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RESUMO 

 

Este trabalho propôs-se a desenvolver, aplicar e avaliar uma estratégia de ensino com foco em 

leitura de Textos de Divulgação Científica (TDC) como possível ferramenta para o ensino de 

conceitos de Ecologia em duas turmas da terceira série do Ensino Médio em uma Escola 

pública de Natal. O estudo tem como objetivo geral contribuir com a construção de 

significados, facilitação da compreensão de conceitos e ampliação do vocabulário científico 

dos estudantes, o que deverá colaborar para uma proficiência leitora por meio do 

desenvolvimento de atividades que utilizam textos de divulgação científica sobre temas 

ambientais. Esta pesquisa apoia-se numa metodologia de abordagem qualitativa e quantitativa 

com elementos da pesquisa-ação e cujas ações foram desenvolvidas em dois momentos: o 

primeiro – desenvolvimento de um projeto piloto inicial, com 4 etapas e, o segundo – o projeto 

integral, propriamente dito, com 5 etapas. Os conteúdos trabalhados nos dois momentos da 

pesquisa constituem conceitos básicos de Ecologia como: cadeias alimentares, hábitat, nicho 

ecológico e transferência de energia nos ecossistemas. Os resultados foram analisados a partir 

de categorias construídas ou adaptadas para atender aos objetivos da pesquisa. O projeto piloto 

partiu da análise de duas turmas, uma em que se utilizou o TDC e outra em que ele não foi 

utilizado. A produção escrita mais elaborada e consistente da turma que usou o texto 

demonstrou a aquisição de uma maior quantidade de conceitos ecológicos básicos, inseridos 

em uma problemática ambiental, em relação à turma que teve aulas tradicionais e sem TDC. 

Em um segundo momento da pesquisa, as duas turmas foram trabalhadas utilizando o texto 

de divulgação científica. Da mesma forma que etapa inicial, os resultados obtidos a partir das 

análises e interpretação dos estudantes nos permitiram evidenciar de forma positiva, que a 

utilização de textos em aulas de Biologia funciona como estratégia facilitadora da 

compreensão de conceitos e utilização de informações mais consistentes e conscientes sobre 

a temática em estudo. Isto pode ser constatado nas respostas dadas às situações propostas nas 

problematizações e nos debates fomentados durante a realização da unidade didática.  

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia, Divulgação Científica, Letramento científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aimed to develop, apply and evaluate a teaching strategy focused on reading 

Scientific Dissemination Texts (TDC) as a possible tool for the teaching of Ecology concepts 

in two classes of the third grade of High School in a Public School from Natal-Rio Grande do 

Norte-Brazil. The main objective of this study is to contribute to the construction of meanings, 

to facilitate the understanding of concepts and to broaden students' scientific vocabulary 

through the development of activities that use scientific dissemination texts on environmental 

themes. This research is based on a methodology of qualitative and quantitative approach with 

elements of action research and whose actions were developed in two moments: the first - 

development of an initial pilot project, with 4 stages and the second - the integral project, 

properly Said, with 5 steps. The contents worked in the two moments of the research are basic 

concepts of Ecology as: food chains, habitat, ecological niche and energy transfer in 

ecosystems. The results were analyzed from categories constructed or adapted to meet the 

objectives of the research. The pilot project was based on the analysis of two classes, one in 

which TDC was used and another in which it was not used. The more elaborate and consistent 

written production of the class that used the text demonstrated the acquisition of a greater 

amount of basic ecological concepts, inserted in an environmental problematic, in relation to 

the class that had traditional classes and without TDC. In a second moment of the research, 

the two classes worked using the text of scientific divulgation. In the same way as the initial 

stage, the results obtained from the analysis and interpretation of the students allowed us to 

positively evidence that the use of texts in Biology classes functions as a strategy to facilitate 

the understanding of concepts and the use of more consistent and conscious information on 

the subject under study. This can be found in the answers given to the situations proposed in 

the problematizations and in the debates fostered during the realization of the didactic unit. 

Keywords: Teaching of Biology, Scientific Dissemination, Literature.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

Minha atuação como professora teve início logo que conclui o curso de graduação em 

Ciências Biológicas no ano de 1988, em escolas da rede pública e privada da cidade de Natal. 

Ao analisar o percurso traçado nesses vinte e cinco anos de atividades é possível identificar as 

dificuldades que foram necessárias superar como também os avanços referentes a aspectos 

como metodologias e dinâmicas das aulas ministradas. 

Sempre priorizei uma boa escrita dos alunos, certamente resultante de uma orientação 

muito cuidadosa da minha mãe, que exigia cadernos bem organizados, letra legível e um 

respeito total à gramática normativa, prática que fiz questão de observar e orientar em minhas 

correções de cadernos, trabalhos e avaliações, visto que, não deixava de indicar palavras e 

acentuações que estivessem em desacordo com as normas gramaticais. 

 Compreendo que nesse momento a exigência era basicamente estética, no que diz 

respeito a redigir corretamente e sem rasuras, nem me dava conta da necessidade de uma 

orientação mais direcionada, e principalmente a percepção de que a escrita não está 

desvinculada da leitura, compreensão que só foi possível a partir das formações, estudos de 

textos e dos documentos oficiais promovidos pelas instituições nas quais trabalhava. 

As novas propostas educacionais passaram a influir de forma mais sistemática no 

contexto da escola, o que me levou a participar de um grupo que discutiu e construiu o currículo 

para o ensino de ciências, séries finais do ensino fundamental, junto a Secretaria Municipal de 

Educação. Esse grupo de estudo ainda está em funcionamento e possibilita aos educadores da 

rede municipal fundamentação sobre temas que envolvem a formação de professores e o ensino 

de ciências. 

Foi por intermédio desse grupo que se efetivou uma parceria entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e Secretaria Municipal de Educação, promovendo o I 

ENCONTRO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA, vinculado ao 

projeto “Em busca de Novos Talentos para a Ciência: uma intervenção no ensino público”.  

O encontro objetivava a formação para professores, com a realização de mesas redondas, 

palestras e minicursos. Foram realizadas três edições desse encontro (2011 a 2013), das quais 

tive a oportunidade de participar nesses três anos e, a partir daí, comecei a repensar minha 

prática educativa, criei novo ânimo e busquei uma melhor fundamentação teórica para minhas 

ações em sala de aula. 
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Além disso, considero que essa motivação foi complementada pelo fato de realizar a 

orientação de alunos estagiários do curso de Ciências Biológicas. Ao acompanhar o estágio 

desses estudantes, percebi que alguns significados e metodologias de minhas aulas precisavam 

ser atualizados. Em contato com os alunos do estágio, passei a ouvir termos como: Ensino por 

investigação, abordagem CTS, Unidades didáticas e, avaliando minha prática educativa, 

compreendi a necessidade de incluir esses temas e essas novas estratégias metodológicas em 

meus planejamentos.  

Convidada a fazer parte, como professora da educação básica, de um Programa 

Observatório de Educação – OBEDUC, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tive 

a oportunidade de participar como bolsista do projeto: Linguagem e desenvolvimento 

sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e matemática, coordenado pela professora 

Claudianny A. Noronha e financiado pela CAPES. 

 Participando desse projeto, pude discutir sobre documentos oficiais de educação, prova 

brasil, ENEM, leitura, letramento, interdisciplinaridade. Foram essas formações e parcerias que 

me fizeram acreditar na possibilidade de ingressar em um Mestrado, e de que é preciso acreditar 

que, aquilo que nos propomos a realizar em nossas salas de aula, vem do desejo de querer 

aprender sempre. 

Gostaria de deixar registrada a importância que faço questão de divulgar, no que diz 

respeito ao papel da Universidade em promover uma ligação entre a academia e a educação 

básica, possibilitando aos professores que como eu, têm uma atuação efetiva nas salas de aulas 

e terminam se distanciando das pesquisas que são realizadas no contexto educacional e da 

oportunidade de conhecer tantos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores dessa Instituição, 

na área da educação. 

Aprovada no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática, do Centro de Ciências Exatas e da Terra, decidi trabalhar com leitura como forma 

de consolidar, agora fundamentada em documentos e prática, a necessidade de promover entre 

os estudantes do ensino médio, uma proficiência leitora que possa ajudá-los a produzir melhores 

respostas às questões que lhes forem solicitadas. 

Como aluna de Mestrado continuei participando do OBEDUC e agora do grupo de 

estudos em educação em biologia do Centro de Biociências, coordenado pela professora 

Magnólia Florêncio, que tem como objetivo discutir e analisar artigos científicos voltados para 

formação de professores e pesquisadores na área de ensino e ciências/biologia. Com a 

realização de encontros semanais, o grupo propõe discussão dos trabalhos desenvolvidos por 
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alunos graduandos do curso de Ciências Biológicas (iniciação científica) e pós-graduandos 

(mestrandos e doutorandos), dentre outras atividades. 

Realizar um trabalho de pesquisa envolvendo leitura foi bastante desafiador. Foi preciso 

reconstruir significados e impressões adquiridas ao longo de uma prática educativa, 

fundamentar estratégias que possibilitassem, motivação e habilidades para uma prática leitora, 

para mim e também para os estudantes. Considero uma experiência que em muito contribuiu 

para a minha formação profissional e pessoal. Construí novas amizades, novos caminhos e, 

principalmente uma nova postura docente. 

Espero que esse trabalho possa colaborar com os professores dos diferentes níveis de 

ensino que estejam motivados e acreditem na possibilidade de fazer a diferença, de abrirem-se 

à novas propostas, a qualquer momento. Aqui, acredito, está a vivência de um dos momentos 

mais significativos do meu percurso como educadora, aqui está a certeza daquilo em que eu 

acredito, uma escola viva, atenta às necessidades da comunidade escolar, uma escola com 

proficiência leitora. 

 

1.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 O desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada emerge dos estudos sistemáticos e da 

participação efetiva da pesquisadora em dois grupos que fomentam estudos dos documentos 

oficiais, letramento e formação de professores na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

O projeto intitulado: Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando ciências, 

língua portuguesa e matemática, proporcionou a construção de referenciais teóricos discutidos 

nesse trabalho, especialmente no que diz respeito aos documentos oficiais, interdisciplinaridade 

e letramento científico. 

No projeto que tem caráter multidisciplinar foram discutidos como a leitura e a escrita 

são utilizadas nas matrizes de referência curricular e como se refletem na  prática docente 

(diretrizes e parâmetros curriculares, indicadores de avaliação), como categorias iniciais para 

análise dos materiais didáticos adotados no Ensino Básico, compreender em que medida esses 

materiais pedagógicos estão assumindo padrões equitativos em relação aos exames nacionais, 

e elaborar propostas de ensino articulando a leitura ao desenvolvimento sustentável, numa 

perspectiva de formação para a cidadania 

O referencial teórico que fundamenta essa discussão parte dos estudos dos indicadores 

de desempenho de estudantes da Educação Básica, no censo escolar, SAEB, Pisa, Provinha 
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Brasil, bem como as orientações que essas bases oferecem sobre os níveis de proficiência em 

leitura e escrita e resolução de problemas.  

 O grupo de estudos em educação em biologia propõe a realização de trabalhos, pesquisas 

e oficinas que visam a formação de professores da educação básica e incentivo a iniciação 

científica. O grupo constituído por alunos da graduação e pós-graduação tem como linha de 

pesquisa o ensino, divulgação científica, principalmente por meio de textos de divulgação, e as 

questões relacionadas à ciência e à tecnologia e suas implicações para o desenvolvimento 

sustentável. 

 A pesquisa foi aplicada em uma escola pública estadual, situada na zona norte de Natal, 

que funciona nos três turnos, sendo o diurno com a proposta do Ensino Médio Inovador. 

(ProEMI). 

 

O programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como estratégia do Governo Federal para 

induzir o redesenho dos currículos do Ensino Médio, compreendendo que as ações 

propostas inicialmente vão sendo incorporadas ao currículo, ampliando o tempo na 

escola e a diversidade de práticas pedagógicas, atendendo às necessidades e 

expectativas dos estudantes do Ensino Médio. (ProEmi, 2013) 

 

 

 As turmas escolhidas para o desenvolvimento da pesquisa, eram compostas de alunos, 

com idades entre 16 e 18 anos, do turno matutino. Tinham uma média de 45 alunos matriculados 

e com frequência regular, o que facilitou a coleta do material solicitado, bem como a tabulação 

dos resultados, uma vez que o número de participantes nas diversas etapas se manteve estável 

A pesquisa foi realizada com estudantes da terceira série do Ensino Médio, no segundo 

semestre de dois mil e quatorze (turmas piloto), e no segundo semestre de dois mil e quinze 

(público alvo), em quatro turmas do turno matutino (duas em cada etapa da realização do 

trabalho).  

 Um outro dado importante nesse contexto refere-se ao fato desses estudantes terem sido 

acompanhados pela pesquisadora nas séries anteriores, o que facilitou uma compreensão mais 

qualitativa do processo de ensino e aprendizagem.  

 

1.3 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Esta dissertação apresenta a organização de uma pesquisa realizada ao longo de dois 

anos e se propõe a divulgar metodologias desenvolvidas e resultados obtidos durante o 
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Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. No capítulo 1 é apresentada a 

Introdução contendo as motivações e contexto e a fundamentação teórica definida para a 

pesquisa. Aparecem as referências dos documentos oficiais, leitura na escola, leitura em aulas 

de biologia, gêneros textuais, alfabetização científica e interdisciplinaridade, temas que 

integram as propostas sugeridas para um currículo capaz de desenvolver competências e 

habilidades nos estudantes da educação básica. 

O capítulo 2 descreve o percurso metodológico, sendo uma apresentação geral das 

metodologias utilizadas ao longo da realização das duas unidades didáticas. 

Descritos esses capítulos, o texto segue na forma de artigos. São dois artigos distintos, 

assim apresentados, como forma de facilitar a divulgação do material para outros professores, 

e também oportunizar um diálogo e explicações mais detalhadas sobre as etapas realizadas 

durante a pesquisa. 

O capítulo 3 apresenta-se o artigo I intitulado Aprender ciências por meio de textos de 

divulgação científica: estratégias para a construção de conceitos ambientais no ensino médio 

e consiste em uma proposta de unidade didática realizada em turmas piloto durante o ano de 

2014.  

 No capítulo 4 descreve-se o artigo II O uso de textos de divulgação como estratégia 

facilitadora no aprendizado de ecologia – desenvolvendo uma unidade didática, foi 

desenvolvido com as turmas alvo da pesquisa, e traz adequações e adaptações nas etapas 

desenvolvidas em UD1 (artigo I), tais como: levantamento de conhecimentos prévios, uso de 

desenhos e glossários. A UD2 é apresentada ao final da dissertação como produto educacional 

a ser destacado. 

  

 



18 

1.4 AS CIÊNCIAS DA NATUREZA NO ENSINO MÉDIO - DOCUMENTOS 

 

É necessário que os professores que atuam no Ensino Médio estejam atentos às 

orientações sugeridas pelos documentos oficiais. Tomando por base a análise da Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDBEN), dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) do Ensino Médio e das Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN + Ensino Médio) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

– Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (OCEM), tem-se uma ideia de como se 

justifica e valida a proposta de trabalho a ser desenvolvida, como estratégia compatível com as 

orientações oficiais. É preciso ter conhecimentos das diversas áreas de ensino como forma de 

consolidar práticas que facilitem uma aprendizagem ampla, sem compartimentalização, como 

destacam os documentos citados. 

Os PCN propõem a divisão do conhecimento escolar em três áreas, a saber:  Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. 

