos identificados pelos alunos nas áreas verdes da 
escola, juntamente com o tipo de alimentação de cada um. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
 

BIODIVERSIDADE DAS ÁREAS VERDES 

Ser vivo Reino Classe Alimentação 

Centopéia Animal Quilópode 
Carnívoro (Minhocas, aranhas, insetos e 
pequenos moluscos) 

Embuá Animal Diplópode Herbívoro (Plantas) 

Minhoca Animal Anelídeo 

Herbívora (plantas) 
Detritívora (restos orgânicos misturados no 
solo) 

Escorpião Animal Aracnídeo Carnívoro (Baratas e grilos) 

Aranha 
caranguejeira 

Animal Aracnídeo 
Carnívoro (Insetos) e tatuzinho de jardim, 
pequenos vertebrados (lagartixas) 

Tatuzinho de 
jardim 

Animal 
Crustáceo 

(Malacostraca) 
Herbívoro- alimenta-se de plantas  

Borboletas Animal Inseto Herbívora (Néctar das flores) 

Lagarta de fogo 
(larva da 
vespa) 

Animal Inseto 

Herbívora - Planta (Folhas das plantas) 

Vespa Animal Inseto 
Herbívora- Planta (néctares das flores, sucos e 
líquidos das frutas) 

Formiga Animal Inseto 

 Formigas detritívoras (pequenos animais 
mortos) 

 Formigas herbívoras (frutos, folhas, flores e 
sementes de plantas) 

 Formigas onívoras (alimentam-se de 
pequenos animais e plantas) 

 Formigas carnívoras (alimentam-se de um 
fungo que cultivam no formigueiro) 

Barata Animal Inseto 

A maioria das espécies é onívora (alimenta-se 
de plantas e animais) tendo principal atração 
por doces, alimentos gordurosos e de origem 
animal.   

Abelha Animal Inseto 

Herbívora- Mel (néctar) e pólen das flores; 
como também sumo das frutas. Ex.: sumo do 
caju. 

Maribondo Animal Inseto 

Onívoros – alimentam-se de insetos como 
cupins, formigas, lagartas, gafanhotos e 
mosquitos, entre eles o Aedes egypti , 

transmissor da dengue e aranhas. Os adultos 
alimentam-se de néctar das plantas e picam 
dolorosamente.  

Cupim Animal Inseto 

Plantas (matéria orgânica de origem vegetal 
viva ou morta, tais como: madeira, folhas e 
frutos presentes no solo). 
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Caramujo Animal 
Gastrópode 
(molusco) 

Plantas (Herbívoro generalista, tendo 
preferência por culturas de frutas, verduras e 
legumes). 

Minhoca Animal Anelídeo 

Herbívora - Planta (folhas caídas) e/ou 
detritívora- restos orgânicos misturados ao 
solo. 

Lagartixa Animal Réptil 
Carnívora – alimentam-se de pequenos 
insetos. 

Sagui Animal Mamífero 

Onívoro - alimentam-se tanto de plantas como 
de animais, tais como: insetos, aranhas, 
pequenos vertebrados, ovos de pássaros, 
frutos e goma ou resina (exsudado). 

Pássaros 
(Bem-te-vi) 

Animal Aves 

Onívoros - alimentam-se de insetos. Mas 
também comem frutas, ovos de outros 
passarinhos, flores de jardins, minhocas, 
pequenas cobras, lagartixas, crustáceos.  

Coruja Animal Aves 

Carnívora - alimentam-se de 
pequenos mamíferos (ratos, camundongos e 
saguis, por exemplo), gafanhotos, grilos, 
aranhas e outras aves.  

Plantas 
Plantae 
(vegetal) 

----------- 
Seres produtores - fazem fotossíntese 
(produzem o seu próprio alimento) 

Fungos 
decompositores 

Fungi _________ 
Seres decompositores (fazem a decomposição 
de todos os seres vivos) 

Bactérias 
decompositoras 

Monera __________ 
Seres decompositores (fazem a decomposição 
de todos os seres vivos) 
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APÊNDICE L – Roteiro de atividade final/pós-teste 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 

Data:___/___/_______ 

Local da aplicação:_________________________ 

Nome do aluno:_______________________________ Ano___Sexo:____ Idade___ 

 

Caro aluno (a), 

Estamos finalizando nossa aventura sobre o estudo da ecologia. Aproveito 

para agradecer, sua participação foi essencial nessa pesquisa. Agora, precisamos 

que você responda as questões logo abaixo para identificarmos o que você 

aprendeu sobre o assunto. 

 
1- O que a ecologia estuda? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2- O que é meio ambiente para você?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3- Você faz parte do meio ambiente?  Sim (  )  Não (  ) Justifique sua resposta.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4- Como devemos preservar o meio ambiente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5- Alguns alunos alimentam os saguis da escola, você concorda com essa atitude?  
Sim (  )  Não (  ) Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6- O que você entende por cadeia alimentar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7- Construa uma cadeia alimentar exemplificando os seres vivos que a compõem 
por meio de um desenho ou esquema/diagrama ilustrativo orientado por setas. 
 
 
 
 
 
8- Indique o papel ou função de cada ser vivo que você desenhou ou indicou na 
cadeia alimentar preenchendo o quadro abaixo: 
 

 
Nome do Ser 

vivo 
Papel/função 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
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APÊNDICE M – Produto Educacional (Módulo: Unidade de Ensino Potencialmente 
Significativa-UEPS como estratégia didática no ensino de ecologia) 
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212 
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221 
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231 
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