 

A estruturação por área de conhecimento justifica-se por assegurar uma educação de 

base científica e tecnológica, na qual conceito, aplicação e solução de problemas 

concretos são combinados com uma revisão dos componentes socioculturais 

orientados por uma visão epistemológica que concilie humanismo e tecnologia ou 

humanismo numa sociedade tecnológica.  (BRASIL PCN, 1999. p. 32) 

 

  

 Essa estruturação tem como base a reunião daqueles conhecimentos que compartilham 

objetos de estudo e, portanto, mais facilmente se comunicam criando condições para que a 

prática escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. (BRASIL, 1999, p. 32) 

No que se refere especificamente a área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 

diz os PCN:  

A aprendizagem das Ciências da Natureza, qualitativamente distinta daquela realizada 

no Ensino Fundamental, deve contemplar formas de apropriação e construção de 

sistemas de pensamento mais abstratos e resignificados, que as trate como processo 

cumulativo de saber e de ruptura de consensos e pressupostos metodológicos. 

(BRASIL, 1999, p. 33) 

 

Na proposta de reforma curricular do Ensino Médio, a interdisciplinaridade deve ser 

compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da prática 

escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos através de 

relações e complementariedade, convergência ou divergência. (BRASIL, 1999, p. 36). 
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Integrar diferentes conhecimentos exigirá mais dos docentes no que concerne a 

preparação de suas Unidades Didáticas, planos de ação, investigações, problematizações, 

porém o que se espera desse modelo proposto, é que a aprendizagem seja motivadora, e que 

haja uma maior liberdade, principalmente por parte dos professores, na escolha de conteúdos 

que estejam diretamente ligados a realidade da comunidade educativa. 

Dentre as competências e habilidades a serem desenvolvidas em Biologia e apresentadas 

em Brasil (1999), pode-se destacar para esse trabalho a seleção do que foi levantado nessa 

pesquisa a partir do que descreve o Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1. Habilidades destacadas para a realização da pesquisa.  

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Representação e comunicação Apresentar de forma organizada, o conhecimento 

biológico apreendido, através de textos, desenhos, 

esquemas, gráficos, tabelas, maquetes, etc. 

Conhecer diferentes formas de obter informações 

(observação, experimento, leitura de texto e imagem, 

entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema 

biológico em estudo. 

Investigação e compreensão Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em 

biologia, elaborando conceitos, identificando 

regularidades e diferenças, construindo 

generalizações. 

Formular questões, diagnósticos e propor soluções 

para problemas apresentados, utilizando elementos da 

biologia. 

Contextualização sócio-cultural Reconhecer o ser humano como agente e paciente de 

transformações intencionais por ele produzidas no seu 

ambiente. 

Identificar as relações entre o conhecimento cientifico 

e o desenvolvimento tecnológico, considerando a 

preservação da vida, as condições de vida e as 

concepções de desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Brasil, 1999, p. 227 (Quadro com adaptações da autora) 

 

Quando nos referimos ao campo da representação e comunicação, reportamo-nos a área 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias que assume o papel essencial da leitura como pré-

requisito básico. O Documento Básico Enem (1999, p. 9) pressupõe que a competência de ler, 

compreender, interpretar e produzir textos, não deva ser desenvolvido apenas na disciplina de 

Língua Portuguesa. Os professores das diversas áreas de conhecimentos devem possibilitar aos 

alunos um instrumental de comunicação adequado para que os mesmos possam compreender 

situações, descrever processos e perceber as transformações que ocorrem ao seu redor. 

É a partir dessa compreensão que se considera importante fundamentar, neste trabalho, 

algumas possibilidades que venham garantir um conhecimento mais amplo de elementos que 
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colaborem para o desenvolvimento de metodologias que priorizem o hábito de leitura em aulas 

de Biologia. Aqui, foram eleitos alguns elementos importantes e facilitadores para esse processo 

e, dentre eles, pode-se destacar: proficiência leitora, alfabetização científica, gêneros textuais, 

estratégias leitoras e as principais dificuldades para compreensão de temas da biologia.  

 

1.5 O QUE SABER SOBRE GÊNEROS E TEXTOS? 

 

 Vive-se um momento de evidente ascensão das mídias que conduzem a sociedade cada 

vez mais a um mundo virtual, onde num piscar de olhos tudo está minuciosamente explicado. 

Somos envolvidos e entramos em contato direto com os mais variados estilos textuais: e-mails, 

notícias, outdoors, cardápios, bulas de remédio. Associada as possibilidades leitoras acima 

descritas, precisamos também escrever e entendermos que leitura e escrita são atividades 

complementares. 

 A partir dessas evidências pode-se considerar um grande desafio, principalmente para 

os professores das áreas de conhecimentos que não as de Linguagens, empreender metodologias 

que visem organizar e sistematizar atividades leitoras se eles mesmos não conhecerem e/ou 

identificarem as características essenciais dos gêneros discursivos e textuais. Evidente que para 

um professor que não teve contato, em sua graduação, com aspectos linguísticos, gêneros 

literários e outras descrições específicas aos códigos da linguagem, esse fato pode se tornar um 

elemento de dificuldade na realização de uma proposta dessa natureza.  

 Vale ressaltar que o contexto educacional nos impele a entender a leitura e a escrita 

como um compromisso de todas as áreas e que a escola se torna então, o fórum mais adequado 

para se proceder essas orientações e, portanto, torna-se necessário que o professor compreenda 

que ao definir práticas leitoras em suas aulas, ele mesmo seja um bom leitor.  

A pesquisa Retratos da leitura no Brasil (2012) utiliza como critério para considerar um 

bom leitor, aquele que leu pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses. Essa experiência do 

professor com a leitura consiste em condição necessária para aumentar o seu repertório pessoal, 

o que lhe dará mesmo de forma inconsciente as condições para desenvolver competências e 

habilidades leitoras nos estudantes.  

 Ocorre que alguns aspectos sobre leitura, produção textual e produção escrita, 

normalmente não são levados em conta na definição de estratégias leitoras para as metodologias 

de sala da aula, como também a ausência de uma formação acadêmica com um aprofundamento 

teórico acerca do pensamento bakhtiniano, que é considerado um referencial na análise e 

compreensão dos gêneros do discurso.  
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 Para o desenvolvimento desta pesquisa foi preciso conhecer o significado de palavras e 

termos tais como: gênero do discurso, gênero textual, intertextualidade, metalinguística. Houve 

ainda a necessidade de adentrar em leituras muito específicas sobre a temática que traz como 

referência principal Mikhail Mikhailovich Bakhhtin (1875-1975), filósofo, crítico literário e 

semioticista russo.  

Bakthin (1997) defende que todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. O pensamento bakhtiniano 

fundamenta-se no uso da linguagem como fenômeno que vive e evolui na comunicação 

discursiva, sendo, pois, marcado por convergências ou divergências, adesões ou recusas, 

complementos ou embates diante daquilo que é partilhado. Trata-se de um enfoque 

profundamente integrado ao diálogo com a vida humana. 

Na opinião de Abaurre & Abaurre (2012), sua reflexão é considerada revolucionária 

porque não se limitava a ver a língua como um sistema. Para Bakhtin, a análise linguística deve 

considerar o contexto de produção, situação dialógica, momento histórico, entre outros. Leite 

& Barbosa (2014) consideram que a análise dos gêneros do discurso e sua diversidade exige do 

profissional que se dispõe a desenvolver uma linha de pesquisa com foco nessa temática, um 

aprofundamento teórico do pensamento bakhtiniano sobre gêneros e seus contextos de uso. 

São muitos os gêneros de discurso que circulam em nosso meio: notícias, palestras, 

resumos, bilhetes, cartas. Leite & Barbosa (2014) concordam que os gêneros assim concebidos 

por mobilizarem diferentes práticas sociais, acompanham a variabilidade das interações verbais 

e que ainda segundo as autoras, os gêneros do discurso não podem ser tratados 

independentemente de sua relação com as atividades humanas, uma vez que incorporam as 

situações vividas nas práticas. 

Para esse trabalho, considera-se importante o conhecimento do significado de gêneros 

que Bakhtin (2011) classifica como primários e secundários. Os primários são aqueles mais 

simples, usados no cotidiano, enquanto que, os secundários, considerados mais complexos, 

definem os romances, dramas, pesquisas científicas, entre outros. 

 O que se observou nos referenciais que tratam de gêneros foi uma grande diversidade 

terminológica no que se refere ao uso do termo gêneros de discurso e gêneros textuais sobretudo 

após a difusão mais ampla do trabalho de Bakhtin no mundo ocidental. Marcuschi (2010) e 

outros autores passaram a utilizar o termo gênero textual que mesmo com algumas divergências 

considerava importante compreender os gêneros textuais em relação com suas práticas sociais. 
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Nessa perspectiva, os gêneros são vistos como dinâmicos e de expressiva plasticidade, 

são constitutivos das práticas discursivas e sociais, exercem funções sociocognitivas 

no contexto das relações humanas e não funcionam independente nem autônoma na 

produção de significação. [...] os gêneros textuais se fundam na recorrência, mas não 

na rigidez, de ações vivenciadas pelos usuários em determinado contexto sócios-

histórico e cultural (MARCUSCHI, 2010 p. 76) 

 

 Essa discussão nos permite revelar algumas dificuldades no que se refere a compreensão 

do significado de gênero, suas especificidades e complexidade. Evidente que estando cientes 

dessas informações, o uso e compreensão de textos será mais facilitado, visto que, há uma 

intensa relação entre gênero e texto.  

 Tendo em vista que este trabalho preconiza o uso de textos de divulgação científica que 

têm como característica possibilitar a aproximação do conhecimento científico ao cotidiano, 

considera-se que ele se adequa ao que foi denominado gênero textual, optando-se pela utilização 

dessa terminologia como referência. 

 

 

1.6 ASPECTOS RELEVANTES PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PROFICIÊNCIA 

LEITORA EM AULAS DE BIOLOGIA 

  

Nas últimas décadas, os vários programas e metas propostas pelo Ministério da 

Educação, nos faz constatar que o ensino das Ciências Naturais precisa tomar novas proposições 

e que, não é mais possível, limitá-lo a uma mera apreensão de conceitos, muitas vezes entendida 

pelos alunos como desnecessária. É importante que se traga para o centro das discussões, uma 

ciência que possa favorecer conhecimentos a serem aplicados e potencialmente significativos 

no desenvolvimento de atitudes que visem a compreensão do conhecimento científico e 

tecnológico.  

A importância de considerarmos essa prática em aulas de Biologia, deve-se à 

necessidade de possibilitar a tomada de decisões por parte dos alunos e, desenvolver com os 

mesmos, atividades que visem o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes ao 

ensino médio, tais como: organizar conhecimentos, selecionar informações, relacionar 

fenômenos, formular questões.  

 É de fundamental importância que os professores fomentem o desenvolvimento de 

competências leitoras em seus alunos, como meio de desenvolver nos mesmos, a possibilidade 

de interpretar e compreender aquilo que se lê e/ou se escreve em ciência. Mais do que apenas 
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desenvolver atividades leitoras, é preciso ter muito claro, que objetivo queremos alcançar ao 

utilizarmos um texto.  

Os documentos nacionais para a educação, são referências importantes, nas quais 

podemos nos apoiar, para definir como estratégia de ensino, a utilização de textos em sala de 

aula. Uma das orientações que destacamos para essa pesquisa, que consta no PCNEM, p. 212, 

é de que o aprendizado das Ciências da Natureza e da Matemática deve se dar em estreita 

proximidade com Linguagens e Códigos.  

A partir dessa orientação, cabe a nós, professores, compreendermos a importância da 

interdisciplinaridade nas metodologias escolhidas e a abrangência das várias áreas do 

conhecimento como meios de possibilitar aos nossos alunos a compreensão e aquisição de 

novos conhecimentos, numa visão mais holística e capaz de preparar nossos jovens para 

vivenciar situações desafiadoras em uma sociedade cada vez mais competitiva.  

Utilizar textos em sala de aula como forma de colaborar na construção cidadã, na 

percepção crítica e na possibilidade de interpretar o mundo que nos cerca, pode facilitar o 

desenvolvimento de habilidades leitoras.  

 

Um estudo de texto pode ser utilizado para os momentos de mobilização, 

de construção e de elaboração de síntese. A definição do texto dependerá 

do objetivo que professores e estudantes têm para aquela unidade de estudo. 

A escolha de um material que seja acessível ao estudante e ao mesmo tempo 

que vá desafiá-lo, assim como o acompanhamento do processo pelo 

professor, são condições de sucesso nessa estratégia (ANASTASIOU E 

ALVES, 2004 p.80) 

  

Para as autoras, o professor deve superar a forma de relação entre ele, seus alunos e o 

conhecimento. Sentir-se desafiado e definir caminhos para organizar e operacionalizar 

estratégias de ensino escolhidas a serem trabalhadas é, sem dúvida, uma das possibilidades de 

abordar temas e conceitos da Biologia. Se a leitura é indicada como uma dificuldade na 

aprendizagem dos docentes, então precisa ser mais utilizada em nossas salas de aulas. 

Cada um de nós tem uma história de leitura que foi, é ou será construída ao longo do 

tempo, cabendo a todos os professores e, não apenas os de Língua Portuguesa, o respeito à 

caminhada desses alunos. Leitura e escrita representam para a educação básica, uma prioridade 

bastante discutida na escola. É possível esperar, que ao final dessas etapas de estudo, os alunos 

sejam capazes de ler e utilizar-se dessas leituras para construírem autonomia, preferencias, 

posicionamentos e opiniões, tendo como fundamentação sua prática leitora. 
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A proposta em realizar um trabalho usando como estratégia metodológica a prática da 

leitura, possibilita a análise de que forma os alunos do Ensino Médio conseguem perceber a 

aplicação de conceitos e significados abordados nos diversos componentes curriculares, e como 

podem adquiri-los a partir de sua prática leitora.     

Para Silva (2011), a atividade de leitura se faz presente em todos os níveis educacionais 

das sociedades letradas. Tal presença, sem dúvida marcante e abrangente, começa no período 

da alfabetização, quando a criança passa a perceber o significado potencial de mensagens 

registradas através da escrita. Percebe-se então a importância de desenvolvermos estratégias 

leitoras para incentivar os alunos a buscarem aquilo que pretendem aprender, com autonomia e 

coragem. 

 Não se deve desvincular a leitura da espécie humana, porém, cabe-nos, fundamentar a 

intenção de desenvolver uma prática de leitura contextualizada, e, que possa atender às 

necessidades dos estudantes, como também os objetivos propostos pelos professores.  

 Temos um desafio: ampliar o significado de leitura que construímos para nós. 

Vislumbrar o momento leitor como uma atividade ampla, sem limitações. Uma atividade que 

extrapola unicamente a ação de estar diante de um livro ou texto.  

 

Ninguém aprende a ler nos livros: todos aprendemos a ler o mundo a nossa volta. 

Lemos na natureza o tempo que vai fazer, ou em que estação do ano estamos; lemos 

nos rostos e gestos dos que nos cercam se estão felizes, tensos, tristes, irritados; 

lemos sinais, placas, imagens; lemos cores, sons; usamos nossos cinco sentidos no 

ato de ler o mundo e somente por isso, um dia, aprendemos a ler a palavra escrita. 

(VERSIANI & YUNES, 2012 p. 17) 

 

As impressões que construímos do mundo, bem como noções de valores, opiniões e 

vivências, são frutos não apenas daquilo que lemos ou recebemos de informações ao longo do 

nosso desenvolvimento, mas principalmente de como lemos tais informações e o que fazemos 

das experiências obtidas. 

 Concordamos com Dell’Isola, (2001), quando afirma que ler não é decodificar, embora 

a decodificação possa ser o primeiro passo para a ocorrência da leitura. De acordo com a autora, 

a leitura ultrapassa a atividade visual. 

 Compartilho com Pietri (2009) a ideia de que as práticas de leitura podem se desenvolver 

independentemente da escola, ainda que a escola seja, numa sociedade como a nossa, a principal 

instituição responsável pelo seu ensino. Nesse ponto, podemos destacar as políticas públicas 

que tem se esforçado para fomentar a prática leitora no ambiente escolar, porém, não podemos 

deixar de enfatizar, a responsabilidade dos professores nessa iniciativa. 
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 O professor é mediador da aprendizagem e decide sobre o conteúdo a ser ensinado, 

define objetivos e escolhe estratégias metodológicas compatíveis com o contexto no qual está 

inserido. No que diz respeito ao ensino de leitura, a sensibilidade do docente a essa causa, é de 

fundamental importância na formação de um leitor proficiente. 

 Ainda de acordo com Hidalgo & Melo (2014), a leitura feita por necessidade da 

disciplina escolar pode conduzir ao interesse do leitor. Nesse contexto, o professor precisa estar 

atento a escolha de textos apropriados e sintonizados com os interesses do leitor. 

Em acordo com nas proposições de Sedano (2013), faz-se necessária uma seleção de 

textos que corresponda a diferentes concepções de aprendizagem de compreensão leitora, das 

funções do texto, das representações do desenvolvimento socioafetivo dos alunos, ou seja, há 

que se fazer escolhas que estejam em concordância com os interesses dos alunos. 

 A escolha desses textos precisa ser muito coerente com a proposta de trabalho 

estabelecida pelo professor em sua unidade didática, e o professor deve conhecer previamente 

o texto para que sejam observados temáticas adequadas aos interesses e competências dos 

estudantes, visto que, estamos lidando com leitores em formação e o professor atua como 

mediador da prática. 

 

A escolha dos textos a serem lidos só pode ser feita depois de realizada uma primeira 

sondagem sobre as relações entre o leitor em formação e o texto escrito, o que significa 

que não é possível estabelecer no programa do curso, elaborado no início do ano, os 

textos e objetivos das atividades a serem realizadas durante todo o período letivo. 

(PIETRI, 2009 p. 54) 

 

 

O ensino das Ciências se tem caracterizado, de uma maneira geral, pela transmissão de 

conhecimentos, pela memorização de termos e conceitos, em que o livro e o professor são, 

muitas vezes, as únicas fontes de informação e onde as metodologias mais tradicionais, 

centradas na transmissão de conhecimentos, predominam.  

É importante a busca de caminhos que tornem o espaço escolar um parceiro na formação 

de leitores maduros, capazes de estabelecer uma intensa intimidade dos estudantes com os 

textos propostos pelos professores. A realização de tarefas bem elaboradas, sistemáticas e 

processuais ajudam ao professor organizar o seu ensino e, para os alunos, favorecem a criação 

de boas estratégias para estabelecer relações necessárias a compreensão dos assuntos discutidos 

em aula. Para a autora, uma aula que tem por objetivo desenvolver a potencialidade leitora dos 

estudantes, deve começar acionando conhecimentos prévios. 
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Por isso, ao planejar uma aula de leitura, é importante se questionar: o que 

o aluno já sabe sobre o texto a ser lido? Como posso contribuir para que ele 

mobilize os conhecimentos que já tem? Como contribuir para que construa 

um conjunto de conhecimentos importantes para a compreensão, como 

saber para que o texto foi escrito, quem o escreveu, em que época, com que 

intenções? (CAFIERO, 2010) 

  

A importância em desenvolvermos atividades bem planejadas e sistematizadas é 

justificada pelo fato de não se possibilitarem espaços para a improvisação, ao se optar por essa 

abordagem leitora. Ao professor, cabe a percepção das dificuldades que os textos podem impor 

aos seus alunos, prever situações, atuar como mediador, propor estratégias de leitura, ler 

antecipadamente o texto a ser utilizado para minimizar as dificuldades previstas e, 

principalmente garantir a si próprio, a concepção e mudança radical da forma de pensar o 

significado de ler. 

Essa visão reflete uma prática social da leitura, como afirma Hidalgo & Mello (2014) 

que acreditam que dessa forma, os leitores estariam expostos a uma verdadeira experiência 

estética, relacionada ao prazer de ler, em oposição à leitura obrigatória imposta pela escola [...]. 

Em dados levantados pelos autores, o Brasil aparece em primeiro no ranking, quando a 

motivação para a leitura é a exigência escolar ou acadêmica.  

 Dois aspectos relevantes podem ser considerados nessa prática: a possibilidade de 

mostrar que é importante continuar ensinando a ler em todas as séries e níveis de ensino, e que 

ações sistematicamente organizadas podem contribuir para que o aluno leia melhor o que 

Cafiero (2010) aposta como importante. Diante dessa justificativa, torna-se importante que o 

professor possa perceber que, ao escolher trabalhar textos e produção escrita em suas aulas, ele 

torna a leitura como objeto de ensino e será um facilitador para que seu aluno seja um sujeito 

ativo no processo de ensino aprendizagem. 

 

A leitura é um processo cognitivo, histórico, cultural e social de produção 

de sentidos. Isso significa dizer: o leitor – um sujeito que atua socialmente, 

construindo experiências e história – compreende o que está escrito a partir 

das relações que estabelece entre as informações do texto e seus 

conhecimentos de mundo.  

 

 A partir dessa reflexão, é preciso que o professor tenha claro o seu papel na formação 

do aluno leitor. Preparar-se para esse desafio talvez seja o ponto mais importante dessa 

discussão. Extrapolar o conceito de leitura como um simples ato de decodificar ou juntar 

sílabas. Trabalhar a leitura em salas de Biologia deverá passar pela possibilidade de levar os 
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estudantes a atribuírem sentidos ao que se ler, coerência, reflexão e crítica devendo aplicar e 

usar os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia. 

 O professor poderá contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências 

que promovam uma proficiência leitora em seus alunos, desde que, as atividades propostas pelo 

mesmo incentive os estudantes a fazer perguntas, levantar hipóteses, confrontar interpretações. 

Não adianta mandar o aluno ler dizendo-lhe: Leia porque a informação está aí, muito 

menos adianta mandar abrir o livro didático e copiar o texto que lá está. Isso não é aula de 

leitura, pois, de acordo com Cafiero (2010), a realização de cópia textual é mera atividade 

motora e não favorece o entendimento do texto.  

  

1.7A ESCOLHA DE UMA ESTRATÉGIA: O QUESTIONÁRIO CRITIC 

 

 A partir das reflexões sobre a leitura, sua importância e envolvimento da comunidade 

escolar na busca por uma proficiência leitora, pode-se considerar a importância da definição de 

estratégias, por parte do professor, que favoreçam a realização de atividades capazes de garantir 

a consecução dos objetivos propostos. Solé (1998) considera as estratégias de leitura 

procedimentos que precisam ser ensinados para a compreensão de textos e que não podem ser 

tratadas como técnicas precisas ou receitas infalíveis. 

 

Por isso, ao ensinar estratégias de compreensão leitora, entre os alunos deve 

predominar a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam ser 

transferidos sem maiores dificuldades para situações de leitura múltiplas e variadas. 

Por esse motivo, ao abordar estes conteúdos e ao garantir sua aprendizagem 

significativa, contribuímos com o desenvolvimento global de meninos e meninas, 

além de fomentar suas competências como leitores. (SOLÉ, 1998 p. 70) 

   

 A análise da proposta desenvolvida por Oliveras & Sanmartí (2012) definiu a estratégia 

escolhida para a realização dessa pesquisa, por apresentar a possibilidade de procedimentos que 

visam a facilitação de uma leitura proficiente e participativa, com a possibilidade de que seja 

avaliada a compreensão e a argumentação dos estudantes a partir do questionário CRITIC. Para 

as autoras, que consideram a utilização desse recurso de fundamental importância para a 

organização do processo de leitura, o quadro possibilita a análise e interpretação de textos. 

 Definido como um sistema prático de pensamento crítico o Dr. Wayne Bartz (2002) 

desenvolveu o original que sugere a utilização do acrônimo CRITIC como forma de facilitar e 

simplificar a metodologia científica que pode ser trabalhada com universitários e estudantes de 

ensino médio. C (claim- afirmaçao), R (role of the claimant-papel de quem afirma), I 
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(information backing the claim- Informações que respaldam a afirmação), T (test), I 

(independente testing-teste independente), C (cause proposed-causa proposta). 

 Trata-se de uma forma prática e eficaz para ensinar os alunos a começarem a pensar 

cientificamente. Essa análise foi realizada por Matthies & Helmk (2005), que em suas pesquisas 

fizeram ajustes ao modelo inicial. Para os autores, o C.R.I.T.I.C se baseia em três fatores: 

informações, alfabetização e comparações, podendo ser utilizado para avaliar e selecionar 

fontes credíveis. 

 Os autores descrevem as etapas do C.R.I.T.I.C como possibilidades de motivar e 

diversificar a avaliação dos estudantes frente a interpretação de um texto e sugerem que o 

acrônimo seja utilizado como exercício de leitura e captação de informações a partir do que foi 

lido. Para Matthies e Helmk a descrição de cada uma das etapas do acrônimo possibilitará a 

construção de informações importantes para a compreensão do texto.  

Oliveras & Sanmartí (2009) concordam que o CRITIC colabora com a identificação do 

problema apresentado no texto, as soluções defendidas pelo autor, as evidências, argumentos e 

conclusões, possibilita também, por parte dos alunos, a identificação das principais afirmações 

do discurso, os interesses do autor, pontos de vista e impressões que ajudam na construção de 

uma leitura crítica e significativa. 

As autoras ao traduzirem e adaptarem o questionário propõem as seguintes 

caracterizações: A Consigna (C) propõe trabalhar algumas habilidades cognitivas tais como a 

compreensão da ideia principal, seleção das informações básicas e reconhecer situações do dia 

a dia dotadas de conhecimento científico. Também possibilita a identificação das ideias 

percebidas durante a leitura do texto, o que o texto está “lhe dizendo” e que informações podem 

ser extraídas do que foi lido.  

 A identificação de quem escreveu o texto e o que motivou o autor a escrevê-lo é o Rol 

(R), que traz como habilidades: a identificação do propósito do autor. 

 Para compor as Ideias (I) indica-se como habilidades prioritárias o reconhecimento de 

que a ciência não está livre de ideologias e, portanto, é importante identificar o ponto de vista 

do autor. Para Versiani, Yunes & Carvalho (2012), isso não significa que toda e qualquer 

interpretação seja aceitável, e é justamente neste ponto que o professor/formador deve atuar. 

Um mesmo texto pode gerar várias leituras, mas não se pode perder de vista a coerência, os 

limites que são dados pelo próprio texto e pelo contexto em que ele desempenha uma função. 

 Aplicar conhecimentos científicos, formular questionamentos investigativos são 

algumas das habilidades apresentadas pelas autoras para o Teste (T). As Informações (I) e 
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provas que reforcem as ideias apresentadas, se são coerentes e se apresentam argumentos a 

favor ou contra as evidencias, são aqui discutidas. 

 O questionário é finalizado com as Conclusões (C) que consiste em confrontar o que foi 

apresentado no texto com os conhecimentos científicos do leitor. 

 O questionário original proposto pelas autoras com adaptações para montagem do 

C.R.I.T.I.C, está apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Questionário CRITIC – habilidades cognitivas 

 

Fonte: Oliveras & Sanmartí (2009) 

 

 A utilização de recursos auxiliares ao momento de leitura tal qual o CRITIC propõe, 

deverá, na opinião de Sanmartí (2011) possibilitar o desenvolvimento de competências leitoras 

e científicas de forma fundamentada, reflexiva e responsável.  

Ainda de acordo com as autoras pode-se definir, ao longo do desenvolvimento das 

atividades realizadas, três fases do processo de leitura: fase prévia, fase de leitura e fase pós-

leitura. Nesse contexto, o questionário CRITIC insere-se na fase de leitura, pois ajudará o leitor 

na identificação do problema trazido pelo texto, suas ideias, possíveis soluções e outros 

aspectos que possam ser considerados relevantes. 
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Para esse trabalho foram analisadas a compreensão dos estudantes no que se refere as 

três primeiras letras do acrônimo, que apresentam uma relação mais aproximada com os 

objetivos definidos para essa pesquisa. 

 

1.8 LEITURA DE TDC E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 Em seu artigo 35 a LDBEN/96 trata das finalidades do ensino médio e descreve no item 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Compreender ou fazer 

conhecer esses fundamentos científico-tecnológicos nos estudantes do ensino médio, exigem 

ações que propiciem a transformação de informações acumuladas em conhecimento efetivo. 

(BRASIL, 2008 p. 33) 

 Uma das possibilidades para se atingir essa solicitação pode ser alcançada pela 

utilização de estratégias de leitura que permitam uma maior aproximação, por parte dos alunos, 

de temas científicos discutidos em sala de aula, tendo como orientação a percepção da sociedade 

sobre esses temas. Nesse contexto, eleger o Texto de Divulgação Científica (TDC) como 

instrumento facilitador desse processo, bem como usá-lo com o objetivo de aproximar aqueles 

conteúdos próprios da disciplina à sua vida cotidiana, deverá facilitar a esses estudantes, o 

acesso a informações que permitam a compreensão desses fundamentos científico-

tecnológicos. 

 O que pode ser evidenciado a partir dessa análise é justificado quando elencamos as 

vantagens de trabalhar gêneros textuais no contexto escolar, como o acesso à informação, a 

possibilidade de contextualização de conteúdos e a ampliação da discussão sobre questões 

atuais dentro da sala de aula (ROCHA, 2012).  

 De acordo com Terrazan & Gabana (2003) nas aulas da área de Ciências Naturais os 

TDC estão em posição privilegiada em relação a outros gêneros textuais possíveis e disponíveis 

para proposição de assuntos científicos. Para os autores, esses textos se apresentam numa 

linguagem flexível e próxima da utilizada no cotidiano, além de apresentarem conhecimentos 

científicos a partir de suas aplicações, ou com explicações e funcionamento dos aparatos 

tecnológicos. 

 

Em TDC encontramos discussões sobre o processo de produção dos conhecimentos 

científicos, o que pode auxiliar o leitor a formar imagens/ideias mais adequadas do 

que seja o “fazer científico”, diminuindo o grau de mistificação ou de exaltação ou 

ainda de recusa que costuma permear a imagem pública da Ciência. (TERRAZAN & 

GABANA, 2003 p. 2) 
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 A divulgação científica cumpre uma função primordial no que diz respeito a 

democratização ao acesso do conhecimento científico e com isso, estabelece condições para a 

chamada alfabetização científica (BUENO, 2010). Nessa linha de pensamento, o autor reforça 

que é possível através desse gênero textual incluir os cidadãos no debate sobre temas 

especializados e que podem impactar sua vida e seu trabalho.  

 Evidenciadas por Fioresi & Cunha (2015) as revistas Superinteressante, Ciência Hoje, 

Scientific America do Brasil, Galileu e a Revista Fapesp, utilizam o discurso de divulgação 

científica para publicar seus textos. Esse recurso torna as informações acessíveis ao grande 

público, na maioria das vezes leigo, e com uma linguagem acessível e de fácil compreensão. 

 Para este trabalho, foram escolhidos textos da revista Ciência Hoje (CH) que se 

caracteriza por apresentar um público bem definido, como estudantes e professores do ensino 

médio que se interessam por Ciência. A revista teve sua primeira edição em julho de 1982 e 

apresenta textos produzidos por pesquisadores e jornalistas científicos, o que dá a esse portador 

textual credibilidade e veracidade sobre os conteúdos apresentados. 

Um outro aspecto a ser discutido é a possibilidade de, ao longo desta pesquisa, 

considerando que seu foco é a leitura, conciliar as atividades desenvolvidas aos elementos do 

letramento científico. Como relata Soares (2003), no Brasil a discussão do letramento surge 

sempre enraizada no conceito de alfabetização. Essa vinculação pode levar os professores das 

diversas áreas do conhecimento, a negligenciar práticas sociais de leitura a serem utilizadas em 

suas salas de aula, por entenderem que se tratam de estratégias especificas às disciplinas da 

linguagem. 

Street (2013) utiliza o termo práticas de letramento para se referir ao conceito cultural 

mais amplo de formas particulares de se pensar sobre e realizar a leitura e a escrita em contextos 

culturais. Para Kleiman (2005), tais práticas visam o desenvolvimento de habilidades e 

competências no aluno e ocorrem sempre no que a autora chama de eventos de letramento, 

ocasião em que a fala se organiza ao redor de textos escritos e livros, envolvendo a sua 

compreensão. 

 

Um evento de letramento inclui atividades que tem as características de outras 

atividades da vida social, envolve mais de um participante e os envolvidos tem 

diferentes saberes, que são mobilizados na medida adequada, no momento 

necessário em prol de interesses, intenções e objetivos individuais e de metas 

comuns, daí ser um evento essencialmente colaborativo. (Kleiman, 2005 p. 

23). 
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 Pode-se verificar que ao desenvolvermos uma proposta de estudo e interpretação 

textual, dentro das aulas de Biologia, o professor se encarrega de fazer perguntas, orientar as 

atividades propostas, e os alunos discutem, interagem, apontam suas opiniões. Estes são 

aspectos que trazem para esse contexto os elementos do letramento visto que tais projetos 

destacam a importância de a leitura e da escrita serem trabalhadas como forma de contribuírem 

para a reflexão sobre o ensino da língua escrita na escola e possibilitam a ampliação do universo 

textual, que significa, concretamente, a inclusão de novos gêneros, novas práticas sociais 

(KLEIMAN, 2005 p. 47). 

O letramento nos permite aprender a continuar aprendendo e a leitura pode ser 

considerada a condição por excelência para isso. Dessa forma, consideramos coerente com a 

pesquisa realizada, a intencionalidade de que essas possibilidades sejam alcançadas. Para 

Santos (2012), os projetos de letramento têm foco nas práticas de leitura e escrita, independente 

da disciplina que trabalhamos. Reconhecem-se as dificuldades de envolvimento dos alunos em 

atividades nas quais são propostas leituras, por isso, é preciso fundamentar e conduzir 

estratégias de leitura que possam colaborar com a proposta a ser utilizada. 

As estratégias de leitura correspondem a um conjunto de procedimentos de ordem 

cognitiva, isto é, que envolvem a percepção, atenção, a memória, o raciocínio, para alcançar 

algum objetivo de leitura (KLEIMAN, 2005). Podemos, por exemplo, iniciar uma prática leitora 

com objetivos bem elementares, como a de extrair informações gerais do texto lido, e, a partir 

daí, discutirmos questões gerais e amplas.  

Um mesmo texto pode ser lido de modos diferentes segundo os elementos da situação 

que contextualizam a leitura, um mesmo leitor mobiliza diferentes estratégias, saberes e 

recursos de leitura e de produção textual, segundo as características da prática situada.  

Além disso, as práticas de letramento desenvolvidas pelos professores das diversas áreas 

de conhecimento, devem considerar o desenvolvimento de habilidades e competências no 

aluno, evidenciadas e percebidas pelos professores ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. No referente aos níveis de domínio das habilidades de letramento no uso da 

linguagem e dos conceitos do campo da Ciência o Índice de Letramento Científico (ILC) indica 

resultados de um estudo realizado por iniciativa do Instituto Abramundo (2014) que propôs 

cinco níveis da escala de proficiência científica (Figura 2).  
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Figura 2. Resultado do Índice de Letramento Cientifico 

 

FONTE: ILC – Indicador de Letramento Científico (2014) 

 

 O nível 2, que apresentou a maior resultado percentual, revela que dentre os 

participantes da pesquisa o nível de letramento cientifico é rudimentar. Para esse nível faz-se 

necessário por parte dos alunos competências como: resolução de problemas que envolvam a 

interpretação e a comparação de informações e conhecimentos científicos básicos, apresentado 

em textos diversos (ILC, 2014).  

 Diante do apresentado, insistir em atividades que priorizem a leitura em sala de aula 

deverá contribuir para a compreensão de termos científicos, como também favorecer uma maior 

inserção dos estudantes na construção de sua alfabetização cientifica. 

 

1.9 UNIDADE DIDÁTICA COMO PROPOSTA ESTRUTURADORA DE ESTUDO 

 

Alguns teóricos da educação, a partir da constatação da complexidade das variáveis 

que intervém nos processos educativos, tanto em número como em grau de inter-

relações que se estabelecem entre elas, afirmam a dificuldade de controlar esta 

prática de uma forma consciente. Na sala de aula acontecem muitas coisas ao mesmo 

tempo, rapidamente e de forma imprevista, e durante muito tempo, o que faz com 

que se considere difícil, quando não impossível, a tentativa de encontrar referências 

ou modelos para racionalizar a prática educativa. (ZABALA, 2010 p. 14) 

 

 

O trecho acima justifica a escolha da utilização de uma Unidade Didática (UD) como 

referência definida para esta pesquisa. Em acordo com o que foi afirmado acima, a sala de aula 

é um espaço dinâmico, uma caixa de surpresas e torna-se imprescindível o cuidado que o 
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professor deverá ter, se optar por uma prática educativa com uma perspectiva mais 

construtivista. 

Referindo-se a uma perspectiva denominada “tradicional”, Zabala (2010) atribui aos 

professores o papel de meros transmissores de conhecimentos, aquele que detêm o saber e 

controlam resultados. Aos alunos, por sua vez, cabe a interiorização do conhecimento, 

repetição, cópia, automatização, uma concepção que segundo o autor não provoca mudanças e 

não permite construções mais amplas de aprendizagem. 

Diante da necessidade de implementação de abordagens construtivistas e levando-se em 

conta as diversidades de estratégias que podem ser utilizadas pelos professores, a realização de 

uma UD possibilita estabelecer relações, aproximar, estruturar as intenções educacionais e 

dessa forma colaborar com as diferentes situações de aprendizagem, respeitando assim a 

diversidade dos alunos.  

 

Promover a atividade mental auto estruturante, que possibilita estabelecer 

relações, a generalização, a descontextualização e a atuação autônoma, supõe que 

o aluno entende o que faz e por que o faz e tem consciência, em qualquer nível, do 

processo que está seguindo. Isto é o que lhe permite dar-se conta de suas 

dificuldades e, se for necessário, pedir ajuda. Também é o que lhe permite 

experimentar que aprende, o que sem dúvida, o motiva a seguir se esforçando. 
(ZABALA, 2010 p.91). 

 

 

Dessa forma, sistematizar e prever as possibilidades de cada encontro torna-se 

determinante colaborador no processo a ser desenvolvido. A UD fundamenta a necessidade de 

prever atividades e resultados a serem obtidos em uma aula como forma de levantar 

conhecimentos que permitam ao professor uma atuação mais segura e a consolidação do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Considerando a concepção construtivista atribui-se tanto ao professor quanto ao aluno 

um papel ativo de protagonistas de suas aprendizagens. O professor organiza, orienta, 

proporciona a utilização de conhecimentos, enquanto os alunos exploram, comparam, analisam, 

buscam autonomia de forma que, conjuntamente alcançam os objetivos propostos na atividade 

e um potencial crescimento de ambas as partes. 

Para Zabala (2010) é preciso situar-se num modelo em que a aula se configura como um 

microssistema definido por determinados espaços, levando-se em conta organização, relações 

interativas e uso de recursos didáticos. O professor que opta por desenvolver UD em suas aulas 

esteja ciente que se trata de uma prática reflexiva e não reducionista e que considera a inclusão 

de três fases: planejamento, aplicação e avaliação. 
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O planejamento e a avaliação dos processos educacionais são uma parte inseparável 

da atuação docente, á que o que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica, 

nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as intenções, as 

previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados. (ZABALA, 2010 p. 17) 

 

 

 Na opinião de Sanmartí (2000) os objetivos de uma unidade didática devem estar em 

consonância com o tempo previsto para a sua realização e o professor deverá se preocupar em 

realizar atividades que sejam efetivamente significativas. As orientações curriculares baseadas 

em pontos de vistas construtivistas implicam numa autonomia por parte do professor para tomar 

decisões que definam a UD a ser aplicada em suas aulas. 

As dimensões ou variáveis definidas por Zabala para descrever as propostas 

metodológicas que definem uma UD estão assim classificadas: sequências de atividades de 

ensino/aprendizagem, papel dos professores e dos alunos, organização social, utilização dos 

espaços e do tempo, organização dos conteúdos, materiais curriculares e papel da avaliação. 

As sequências de atividades possibilitam a articulação de diferentes atividades ao longo 

de uma UD e no que se refere ao incentivo da leitura em aulas de biologia, precisam ser bem 

orientadas numa lógica própria da disciplina, utilizando recursos e estratégias didáticas que 

motivem a participação dos estudantes e, principalmente que ajudem a estabelecer vínculos 

entre todos os envolvidos no processo. 

Considerando a proposta de trabalhar a leitura de TDC a partir do desenvolvimento de 

uma UD é possível conceber essa dinâmica como uma estratégia diferente de aulas meramente 

expositivas e, portanto, imprescindível ao professor que organize suas atividades e descreva 

criteriosamente o percurso metodológico a seguir.  

O que se verifica como preocupação dos professores, segundo Terrazan & Gabana 

(2003) é o fato de tais estratégias gerarem insegurança, até porque ao escolher o uso de TDC o 

mesmo estará proporcionando aos estudantes uma diversidade de conteúdo, que diferente dos 

livros didáticos não são apresentados de forma mais tradicional o que pode fazer surgir no 

contexto da aula, assuntos que extrapolem a temas que o professor não possua tanto domínio. 

Um outro aspecto a ser levado em conta na construção de uma UD diz respeito a 

tendência de situar os diferentes conteúdos de aprendizagem, o que Zabala (2010) destaca como 

conceitual, procedimental e atitudinal. O conjunto de atividades que envolvam essa tipologia 

deverá garantir a compreensão de conceitos, a realização de ações ordenadas e com um fim, e 

a apreensão de valores, atitudes e normas. (ZABALA, 2010 p. 43-46). 
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1.10 QUESTÕES DE ESTUDO   

 

Identificam-se a seguir as questões inerentes ao estudo: 

 

 Quais estratégias de leitura podem ser usadas nas aulas de Biologia, de modo que os 

alunos possam realizar uma leitura crítica com possibilidade de interagir, intervir e 

posicionarem-se diante de situações que lhes são apresentadas? 

 Como enfatizar nos alunos a importância dos textos de divulgação científica, como 

instrumentos facilitadores de aprendizagem e aproximação com o conhecimento 

científico? 

 O que podemos fazer em aulas da área de ciências da natureza para estimular nos alunos 

o prazer pela leitura e pela ciência? 

 

1.11 OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

  O estudo tem como objetivo geral contribuir com a construção de significados, 

facilitação da compreensão de conceitos e ampliação do vocabulário científico dos estudantes, 

o que deverá colaborar para uma proficiência leitora por meio do desenvolvimento de atividades 

que utilizam textos de divulgação científica sobre temas ambientais. 

  

Foram estabelecidos como objetivos específicos: 

 

 Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre temas relativos aos 

conteúdos de Ecologia no ensino médio; 

 Promover a habilidade de ler textos de divulgação científica utilizando estratégias 

de leitura para auxiliar na construção e aprofundamento de conceitos biológicos; 

 Avaliar a influência do uso de textos de divulgação científica na aprendizagem de 

conceitos.  
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Capítulo 2. PERCURSO METODOLÓGICO GERAL 

 

A pesquisa tem cunho descritivo e é caracterizada como qualitativa, pois permitirá a 

elaboração de deduções específicas sobre um acontecimento como descreve Bardin (2011), 

neste caso, de que forma um texto de divulgação científica pode colaborar para o conhecimento 

de um determinado tema abordado em sala de aula. 

 Além do aspecto qualitativo, destacam-se elementos de pesquisa quantitativa, pois são 

apresentados resultados que podem ser expressos numericamente. Trata-se de uma pesquisa-

ação pela presença de características próprias desse tipo de pesquisa, tais como: análise, coleta 

de dados, avaliação, repetição (ações sistemáticas).  

Engel (2000) define a pesquisa-ação como um tipo de pesquisa participante, engajada, 

em oposição à pesquisa tradicional [...] como o próprio nome já diz a pesquisa-ação procura 

unir a pesquisa à ação ou prática. Para o autor esse tipo de pesquisa possibilita ao professor a 

solução de problemas identificados e o envolvimento do profissional na pesquisa. 

A pesquisa-ação é um instrumento valioso, ao qual os professores podem recorrer com 

o intuito de melhorarem o processo de ensino-aprendizagem, pelo menos no ambiente 

em que atuam. O benefício da pesquisa-ação está no fornecimento de subsídios para 

o ensino: ela apresenta ao professor subsídios razoáveis para a tomada de decisões, 

embora, muitas vezes, de caráter provisório. (ENGEL, 2000 p. 181) 

 

 Pode-se destacar outras características apontadas por Engel (2000) no tocante a 

pesquisa-ação e que podem ser percebidas nessa pesquisa, a citar: processo de aprendizagem 

para todos os participantes, utilização dos dados obtidos, percepção de situações por parte do 

professor que exigem mudanças e respostas práticas, auto avaliação e feedback da prática 

realizada além da condição cíclica na qual as fases finais são usadas para aprimorar os 

resultados das fases anteriores. 

A metodologia sugerida por Bardin (2011) propondo que as diferentes fases da análise 

de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se em torno de 

três polos cronológicos: a pré análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação também amparam parte das análises realizadas nesta pesquisa. 

A pesquisa toma por base a realização de uma Unidade Didática para turmas de 3ª série 

do Ensino Médio e os conteúdos escolhidos referem-se aos conceitos básicos de Ecologia. A 

proposta inclui uma sequência de atividades que proporcionem uma melhor compreensão da 

importância da leitura como caminho para o aprendizado, tendo como propostas trabalhadas ao 
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longo do projeto a leitura de textos de divulgação científica com o uso de estratégias que 

facilitem o percurso leitor dos estudantes.  

 A metodologia definida para fundamentação do trabalho se baseia na proposta trazida 

por Oliveras, Bargalló & Sanmartí (2012) que em seu trabalho acrescentam as contribuições de 

Paul e Elder (2005), propondo o uso do quadro C.R.I.T.I.C como uma forma de ajudar os alunos 

a identificarem afirmações do discurso, interesses que motivaram o autor do texto, argumentos, 

impressões, erros e contradições, aspectos necessários para uma leitura significativa e crítica. 

Foram elaboradas e desenvolvidas duas unidades didáticas em anos letivos diferentes 

que se propuseram a discutir, interpretar e opinar sobre temas de Ecologia por meio da leitura 

de Textos de Divulgação Científica (TDC). Os temas escolhidos para serem trabalhados se 

coadunaram com a proposta programática da 3ª série: cadeias alimentares, nicho ecológico, 

hábitat, relações ecológicas, transferência de energia nos ecossistemas. 

Sobre a definição desses conteúdos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) 

consideram seis temas estruturadores de interesse da Biologia contemporânea. O tema 1 

estabelece a Interação entre os seres vivos que de acordo com o documento: 

 

Reúne conteúdos que permitam, em essência, desenvolver a concepção de que os seres 

vivos e o meio constituem um conjunto reciprocamente dependente. Vida e meio 

físico interagem resultando em uma estrutura organizada, um sistema, portanto. 

Compreender a organização sistêmica da vida é essencial para perceber o 

funcionamento do planeta [...] os assuntos associados a esse tema favorecem o 

desenvolvimento das competências de julgar e elaborar ações de intervenção no 

ambiente, construir argumentações consistentes para se posicionar relativamente às 

questões ambientais [...] (BRASIL, 2002 p. 42) 

 

 

É importante capacitar o educando para interpretar fatos e fenômenos – naturais – ou 

não – sob a óptica da ciência, mais especificamente da Biologia, para que, simultaneamente 

adquira uma visão crítica que lhe permita tomar decisões usando sua instrução nessa área de 

conhecimento (BRASIL, 2002 p.20). 

O conteúdo definido para esta pesquisa (Ecologia), está devidamente justificados à luz 

dos documentos oficiais e principalmente pela necessidade de propor aos estudantes uma visão 

holística da disciplina, sem distanciamento da sua realidade e capaz de possibilitar vínculos 

com aquilo que se estuda em sala de aula e o seu dia a dia. 

A escolha do tema central Ecologia também evidencia a necessidade da proposição de 

discussão de temas atuais da biologia que levem em conta um amplo debate sobre o movimento 

CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) com ênfase na sustentabilidade. Entende-se que, apesar 

de não ser foco do trabalho proposto, a temática sugerida propõe a partir da leitura e discussão 
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dos textos, a reflexão crítica e a tomada de decisões que permitam a definição de atitudes 

significativas para a formação de cidadãos mais participativos. 

Foi definido como portador textual para ser trabalhado na unidade didática dando 

suporte a definição dos TDC, a revista Ciência Hoje (CH) por tratar-se de uma revista de fácil 

acesso, recebida por muitas escolas, o que pode otimizar a execução de uma proposta desta 

natureza por vários profissionais da educação. Ferreira & Queiroz (2011) analisaram TDC 

presentes na revista e consideram a Ciência Hoje uma revista atualizada e com matérias de 

interesse social e que contribui significativamente para a difusão e o desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

Evidencia-se nos textos apresentados pela CH a substituição de uma linguagem mais 

rebuscada pelo uso de termos mais simples, claros e sem perder de vista sua cientificidade. A 

revista foi lançada em 1982 e desde então vem se propondo a abordar temas de interesse geral 

em várias áreas de conhecimentos.  

O grupo de estudos em Educação em Biologia da UFRN realizou em 2014, uma análise 

de textos publicados em várias revistas de divulgação científica entre elas a CH, sobre o tema 

Ecologia. Foi a partir desse levantamento que se definiu os textos escolhidos e utilizados nas 

unidades didáticas. 

Será descrita na sequência uma visão geral que retrata de forma ampla as intenções e 

aspectos gerais da metodologia utilizada em cada uma dessas unidades. A descrição detalhada 

de cada uma dessas metodologias será devidamente sequenciada nos capítulos que virão a 

seguir. 

Para facilitar a compreensão na descrição das etapas metodológicas definidas para cada 

uma das unidades didáticas, será utilizada a terminologia: unidade didática 1 (UD1) para as 

etapas desenvolvidas com a turma piloto e unidade didática 2 (UD2) para as etapas 

desenvolvidas com as turmas alvo da pesquisa. 

 

2.1 UNIDADE DIDÁTICA – TURMAS PILOTO (UD1) 

 

Em 2014 foi realizada a UD1 com a seleção de duas turmas de terceira série e a proposta 

de utilização de textos de divulgação em apenas uma das turmas com análise comparativa de 

resultados entre a turma em que o conteúdo foi trabalhado sem a utilização de TDC em relação 

as turmas que trabalharam o gênero textual. 
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Em cada uma das turmas foram eleitas atividades distintas que se apresentam no Quadro 

a seguir.  

 

Quadro 2 – Etapas da unidade didática desenvolvida nas turmas piloto (UD1) 

Etapas  Turma A – experimental Turma B – controle 

1ª Apresentação das características de 

um texto de divulgação científica. 

Introdução ao conteúdo – aula expositiva. 

2ª Apresentação do texto escolhido; 

Explicação do questionário CRITIC. 

Conceitos fundamentais ao estudo de 

Ecologia. 

3ª Leitura do texto: Utilização do 

questionário CRITIC  

Extinção e conservação de espécies nos 

ecossistemas – aula expositiva. 

4ª Apresentação da situação 

problematizadora 

Apresentação da situação 

problematizadora. 

5ª Produção textual. Produção textual. 

 

Apresentar as características de um TDC no momento inicial da unidade, tem como 

objetivo esclarecer e relembrar aos participantes da pesquisa, aspectos norteadores que definem 

esse gênero textual tais como: recurso de atratividade, credibilidade, exemplificações, 

analogias, flexibilidade textual, entre outras. 

A partir da seleção dos temas ecológicos a serem discutidos na UD1 foi escolhido para 

a realização do projeto piloto o texto: “Na iminência de uma nova extinção” disponível em 

(www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2125/.../na iminência de uma nova extinção) texto 

escrito por Henrique Kugler – Ciência Hoje on line 24/07/2014. O texto trata de dados 

inquietantes que indicam o início de um processo de extinção de espécies onde o ser humano 

de acordo com os pesquisadores é o principal responsável por esse declínio. 

A escolha do texto foi realizada pela professora levando-se em conta a sintonia que o 

mesmo trazia a respeito dos temas que foram trabalhados. O material também fazia parte da 

lista de texto sugeridas pelo grupo do LabenBio que analisou TDC em revistas de circulação. 

 

 

 

 

 

http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2125/.../na
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Figura 3. Trecho do texto escolhido para a UD1 

 

Fonte: Ciência Hoje ed. 316 (2014) 

 

Para mobilizar e orientar a discussão do texto foram destacados pela professora os 

seguintes trechos e suas respectivas temáticas, relacionados aos temas que foram trabalhados 

na UD 

 

Quadro 3. Principais conceitos trabalhados no texto (UD1). 

TEMÁTICA – CONTEÚDO SEGMENTO DO TEXTO 

Biodiversidade – Extinção ... pesquisadores concluem que a valiosa 

biodiversidade da Terra está sendo dizimada de 

maneira implacável... 

Ação do homem no ambiente ...Ele é a causa provável do desaparecimento de boa 

parte das espécies[...] Desmatamento, crescimento 

desordenado caça ilegal ... são inúmeras atividades 

antropogênicas ... 

Questão inicial Por que, afinal, devemos nos importar com o 

desaparecimento de espécies animais? 

Cadeia alimentar – Relações ecológicas ...Um clássico exemplos é o da onça, predador que 

regula, entre outras coisas, a população de 

capivaras... a capivara carrega o carrapato estrela, 

um inoportuno aracnídeo que provoca a temida febre 

maculosa... 

Biomas Ainda existe um bom número de onças vagando pela 

Amazônia e pelo Pantanal. Mas em toda Mata 

Atlântica... 

Importância das espécies ... o mico-leão-dourado é um eficiente dispersor de 

sementes... sapos e pererecas regulam a população de 

algas...insetos polinizam 75% da produção agrícola 

do mundo. 

 

Para facilitar o levantamento das referências e afirmações apresentadas no texto, cada 

estudante recebeu as orientações para o preenchimento do questionário CRITIC (Quadro 4). 

Com o objetivo de ajudar nos registros e na construção das impressões do texto durante a leitura. 
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O questionário C.R.I.T.I.C representa a estratégia definida como método de organização de 

dados durante a fase de leitura.  

Os alunos receberam o questionário C.R.I.T.I.C, no mesmo formato utilizado nos 

trabalhos de Oliveras, Bargalló & Sanmartí (2012) com adaptações que visavam facilitar a 

compreensão do material a ser lido. Esse questionário foi preenchido durante a leitura como 

forma de auxiliar o entendimento, para posterior discussão acerca do texto, tendo sido utilizado 

nos dois momentos da pesquisa. 

  

Quadro 4 - Questionário C.R.I.T.I.C (traduzido e adaptado de Oliveras, Bargalló e Sanmartì, 2012) 

Em quê pensar ao ler? Exemplos de perguntas 

C Consigna Que problema se expõe no texto? Qual é a ideia principal? Com quais 

conteúdos científicos pode estar relacionado? 

R Papel do autor Quem escreveu este documento? 

Por que ele deveria ter escrito? 

I Ideias Qual é o ponto de vista do autor? 

Que suposições faz o autor no texto? 

T Teste É possível realizar um experimento para comprovar a hipótese presente 

no texto? 

I Informação Têm argumentos ou provas científicas no texto que justifiquem a 

hipótese?  

C Conclusão Escreva um texto argumentativo justificando a hipótese trazida pelo 

texto.  

  

 Com base nos dados obtidos foi possível identificar a percepção dos alunos sobre o 

texto, bem como favorecer a escrita de registros individuais do que foi discutido, como forma 

de se utilizarem dessas informações para as devidas tomadas de decisões e opiniões, 

fundamentadas a partir das discussões realizadas.  

 Após a realização das atividades propostas nas duas turmas de estudo, foi sugerido uma 

produção textual a partir de um questionamento orientado pela professora. Esse questionamento 

permitiu nortear o pensamento dos estudantes e facilitar o levantamento das ideias construídas 

ao longo do desenvolvimento da aplicação das UD. 

 

2.2 UNIDADE DIDÁTICA – TURMAS ALVO DA PESQUISA (UD2) E RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

No ano de 2015 foi aplicada a UD2, com a definição das seguintes etapas: seleção das 

turmas da terceira série, levantamento dos conhecimentos prévios sobre cadeias alimentares a 
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partir da estratégia de desenhos, construção do perfil leitor dos estudantes por meio de um 

questionário, caracterização do TDC, leitura do texto, situações problemas, construção de um 

glossário, utilização do questionário C.R.I.T.I.C. 

Algumas novas atividades foram acrescentadas à proposta inicial (UD1) devido à 

necessidade de registros que possibilitassem ao fim do trabalho, uma análise da posição dos 

estudantes diante da temática apresentada, antes e após a utilização do TDC. Dentre as 

atividades incluídas destacam-se o levantamento do perfil leitor dos envolvidos a partir de um 

questionário realizado e a elaboração de desenhos como proposta de levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos. A UD2 foi realizada, paralelamente, nas duas turmas 

escolhidas e com o mesmo critério para a definição dos conteúdos que foram utilizados na 

(UD1) realizada com as turmas de validação. 

O Quadro 5 a seguir indica as etapas seguidas na UD2 com as turmas alvo da pesquisa. 

 

                          Quadro 5 - Sequência de atividades realizadas na UD2 

Atividade desenvolvida (momentos pedagógicos) 

1. Apresentação das características de um texto 

de divulgação científica 

2. Levantamento das ideias dos alunos sobre 

leitura, gostos, hábitos, contato com fontes 

textuais. (questionário) 

3. Levantamento de Conhecimentos prévios 

sobre cadeia alimentar, ecossistemas, 

transferência de energia por meio de desenhos 

(desenhos) 

4. Uso de uma situação problema como elemento 

motivador para as discussões. 

5. Leitura e discussão de um texto de divulgação 

científica com a utilização do questionário 

C.R.I.T.I.C  
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Construção do perfil leitor dos estudantes - questionário 

 

O questionário teve como objetivo principal realizar um levantamento de alguns 

aspectos que envolvem a prática leitora dos alunos, para que possa proporcionar uma maior 

segurança aos resultados obtidos após a finalização da UD. Pretendeu-se, com essa atividade, 

identificar a prática de leitura desenvolvida pelos alunos, sua relação com textos desde a 

infância, como esses textos foram ou não trabalhados nas séries anteriores, bem como, o que 

consideram fatores facilitadores e/ou dificultosos para a compreensão das aulas de Biologia.  

 

Figura 4.  Modelo de questionário aplicado com os estudantes 

1. Você considera que seu contato com livros de 

histórias na infância foi: 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) pouco   

(   ) não tive contatos com livros 

2. Você gosta de ler? (   ) sim   (   ) não 

3. Você costuma ler? (   ) sim       (   ) não    (   ) às vezes 

4. Que tipo de leitura você costuma realizar (   ) revistas (   ) jornais (   ) livros (   ) 

outros________________________ 

 

5. Como você classifica o seu interesse pela 

leitura atualmente? 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) regular (   )  

(   ) não tenho interesse  

6. Como você analisa a sua experiência pessoal, 

em relação ao ato de leitura no Ensino 

Fundamental e Médio? 

(   ) prazerosa e motivante  

(   ) chata e difícil 

(   ) uma obrigação  (   ) não lembro 

Outra: ___________________ 

7. Para você, a leitura de um texto em uma aula 

pode colaborar para a compreensão de um 

conteúdo na disciplina?  

(   ) sim  (   ) não  (    ) talvez 

8. Justifique a resposta dada acima. 

 

 

9. Identifique algumas fontes de textos com as 

quais você já teve contato. 

(   ) superinteressante (   ) Capricho (   ) Veja 

(   ) Galileu (    ) Contigo (   ) Ciência Hoje  

(   ) Outras ____________________ 

 

10. Qual o último livro que você leu e quando?   

11. Você costuma ler os textos complementares 

sugeridos (nos boxes) presentes nos livros 

didáticos? 

(   ) sim   (   ) não 

12. Você já leu um texto de divulgação cientifica? (   ) sim  (  ) não  (   ) não sei que tipo de texto 

é esse. 

13. Que dificuldades de compreensão você 

encontra em um texto da área de Biologia? 

 

14. Que elementos um texto deve ter para que sua 

compreensão seja facilitada? 

 

Fonte: Produzido pela autora 
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Os questionários foram aplicados com os participantes da UD2, sendo as questões 

agrupadas em 4 categorias, levando-se em conta a afinidade entre as questões elaboradas, ou 

seja, àquelas que apresentavam possibilidades de respostas complementares entre as mesmas. 

A partir dessa definição, formataram-se as categorias elencadas e as questões que se 

enquadravam no critério estabelecido (Quadro 6).  

Quadro 6 – Categorias definidas com os dados obtidos nos questionários  

CATEGORIAS QUESTÕES  

Interesse pela leitura 1, 2,3 e 5 

A leitura na escola 6, 7, 8 e 10 

Identificando tipos e fontes 

 textuais 

4, 9 e 11 

Textos de divulgação científica 

em aula de Biologia 

12, 13 e 14 

Fonte: categorias definidas pela autora 

 

 

O Levantamento dos conhecimentos prévios a partir de desenhos 

 

O uso de desenhos foi a estratégia escolhida para o levantamento dos conhecimentos 

prévios sobre cadeia alimentar, transferência de energia e equilíbrio dentro de uma cadeia, por 

tratar-se de um instrumento de pesquisa simples e que favorece de forma prática, o 

levantamento de ideias que o aluno tem, sobre o tema em questão (KOSE, 2008).  

Foi solicitado aos participantes das duas turmas que desenhassem uma cadeia alimentar 

inserida em um Ecossistema, identificando possíveis alterações decorrentes das ações 

antrópicas no modelo esquematizado. Nessa etapa da pesquisa não foi discutido em sala 

nenhum tipo de informação, revisão ou orientação sobre cadeias alimentares.  

O levantamento desses conceitos a partir dos desenhos realizados, permitiram analisar 

de forma lúdica os significados que os estudantes já haviam consolidado em séries anteriores e 

aqueles que foram apreendidos a partir do texto utilizado em sala de aula. Pôde-se, então, 

estabelecer um parâmetro para a análise de como o Texto de Divulgação Científica contribuiu 

para a consolidação dos temas ecológicos trabalhados no bimestre letivo e investigar que 

equívocos os estudantes cometeram para, assim, nortear a discussão do texto utilizado. 

  



46 

 

Após a montagem da cadeia alimentar solicitada foi proposto o primeiro momento de 

produção escrita para proporcionar uma análise textual, a partir de um questionamento sobre as 

possíveis alterações evidenciadas no ecossistema representado, considerando a eliminação ou 

inserção de espécies ao mesmo: “E se algumas das espécies fossem eliminadas? Se uma espécie 

invasora entrasse nesse ecossistema? ” 

Para o momento da leitura do texto, com a perspectiva do levantamento das ideias 

principais e de outros elementos sugeridos na proposta do CRITIC, os alunos registraram as 

principais impressões tiradas a partir da leitura, levando-se em consideração as mesmas 

orientações dadas na UD1. 

 

 

O texto utilizado  

  

Para execução da UD2 o texto escolhido:  Cortadeiras sob ameaça 

(http://www.cienciahoje.org.br/revista/materia/id/131/n/cortadeiras_sob_ameça) publicado na 

edição 222 de 01 de dezembro de 2005 e atualizada em 25 de setembro de 2009, o autor Danival 

José de Souza destaca no texto que a destruição do hábitat e combate excessivo podem extinguir 

formigas (Figura 5).  

                 Figura 5. Trecho do texto escolhido para UD2 

 

 

 

Fonte: Ciência Hoje ed. 222 (2005) 

http://www.cienciahoje.org.br/revista/materia/id/131/n/cortadeiras_sob_ameça
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O Quadro 7 indica as temáticas definidas, conteúdos e os trechos do texto que sugerem 

a discussão dos conceitos. 

 

Quadro 7. Principais conceitos trabalhados no texto (turma 2015). 

TEMÁTICA – CONTEÚDO SEGMENTO DO TEXTO 

Biodiversidade – Extinção ...como algumas delas podem causar sérios prejuízos 

a culturas agrícolas, as cortadeiras são fortemente 

combatidas... Esse combate já levou duas espécies à 

lista da fauna brasileira ameaçada de extinção. 

Nicho ecológico  ...as formigas cortadeiras são assim chamadas em 

função do hábito de cortar as partes verdes de plantas, 

cultivam fungos...usam partes mortas das plantas, 

além de frutos e flores caídos no chão... constroem 

corredores elevados e pontes com folhas secas. 

Hábitat ...permanece restrita ao seu ambiente natural...são 

endêmicas em algumas regiões brasileiras... 

Ação do homem no ambiente ... como algumas espécies de formigas cortadeiras 

representam pragas importantes para a agricultura, 

as medidas para sua preservação esbarram em 

problemas éticos e incompreensões por parte da 

sociedade. 

Uso indiscriminado de iscas tóxicas. 

Cadeia alimentar – Relações ecológicas Formigas cortadeiras alimentam-se de plantas; 

sociedade (formigas) simbiose (formigas e fungos). 

 

 

Importância das espécies ....elas são responsáveis por benefícios como a 

aeração do solo e a dispersão de sementes, e ainda 

servem de alimento para outros animais...sua extinção 

levaria a uma redução significativa na biodiversidade 

local. 

 

A Leitura do texto semelhante ao que foi proposto na UD1, foi realizada utilizando como 

instrumento de análise e levantamento de informações, impressões e ideias do autor, o 

questionário C.R.I.T.I.C 

 

A Produção textual final 

 

Com a intenção de verificar as informações que os estudantes conseguiram captar a partir das 

discussões e atividades realizadas anteriormente, foi sugerido um segundo questionamento, fomentando 

uma produção textual final, que teve por objetivo a análise e comparação das respostas apresentadas 

com àquelas inicialmente sugeridas pelos estudantes na questão inicial. Tratava-se agora, de identificar 

os conceitos consolidados, o aumento do vocabulário cientifico, a contextualização e coerência das 

ideias discutidas durante a realização da UD. Esperava-se uma produção textual melhor elaborada, tendo 

em vista a consolidação da utilização de um TDC como facilitador da aprendizagem de conceitos em 

Ecologia. 
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Resumo das etapas desenvolvidas na UD1 e UD2 

 

O Quadro 8 informa, de uma maneira geral, a lista de atividades que foram realizadas 

nas unidades didáticas (UD1 e UD2) que compõem esta investigação e cujas metodologias e 

análises de resultados serão descritos nos capítulos posteriores. 

Quadro 8. Descrição das etapas desenvolvidas em UD1 e UD2 

Atividade desenvolvida (momentos pedagógicos) UD1 UD2 

1. Apresentação das características de um texto de divulgação 

científica 

x x 

2. Levantamento das ideias dos alunos sobre leitura, gostos, 

hábitos, contato com fontes textuais. 

 x 

3. Levantamento de Conhecimentos prévios sobre cadeia 

alimentar, ecossistemas, transferência de energia por meio de 

desenhos. 

 x 

4. Uso de uma situação problema como elemento motivador para 

as discussões. 

x x 

5. Momentos de leitura(individual e em grupo) e discussão do 

texto. 

x x 

6. Levantamento de termos e palavras desconhecidas (glossário) 

 

 x 

7. Utilização do quadro C.R.I.T.I.C como elemento facilitador 

durante a leitura e discussão de um texto de divulgação 

científica. 

x 

 

x 

 

8. Produção textual final. 

 

 

x x 

 

2.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS – UD2 

 

 Para a construção dos resultados a serem analisados considerou-se a realização das 

diversas atividades propostas na execução da UD tais como: questionários, desenhos, respostas 

a situações problemas, construção de glossário, momentos de discussão do texto e o 

preenchimento do quadro CRITIC.  

 Referente aos questionários aplicados, Laville e Dionne (1999) indicam como vantagens 

para a realização de um tipo padronizado a possibilidade de alcançar rápida e simultaneamente 

um grande número de pessoas. Os questionários tiveram como objetivo construir o perfil leitor 

dos estudantes e suas impressões de leitura ao longo da Educação Básica. 

 O levantamento dos conhecimentos prévios trazidos pelos estudantes referente a um dos 

temas definidos na pesquisa (cadeias alimentares e transferência de energia), foi analisado a 

partir de desenhos construídos pelos mesmos. De acordo com Kose (2008) existem várias 
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maneiras de obter-se informações sobre o conhecimento e o uso de desenhos é considerado um 

instrumento simples de pesquisa que permite comparações fáceis e a possibilidade de 

verificação dos equívocos dos estudantes de maneira rápida e divertida. 

 A referência para análise e a categorização dos desenhos tiveram como fundamentação 

o artigo de Kose (2008) que considera cinco níveis de compreensão conceitual e Torres (2013) 

que baseada nas pesquisas de Kose (2008) adapta e descreve quatro níveis de compreensão 

conceitual a partir dos desenhos apresentados e das expectativas definidas para essa análise. 

 As situações problemas apresentadas na forma de questionamentos serviram de 

parâmetro para a verificação do nível de complexidade das respostas dadas pelos estudantes ao 

longo da unidade didática.  

 Também foram realizados registros do momento de leitura individual e coletiva, onde 

foi possível obter informações sobre o nível de satisfação dos estudantes referentes ao texto 

escolhido, termos e palavras consideradas “novas” pelo grupo ou aquelas que necessitavam de 

um significado, o que possibilitou a construção de um glossário. 

 Considerar a biologia uma disciplina que contempla uma vasta terminologia específica 

foi a análise de Nunes (2013) ao propor a utilização de vocabulários científicos como alternativa 

para facilitar o entendimento da disciplina. Deste modo a utilização dessa estratégia, elaboração 

do glossário, buscou atender um dos objetivos propostos que se refere a utilização da leitura 

para construir e aprofundar conceitos biológicos.  

 Ainda sobre o momento da leitura a análise das compreensões iniciais do texto foram 

construídas a partir do quadro CRITIC, originalmente proposto por Bartz (2002), 

acompanhando as adaptações feitas por Oliveras, Bargalló & Sanmartí (2012). O questionário 

sugere uma leitura crítica e processual, que permite estabelecer relações entre o autor e o leitor 

do texto. 

 Para análise do CRITIC foram construídos gráficos que demonstram de forma 

percentual como os estudantes se posicionaram diante do texto lido e suas impressões, hipóteses 

e conclusões.  

 A base para coleta e organização da análise de dados tem como suporte teórico, a 

metodologia sugerida por Bardin (2011) que identifica diferentes fases da análise de conteúdo, 

tal como o inquérito sociológico ou a experimentação e organizam-se em torno de três polos 

cronológicos: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência 

e a interpretação. 
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CAPÍTULO 3 UNIDADE DIDÁTICA DESENVOLVIDA NO PROJETO PILOTO 

 

 

 

 

 

 

APRENDER CIÊNCIAS POR MEIO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA: ESTRATÉGIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE 

CONCEITOS AMBIENTAIS NO ENSINO MÉDIO 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências vem passando por modificações de estratégias de ensino na 

perspectiva de permitir ações pedagógicas, que visem práticas mais construtivistas. De acordo 

com Garcia (2003), a introdução de inovações pedagógicas tem sido uma prática recorrente 

para promover reformas para o aperfeiçoamento do ensino.  

Dentro dessa perspectiva, se destaca a leitura e a escrita como estratégias de ensino em 

aulas de ciência. Ler é estabelecer relações, criar sistemas conceituais com os quais elaboramos 

pensamentos. A leitura e a escrita no ambiente escolar estão vinculadas a atividades de 

comunicação, difusão de resultados, estabelecimento de normas, que só ocorrerão caso o 

professor responsável tenha consciência da dimensão social que envolve a sua profissão 

(MARANGONI, 2008). 

A prática da leitura e escrita é indissociável do processo de ensino e aprendizagem. Os 

textos não estritamente escolares, por sua vez, aqueles que circulam para além dos muros da 

escola podem possibilitar o estabelecimento de relações entre a ciência escolar e o mundo real 

(OLIVERAS, 2012).  

Inseridos nesse desafio atual, é necessário compreender quais as metodologias e 

estratégias que podem ser utilizadas pelos professores para incitar nos alunos o prazer pela 

leitura, em especial a leitura de textos de divulgação cientifica, favorecendo com isso, a 

aprendizagem em um contexto de ensino com cientificidade, levando os estudantes a uma 

alfabetização cientifica.  

A proposta foi desenvolver uma unidade didática pautada em estratégias de leitura 

científica e em concordância com as atividades realizadas pela pesquisadora como participante 

do Observatório da Educação (OBEDUC), e do grupo de estudos em educação em biologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Pretendeu-se compreender de que forma a utilização de um texto científico pode 

contribuir com a compreensão de conceitos científicos para estudantes do ensino médio, no 

contexto de aulas de biologia, em uma Escola Estadual de uma capital do nordeste brasileiro.  

A pesquisa foi realizada em duas turmas de ensino médio em uma escola da rede pública 

estadual de ensino. O conteúdo abordado seguiu a proposta curricular para a terceira série e 

pela sequência apresentada no livro didático, a ser tratado no quarto bimestre: Ecologia.  

Os alunos foram divididos em dois grupos: grupo 1 (turma A), turma experimental teve 

como início das atividades, a utilização de problematizações com o intuito de promover 

conflitos cognitivos e gerar debate em torno dos temas a serem trabalhados, que se seguiu a 
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partir da leitura do texto. Grupo 2 (turma B), turma controle também teve acesso a questão 

problematizadora, porém a dinâmica das aulas priorizou aspectos expositivos na apresentação 

dos conteúdos.  

Ao longo da pesquisa foram recolhidos os dados pela própria investigadora em que 

foram analisados os aspectos do texto trabalhado, sob o referencial de Oliveras, Bargalló & 

Sanmartí (2012) e a análise das respostas dadas a questão problematizadora nos dois grupos. 

Dessa forma, analisou-se a influência de textos de divulgação científica no hábito da 

leitura e como essa prática pode auxiliar as produções escritas dos alunos sobre conteúdos 

conceituais. Também foi possível analisar de que forma o hábito da leitura, em aulas de 

biologia, reflete-se na produção da escrita. 

 Assim, pretendeu-se, por intermédio da leitura e escrita nas aulas de Biologia, que os 

alunos sejam incentivados a realizarem leituras que fundamentem conceitos importantes sobre 

Ecologia e que compreendam aspectos relevantes da área.  Alerta-se para a necessidade de se 

criar o hábito pela leitura, apropriar-se de novos conhecimentos e comparar seus pontos de vista 

com os dos demais alunos e com isso gerar argumentos sólidos, essenciais na produção textual.  

 

 

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Foi desenvolvida uma unidade didática que abordou o tema “Entendendo a ecologia”, 

com enfoque nos conceitos ecológicos. As ações educativas foram aplicadas em uma Escola 

Estadual na cidade do Natal – RN, em duas turmas de 3ª série do nível médio de ensino.   

 Em uma turma denominada A (turma experimental) o conteúdo foi abordado por meio 

de textos de divulgação científica, enquanto na turma denominada B (turma controle) o mesmo 

conteúdo foi abordado de maneira tradicional (aulas expositivas), seguindo uma metodologia 

normalmente utilizada para o desenvolvimento das atividades bimestrais. 

 O Quadro apresentado abaixo, detalha as etapas metodológicas vivenciadas nas duas 

turmas. 

 

Quadro 9 – Etapas da unidade didática desenvolvida nas turmas piloto. 

Etapas  Turma A – experimental Turma B – “controle” 

1ª Caracterização de um texto de 

divulgação científica. 

Introdução ao conteúdo – aula expositiva. 
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2ª Apresentação do texto escolhido; 

Explicação do quadro CRITIC. 

Conceitos fundamentais ao estudo de 

Ecologia. 

3ª Leitura do texto: Na iminência de 

uma nova extinção; questão inicial. 

Extinção e conservação de espécies nos 

ecossistemas – aula expositiva. 

4ª Apresentação da situação 

problematizadora 

Apresentação da situação 

problematizadora. 

5ª Produção textual. Produção textual. 

 

 

 Como estratégia facilitadora para o momento da leitura do texto na turma experimental, 

a pesquisa se apoiou no quadro C.R.I.T.I.C utilizado nos trabalhos de Bartz (2002) com 

adaptações que visavam uma melhor compreensão dos estudantes. 

 

Quadro 10 – Questionário CRITIC – aplicado para os estudantes 

Em que pensar ao ler? Questionamentos.  

C Consigna ( principais 

pontos) 

Que questões ecológicas sao apresentadas no texto pelo 

autor? Qual é a ideia principal? 

 

R Rol del autor (papel do 

autor) 

Quem escreveu esse texto? O que motivou a  ter escrito?  

I Ideias  O  que o autor espera que aconteça diante do problema  

mencionado? 

 

T Teste  É possível realizar um experimento para comprovar a 

hipótese presente no texto? 

 

I Informação  O texto apresenta argumentos ou provas cientificas que 

justifiquem a hipótese? 

 

C Conclusão  Escreva um texto argumentativo justificando a hipótese 

trazida pelo texto. 

 

Adaptado e traduzido de Oliveras, Bargalló e Sanmartí, 2012       

 

3.2.1 Descrição das etapas metodológicas realizadas na turma experimental – Turma A 

  

 A execução das etapas propostas, teve início no quarto bimestre letivo. No primeiro 

momento, após a definição do texto que seria trabalhado, foi feita uma exposição que tinha por 

objetivo caracterizar o gênero de leitura – texto de divulgação científica. A intenção era 

apresentar a estrutura que identifica e orienta a produção desse tipo de texto, como são 

produzidos e o seu propósito. 

Para Solé (1998), nenhuma tarefa de leitura deveria ser instalada sem que as meninas e 

os meninos se encontrem motivados  para ela, sem que esteja claro que lhe encontram sentido. 



54 

Nessa perspectiva, foi proposto a partir de uma apresentação visual, utilizando recurso do data-

show, uma análise prévia do texto a ser lido, reconhecendo a importância de alguns seres vivos 

para o ambiente. Em seguida, foi feita a apresentação do texto retirado da revista Ciência Hoje: 

“Na iminência de uma nova extinção?” (Ciencia Hoje,publicado em 24/07/2014). 

 Foram discutidos alguns tópicos tais como: destacar a importância da aranha, como 

predadora de pequenos insetos; perceber espécies no ambiente responsáveis pela disseminação 

de sementes, tais questionamentos apontam temas que foram discutidos no texto escolhido. 

 Também foi solicitado nessa fase que antecedeu a leitura do texto, que os estudantes 

respondessem ao seguinte questionamento: Por que devemos nos importar com o 

desaparecimentos de espécies animais? As respostas forneceram as informações inerentes ao 

aprendizado dos alunos e foram utilizadas ao longo da unidade didática. 

 A leitura do texto foi realizada primeiro, de forma coletiva com destaques aos 

questionamentos sugeridos pelos estudantes e priorizando-se os objetivos a serem alcançados a 

partir dessa leitura, em seguida os alunos tiveram um contato de leitura individual, tendo para 

isso, a orientação da tabela C.R.I.T.I.C com as devidas adequaçoes de termos e questionamentos 

a partir do sugerido por Oliveras, Bargalló & Sanmartí (2012), tais adaptações foram propostas 

como forma de facilitar o entendimento dos alunos.  

 Em alguns momentos, estabeleceu-se um diálogo com o texto e com os alunos, como 

forma de nortear a percepção dos estudantes, para que fossem cumpridos os objetivos já 

definidos para essa atividade. Houve também a preocupação de esclarecer palavras ou termos 

que os alunos apresentaram como “desconhecidas” e que gerou a produção de um glossário. 

O referencial no qual se baseiam as expectativas da pesquisa defende que o ato de ler 

implica em que o leitor deve abstrair, em termos cognitivos, os procedimentos de compreender 

o tema do texto; saber qual a intenção e a ideia do autor; testar as hipóteses do autor, observar 

a argumentação, e por fim, chegar a uma conclusão.  Paralelo a realização da leitura, os alunos 

foram preenchendo o quadro e se familiarizando com termos específicos do texto científico. 

 Após essas etapas do trabalho foi realizado um momento de socialização das respostas 

às questoes sugeridas pelo C.R.I.T.I.C e aberta a discussão por parte dos estudante no que se 

refere aos conceitos, temas, situaçoes apresentada no texto. Essa etapa foi seguida da solicitação 

ao grupo, para a produção de uma justificativa para o seguinte questionamento:  
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 “O sertão é representado pela Caatinga, a região mais seca do nordeste. Lá se 

encontram cactos, mandacarus, xique-xiques e facheiros, além da maniçoba que produz o 

látex, do marmeleiro e do umbuzeiro. Por manter-se verde apesar da estiagem e conservar 

reservas de água nas suas raízes, Euclides da Cunha definiu o umbuzeiro, em seu livro “Os 

Sertões”, como árvore sagrada da Caatinga”. Que consequências, a extinção de toda essa 

vegetação da Caatinga teria para esse importante Bioma? 

 

3.2.2 Descrição das etapas metodológicas realizadas na turma controle – Turma B 

 

Na turma B foi realizada uma discussão sobre a mesma temática, proporcionando aos 

estudantes uma fundamentação sobre a questão da extinção e consequente conservação das 

espécies. Esse grupo teve acesso às mesmas informações referentes ao tema estudado pela 

turma A, mas na forma de aulas expositivas, não lhes sendo proposto nenhum recurso textual, 

conforme indicado no quadro 9. 

As aulas foram ministradas pela professora pesquisadora, levando-se em conta os 

conteúdos programáticos previstos para o bimestre e em acordo com os temas também 

discutidos na turma A.  

Ao final da unidade didática também foi solicitado aos alunos desse grupo, a produção 

de uma resposta para a mesma questão apresentada na turma A. A intenção foi analisar, a partir 

das respostas dadas à esses questionamentos até que ponto, a leitura do texto de divulgação 

cientifica, pôde interferir e definir uma melhor qualidade de respostas no grupo onde o mesmo 

foi trabalhado, e se, questionamentos e análises que apareceram durante as discussões, tiveram 

respaldo nos textos produzidos.  

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os tópicos abaixo descritos: Momento da leitura e Quadro CRITIC são específicos da 

turma experimental, tendo uma análise comum às duas turmas apenas o momento da produção 

textual gerada ao final da unidade didática. 

 

3.3.1 O momento da leitura – fase prévia 

 

 Oliveras, Bargalló & Sanmarti, (2012) consideram importante para utilização dos textos 

em sala de aula, a realização de atividades que ajudem a contextualizar a leitura, consideram 
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ainda que a aprendizagem cooperativa a partir das discussões proporcionadas a durante a leitura, 

fomentam o aumento de habilidades de ordem superior como criticar, analisar, julgar e melhorar 

as estratégias de resolução de problemas. 

 Nesse sentido, aproveitamos um questionamento inserido no texto escolhido para a 

unidade didática, que colaborou com a discussão inicial: Por que devemos nos importar com o 

desaparecimento de espécies animais? A análise de 38 respostas obtidas a partir desse 

questionamento  apresentou os resultados apresentados na Figura  abaixo. 

 

   Figura 6: Respostas do questionamento inicial 

 

Sobre as implicações do desaparecimento dos animais 

 

 Pode-se inferir, portanto, que os estudantes compreendem a importância dos animais 

como colaboradores do meio ambiente, resposta destacada por 36,8% dos participantes. O 

principal exemplo dessa colaboração foi a possibilidade desses animais participarem como 

disseminadores de sementes e pólen, como observado na resposta apresentada pelo aluno IA. 

 

Figura 7 – Resposta do aluno IA 

 

 Fonte: Dados da Pesquisadora. 
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Colaboram com o meio
ambiente

Ocorrerá extinção de outras
espécies

Provocará desequilíbrio na
cadeia alimentar

Não respondeu
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 A análise nos permite concluir que, nesse caso, além da condição de animais 

colaboradores “para espalhar sementes” o estudante faz  referência aos “grandes animais ou  

pequenos animais”, o que  representa um aspecto importante, visto que, normalmente os alunos 

exemplificam apenas  animais de maior porte. 

 Um outro aspecto apontado refere-se as relações alimentares que podem ser 

estabelecidas entre os animais, o que nos remete a uma referência ao conceito de cadeia 

alimentar, sem deixar de ressaltar a necessidade de “se importaar com esses desaparecimentos, 

porque necessitamos e precisamos deles muitas vezes no nosso dia a dia”. 

 Um outro fator citado como justificativa para a preservação dos animais foi o 

desequilíbrio na cadeia alimentar como foi expresso na resposta do aluno IB. 

 

Figura 8: Resposta do aluno IB 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

  

 Analisando a resposta apresentada, entende-se como “haverá uma bagunça” o referente 

a um desequilibrio, que nesse caso, implica na diminuição e aumento de populações animais e 

vegetais. A frase “gerando muitos problemas para outras espécies” demonstra a percepção desse 

estudante sobre a importância de se manter a unidade nas cadeias alimentares sob o risco de 

ocasionar “problemas para outras espécies”. 

 Após a leitura e comentários das respostas fornecidas pelos estudantes foi proposto um 

debate conclusivo, onde pôde ser observado os seguintes aspectos: os alunos puderam entender 

com facilidade a compreensão de cadeia alimentar, reconhecer a dependência de um ser vivo 

em relação ao outro e entender que cada espécie exerce um papel biológico importante no 

ambiente em que vive. 

 A análise das respostas apresentadas pelos estudantes nos faz perceber a clara 

compreensão sobre os efeitos que a retirada de uma das espécies envolvidas em uma cadeia 
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alimentar, podem provocar no equilíbrio dessa comunidade. Observa-se também a percepção 

de alterações numéricas (aumento e diminuição) nas populações, e a importância dos animais 

como disseminadores de sementes. 

 

3.3.2 Durante a leitura – Uso do CRITIC 

 

 Como descrito anteriormente, o CRITIC foi utilizado durante o momento da leitura, 

como suporte facilitador na compreensão geral do texto. Nessa pesquisa foram feitas 

adequações nas terminologias como forma de colaborar para a execução dessa etapa. O quadro 

foi trabalhado na turma escolhida para a aplicação do texto e foram analisados os registros de 

23 estudantes da turma. Os dados apresentados abaixo na Figura 9, informam as respostas dadas 

pelos alunos ao preencherem esse quadro. 

 

Sobre as questões ecológicas apresentadas no texto – consigna (principais pontos) 

Figura 9. Respostas das questões ecológicas apresentadas no texto 

 

                      Fonte própria 

 Após a leitura do texto 73,9% dos estudantes identificam o processo de extinção como 

principal questão apresentada pelo autor.  

 

Sobre quem escreveu o texto e o que motivou a escrita – Rol 

A Figura 10 representada abaixo indica os principais motivos indicados pelos estudantes 

para justificar a escrita do texto pelo autor. 
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Figura 10. Motivações para escrita do texto 

 

 Os estudantes conseguem comunicar de forma clara o propósito do autor ao escrever o 

texto, observa-se uma coerência na interpretação desse objetivo com a questão analisada 

anteriormente, visto que, mais uma vez, a questão da extinção é apontada pela maioria dos 

estudantes 39,1%. Sendo seguido de outras ideias como a necessidade de o autor esclarecer 

sobre a recuperação das espécies o declínio da raça humana, equilíbrio e desmatamento. 

 

Sobre o que o autor espera diante do problema mencionado - Ideias 

No referente as Ideias apresentadas no texto, a Figura 11 aponta as expectativas 

apresentadas pelo autor. 

                                       Figura 11. Expectativas do autor do texto 

 

                              Fonte própria 
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 A impressão captada pelos alunos foi a de que o autor do texto aponta como principal 

expectativa dos leitores, a criação de uma consciência sobre os fatos ecológicos relacionados a 

preservação das espécies, seguido da preocupação com a extinção das mesmas. 

As duas últimas análises (Informação e Conclusão) foram respondidas de forma muito 

limitada e contendo apenas as informações trazidas no texto, os alunos não apresentaram nesses 

itens, ideias e possibilidades próprias a respeito de como testar hipóteses ou sobre como analisar 

argumentos, nesse quesito as respostas dadas consideram ou entendem que os argumentos e 

provas científicas que justifiquem a hipótese foram apresentadas pelo autor, cientistas ou 

entidades citadas no texto. 

 

3.3.3 Produção textual 

 

 Após a apresentação dos temas trabalhados nas duas turmas e com metodologias 

diferenciadas, foi encaminhado aos estudantes um questionamento final como forma de balizar 

os resultados e comparar a construção das respostas dos estudantes que utilizaram o texto de 

divulgação cientifica e as estratégias leitoras, com aqueles que não oportunizaram tais 

atividades. 

 Essa etapa da unidade didática foi desenvolvida nas duas turmas envolvidas na 

investigação. Os resultados foram analisados e comparados quanto a construção textual das 

respostas apresentadas. Foram considerados os critérios de coesão e coerência textual, a 

descrição de conceitos biológicos discutidos durante as aulas e a contextualização das 

discussões realizadas ao longo da unidade. O questionamento sugerido foi: 

 

“O sertão é representado pela Caatinga, a região mais seca do nordeste. Lá se encontram 

cactos, mandacarus, xique-xiques e facheiros, além da maniçoba que produz o látex, do 

marmeleiro e do umbuzeiro. Por manter-se verde apesar da estiagem e conservar reservas de 

água nas suas raízes, Euclides da Cunha definiu o umbuzeiro, em seu livro “Os Sertões”, 

como árvore sagrada da Caatinga”. Que consequências, a extinção de toda essa vegetação 

da Caatinga teria para esse importante Bioma?” 

 

 Os dados revelaram que, na turma A, o número de informações apresentadas, a respeito 

de quais consequências a extinção de certas espécies vegetais no bioma Caatinga poderia 

acarretar, é muito maior do que na turma B. Os dados também demonstram que os estudantes 
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da turma experimental, abordaram além dos temas normalmente esperados, outras questões 

importantes como consequências para a degradação dos biomas terrestres. 

 Alguns termos foram apontados, exclusivamente, pelos alunos que tiveram acesso ao 

texto, indicando que eles desenvolveram uma melhor fundamentação e capacidade de 

argumentação para o tema em questão, como mostra a Figura 12 abaixo. 

 

 

Figura12.  Conceitos ecológicos apresentados nas turmas A e B  

 
                                Fonte própria 

 

 

Também se observou que os alunos tiveram muito interesse na leitura a partir do 

momento em que o tema foi problematizado anteriormente, o que favoreceu uma motivação 

inicial, o despertar de sua curiosidade com o intuito de encontrar no texto as respostas ou 

orientações para os problemas citados. Essa aprendizagem, segundo Sanmartí (2012) possibilita 

aos estudantes um significado e sentido da necessidade de querer se conectar com a leitura, ou 

seja, aproxima o estudante da leitura com o objetivo de construir sua aprendizagem. 

A produção escrita da turma A apresentou uma maior quantidade de conceitos 

ecológicos básicos e inseridos em uma problemática ambiental com mais propriedade e melhor 

fundamentada do que o observado nas respostas da turma B. Isso mostra que apreensão do 

conhecimento a partir dos textos de divulgação científica foi mais eficiente para a 

aprendizagem, como descrito na Figura abaixo. 

 

 

 

 



62 

 

 

Figura 13. Resposta do aluno II A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 . Resposta do aluno III A 

 

 

 

 

 Dentre as respostas analisadas na turma B, observou-se uma preocupação com a 

diminuição de matéria prima da Caatinga, vinculando essa diminuição com a falta de material 

para produção de bens de consumo, como registramos nas respostas abaixo. 
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Figura 15. Resposta do aluno II B 

 

 

 

 Fonte: dados da pesquisadora 

 

Figura 16: Resposta do aluno III B 

 

Fonte: Dados da Pesquisadora 

 

Alterações na cadeia alimentar, diminuição de árvores para a produção da fotossíntese, 

desmatamento e defaunação, foram termos que apareceram unicamente nas respostas da turma 

A, o que aponta uma maior preocupação para as questões ecológicas e expressando uma 

maturidade leitora conquistada a partir da leitura proposta. As respostas apresentadas pelos 

alunos da turma B limitam suas informações aos dados fornecidos pela questão, sem ampliar 

outras possibilidades de hipóteses. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A importância de realizar um projeto piloto para a pesquisa foi bastante significativa 

visto que essa aplicação permitiu a verificação de aspectos que deveriam ser melhor 

investigados. Considera-se como positivo o fato de a pesquisadora também ser a professora 

responsável pela turma, o que facilitou análises baseadas em observações diretas e um 

acompanhamento mais efetivo do grupo. 

 Dentre as dificuldades percebidas durante a aplicação da UD destaca-se o 

desconhecimento das características de um texto de divulgação científica por parte dos 

estudantes fato que exigiu da pesquisadora a elaboração de um quadro resumo para ser 

apresentado aos mesmos o que possibilitou a fundamentação das teorias implicadas nesse 

conhecimento.  

Um outro fator também observado diz respeito a falta de interesse por parte dos alunos 

para o momento da leitura, o que implicou na busca de alternativas que motivassem os 

estudantes para esse momento. A alternativa definida foi trabalhar a partir dos questionamentos 

realizados de forma mais objetiva, buscando a integração e envolvimento dos estudantes com 

o texto. 

  Os alunos consideraram a leitura de fácil compreensão e conseguiram levantar 

inúmeras conclusões a partir do que foi lido tais como: a relação entre a extinção dos animais 

com os prejuízos que podem estar ligados à espécie humana, referente à sustentabilidade, 

destacaram a ação do mico leão como dispersor de sementes e a importância dos mesmos na 

proteção de mananciais,  

A leitura feita com estratégias bem definidas e a participação direta do professor 

facilitou e incentivou a discussão do TDC, pois apenas solicitar a leitura sem a definição e 

clareza das estratégias ou deixando o aluno “sozinho”, dificilmente ele cumprirá o que lhe foi 

pedido.  

As releituras e os momentos de discussão propostos, colaboraram para uma reflexão dos 

temas apresentados no texto, situação que não teria sido favorável se tivessem feito a leitura 

sozinhos como atividade de sala ou de casa, como destacaram alguns alunos. As atividades 

sugeridas favoreceram momentos de debate e análise textual no grande grupo como também 

nos momentos individualizados proporcionando, dessa forma, um trabalho mais sistematizado 

e colaborativo. 

Nesse contexto, possibilitou-se uma aprendizagem significativa, diversificada e 

dinâmica favorecidas por metodologias construtivistas. Ao final das etapas propostas foi 
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percebido um significativo aprendizado dos conceitos anteriormente propostos para estudo a 

citar: cadeia alimentar, nicho ecológico e hábitat, como também ao significado de palavras e 

termos que foram sugeridas no texto tais como: desmatamento, defaunação, dispersão de 

sementes. 

 Esses significados, eram esperados que fossem apreendidos a partir da leitura textual, 

visto que foram orientações escolhidas no texto definido para se desenvolver a leitura. 

Acompanhados dos pontos sugeridos no CRITIC, os participantes da pesquisa puderam nortear 

sua leitura e, tendo sido a primeira utilização desse recurso, um fator a ser analisado leva em 

conta que não foi trabalhado o segmento Informação (argumentos e provas científicas) em 

virtude de não se ter dado ênfase à metodologia científica.  
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CAPÍTULO  4 – A UNIDADE DIDÁTICA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

O USO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA COMO 

ESTRATÉGIA FACILITADORA NOAPRENDIZADO DE ECOLOGIA 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos objetivos de qualquer bom profissional consiste em ser cada vez mais 

competente em seu ofício. Geralmente se consegue esta melhora profissional 

mediante o conhecimento e a experiência para dominá-las. A experiência, a nossa e a 

dos outros professores. O conhecimento, aquele que provem da investigação, das 

experiências dos outros modelos, exemplos e propostas. (ZABALA, 1998)  

 

A epígrafe que inicia este artigo encontra-se em concordância com o caminho percorrido 

ao longo de dois anos de pesquisas realizadas com foco voltado para a utilização da leitura 

como estratégia facilitadora para o ensino de biologia. A realização do projeto piloto serviu 

como parâmetro para utilização, análise das experiências, coleta de dados e hipóteses levantadas 

que foram para essa nova aplicação analisados, adequados e, consequentemente, favoreceram 

um melhor domínio das etapas metodológicas aqui apresentadas.  

O desejo de propor um planejamento diferenciado para a apresentação de um conteúdo 

específico a ser trabalhado por alunos do Ensino Médio, resulta de observações e inquietações 

sinalizadas pelos estudantes, quando lhes eram propostas atividades de leitura e produção 

textual. A necessidade de utilizar a leitura em todos os níveis de conhecimentos motivou a 

utilização de estratégias nas quais os estudantes pudessem sentir-se participantes e 

colaborativos no processo de ensino e aprendizagem. Aqui, são descritas as atividades propostas 

para a aplicação de uma unidade didática (UD), as metodologias aplicadas e os resultados 

obtidos a partir do que foi desenvolvido com as turmas alvo da pesquisa. 

O público alvo foram duas turmas de 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual 

Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho, situada na zona norte da cidade de Natal. Trata-

se de uma escola registrada no Programa de Ensino Médio Inovador (ProEmi) nas turmas do 

diurno e que funciona com ensino diferenciado nas turmas do noturno. As turmas escolhidas 

eram do turno matutino, com estudantes na faixa etária dos 16 aos 18 anos. 

Este trabalho fundamenta a elaboração de um produto educacional como etapa aplicada 

para a finalização do mestrado profissional. A contextualização teórica teve apoio e construção 

a partir dos grupos de estudos OBEDUC e do grupo de estudos em educação em biologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ambos voltados para a promoção de discussões 

de temas pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

Pretende-se, neste estudo, referendar a utilização de textos de divulgação cientifica 

(TDC) como elemento facilitador no ensino e aprendizagem de conteúdos de Ecologia, 

utilizando-se para isso estratégias para a leitura de textos, construção de glossários, desenhos, 
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debates, interpretação e produções textuais, práticas que podem ser desenvolvidas por 

professores de diversas áreas dentre elas as Ciências da Natureza. 

A escolha dessas estratégias apresenta-se com fortes elementos para promoção de um 

debate mais participativo em sala de aula implicando para tais ações, a possibilidade de os 

professores buscarem mecanismos de motivação e complementação de recursos normalmente 

utilizados em sala de aula.  

Tendo em vista a necessidade de uma organização e sistematização da proposta 

apresentada, é imprescindível que o professor tenha clareza das etapas que quer realizar, 

elaborando projetos pedagógicos que possam colaborar na interpretação do que acontece em 

aula. Ao se desenvolver um projeto pedagógico para o ensino de ciências, é fundamental que a 

seleção de atividades de ensino e aprendizagem sejam mais adequadas para os objetivos aos 

quais o professor se propõe, tais atividades, podem ajudar os estudantes a construir os novos 

conhecimentos (SANMARTÍ, 2000). 

Opta-se, a partir de então, pela elaboração de uma UD como possibilidade que o 

professor encontra em mobilizar, nessa estratégia, conhecimentos, experiências e concepções 

ideológicas sobre a sociedade, considerando que a realização de atividades sistemáticas pode 

favorecer aos estudantes, uma aprendizagem mais eficiente: 

 

Ao planejar uma unidade didática o professor mobiliza um conjunto de conhecimentos 

profissionais, suas experiências práticas, suas concepções ideológicas sobre a 

sociedade, a educação e suas crenças sobre o currículo e o ensino. Quando o professor 

organiza um sistema de tarefas, no contexto de uma unidade didática mobiliza 

componentes de saberes que lhes permitem uma ação competente, como profissional.  

(NÚÑEZ & RAMALHO, 2012 p. 154). 

 

Para Zabala (2010) é preciso considerar que a prática educacional deverá estar ligada ao 

planejamento, a aplicação e a avaliação, tem um antes e um depois e, portanto, torna-se 

fundamental que o professor leve em conta suas intenções, as previsões, as expectativas e a 

avaliação dos resultados obtidos e todos esses aspectos precisam estar delimitados em uma 

unidade didática. 

Levando em conta o valor que as atividades adquirem quando as colocamos numa 

série ou sequência significativa, é preciso ampliar esta unidade elementar e identificar, 

também, como nova unidade de análise, as sequencias de atividades ou sequencias 

didáticas como unidade preferencial para a análise da prática, que permitirá o estudo 

e a avalição sob uma perspectiva processual, que inclua as fases de planejamento, 

aplicação e avaliação (ZABALA, 2010, p. 18) 
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Desenvolver uma Unidade Didática, com a temática voltada para Ecologia, é 

encaminhar um ensino conectado com as práticas educativas sugeridas pelos Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2002). O documento propõe para o Ensino de 

Biologia um referencial sintetizado em seis temas estruturadores: 

 

1. Interação entre os seres vivos; 

2. Qualidade de vida das populações humanas; 

3. Identidade dos seres vivos; 

4. Diversidade da vida; 

5. Transmissão da vida, ética e manipulação gênica; 

6. Origem e evolução da vida.  

 

Esses temas não reinventam os campos conceituais da Biologia, mas representam 

agrupamentos desses campos de modo a destacar aspectos essenciais sobre a vida e a vida 

humana (BRASIL, 2002). Os conteúdos escolhidos para serem trabalhados na UD recaem 

diretamente sobre o tema 1, que se refere a Interação entre os seres vivos. Nesse tema, pode-se 

destacar, de acordo com a proposta apresentada no documento, as seguintes Unidades 

temáticas: A interdependência da vida, os movimentos dos materiais e da energia na natureza, 

desorganizando os fluxos da matéria e da energia e problemas ambientais brasileiros e 

desenvolvimento sustentável: uma relação possível. 

Com base nessas orientações definem-se os principais conceitos ecológicos que 

reforçam as noções básicas e fundamentais para a compreensão desse tema: cadeias 

alimentares, ecossistemas, interferências nas cadeias alimentares, transferência de energia e 

preservação. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2008), apontam alguns 

desafios que devem ser superados no ensino da Biologia, dentre eles possibilitar ao aluno a 

participação nos debates contemporâneos que exigem conhecimento biológico, considera ainda 

que apesar da disciplina fazer parte do dia a dia da população, o que se evidencia é um intenso 

distanciamento que não permite a vinculação do que se estuda na disciplina com o cotidiano. 

O enfrentamento desses desafios e contradições deveria se pautar pela alfabetização 

científica, conceito que implica três dimensões: (1) aquisição de um vocabulário básico de 

conceitos científicos, (2) a compreensão da natureza do método cientifico e (3) a compreensão 

sobre o impacto da ciência e da tecnologia sobre os indivíduos e a sociedade (BRASIL, 2008 

p. 18).  
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É importante considerar que alfabetizar cientificamente os alunos significa oferecer 

condições para que possam tomar decisões conscientes sobre os problemas da vida e da 

sociedade relacionados a conhecimentos científicos (SASSERON, 2013 p. 45). Torna-se 

fundamental para o professor, a necessidade de estar atento as dimensões anteriormente citadas 

que abrirão caminhos para elaboração e planejamento de atividades com esse fim. 

Cogita-se promover uma ação conjunta entre as várias áreas do conhecimento que possa 

favorecer o desenvolvimento de competências gerais que, nesse caso, traz à tona a articulação 

entre as ciências da natureza e as linguagens. É necessário então, consolidar a íntima relação 

entre a leitura e a aquisição de um vocabulário cientifico a partir de atividades bem articuladas 

tendo o foco na leitura de TDC, como proposto nessa pesquisa. 

O TDC é um gênero textual que tem como finalidade expor um conteúdo de natureza 

científica, apresentar conhecimentos científicos para leitores não especializados. Habitualmente 

é produzido por jornalistas, professores e cientistas, com a finalidade de expor e apresentar 

alguma pesquisa ou descoberta. Trata-se de um texto que não segue um padrão rígido de 

construção, mas nos primeiros parágrafos geralmente o autor expõe a ideia principal utilizando 

um conceito ou um ponto de vista sobre esse conceito. 

Nos parágrafos que se seguem ao TDC, o desenvolvimento é apresentado com 

informações retiradas de fontes comprováveis, dados estatísticos e exposição de experiências e 

processos científicos, sempre procurando fundamentá-las com provas ou evidências. Nesses 

textos predominam sequências textuais explicativas, argumentativas e descritivas para facilitar 

a compreensão do tema abordado pelo público leitor e para esclarecer os pontos da exposição 

que exijam maior explicação.  

A intenção do TDC é promover a transmissão de conhecimentos por meio da interação 

entre autor e leitor, visto que a linguagem precisa ser clara e mais simples que científica, sendo 

mantidos determinados termos e conceitos próprios de sua área de conhecimento. A leitura 

fundamentada nesse gênero textual possibilita uma maior aproximação do homem 

contemporâneo a projetos que utilizam e valorizam a ciência, além de permitirem a promoção 

de uma alfabetização científica. 

As referências feitas da leitura como elemento chave para facilitar o aprendizado se 

somam a outras atividades que podem ser desenvolvidas pelo professor como forma de 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Parte-se da ideia de substituir práticas tidas 

como repetitivas e normalmente mais esperadas pelos alunos por aquelas que favoreceram uma 

construção e participação coletiva do conhecimento científico.  
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No contexto de uma aprendizagem significativa é importante considerarmos a 

realização de atividades diversificadas que proponham estratégias de raciocínio e solução de 

problemas. Pozo & Crespo (2009) defendem o enfoque construtivista de que aprender e ensinar, 

longe de serem processos de repetição e acumulação de conhecimentos, implicam em 

transformar, reconstruir e apropriar-se desses conhecimentos.  

Acrescentam-se, além do uso de estratégias leitoras, os desenhos e a proposição de 

situações problemas, como elementos que possibilitam no contexto da sala de aula, o 

levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes. 

É importante ressaltar que o uso de desenhos para atender a esse objetivo define uma 

estratégia que permitirá a partir das análises identificar o que os alunos têm a dizer, pensam e o 

que sabem sobre o tema a ser trabalhado de forma lúdica e sem repetições. Campos & Nigro 

(2009) afirmam que professores que aplicam ideias construtivistas, ao processo de ensino e 

aprendizagem, admitem que a aprendizagem não se dá somente pela memorização, mas pela 

intensa atividade mental do aluno.  

 

... de acordo com essa visão, cabe ao aluno não somente memorizar, mas também 

fazer relações, atribuir significados àquilo com que toma contato nas situações de 

ensino-aprendizagem. Daí a importância, nesse caso, de o professor conhecer o 

pensamento da criança. Somente assim ele pode propiciar aos alunos, de maneira 

adequada, oportunidades de desenvolver suas ideias e seus conceitos, estabelecer 

relações entre os fatos, comparar e julgar, atribuir significados. (CAMPOS & NIGRO, 

2009 p.11) 

 

A utilização de desenhos como instrumento para o levantamento de conhecimentos 

prévios dos estudantes, contribuiu na aproximação e compreensão dos mesmos sobre o objeto 

de estudo, bem como sua assimilação a partir daquilo que o aluno já construiu sobre o tema, o 

que se caracterizaria como aprendizagem significativa, tal posicionamento nos remete a 

descrição sobre essa forma de aprendizagem.  

 

Trata-se de um tipo de aprendizagem por significação ou, em outras palavras, a 

construção de sentidos para a nova informação a partir dos conhecimentos que os 

estudantes têm sobre o objeto de estudo. É um processo de reorganização da estrutura 

cognitiva piagetiana pelos mecanismos de assimilação e acomodação. A interação 

entre o que já se sabe e as novas ideias transformam-se em processo de assimilação e 

interiorização com a construção de sentidos da nova informação. (ARAÚJO, SILVA 

& COSTA, 2009 p. 170) 
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Ainda no que se refere à associação dos desenhos com o levantamento de conhecimentos 

prévios, observa-se que esse tipo de atividade permite a adequação das atividades propostas, e 

isso contribui para um melhor aprendizado como foi citado no trabalho de Santos (2016). 

 

Essas representações são importantes pois é possível perceber quais ideias os 

estudantes possuem, quais as dificuldades que apresentam em relação a um 

determinado conceito, suas concepções alternativas e/ou erros conceituais, 

contribuindo assim com o professor. Por sua vez, o professor pode utilizar tais 

informações para realizar atividades que trabalhem essas questões, contribuindo para 

o aprendizado do estudante que ao final do processo educacional, pode refletir acerca 

de sua própria aprendizagem e modificar suas representações sobre um determinado 

objeto ou fenômeno estudado. (SANTOS, 2016, p 69).  

 

Como justificativa para o uso de desenhos no momento inicial da aplicação da unidade 

didática o mesmo autor afirma: 

 

[...] a forma como o estudante representa os objetos de conhecimento através de 

desenhos (representação semiótica) possibilita ao professor conhecer a percepção 

interna (representação mental) de seus estudantes sobre um determinado tipo de 

conhecimento para que, partindo deste aspecto, possa realizar atividades que 

contribuam para melhor compreensão dos estudantes [...] (SANTOS, 2016, p. 64) 

 

A realização de atividades que colaboram com a motivação inicial dos alunos para uma 

leitura textual, nos remete as ideias de Oliveras & Sanmartí (2009), que destacam a importância 

de realizar tarefas que antecedam a leitura de textos, com a finalidade de proporcionar uma 

contextualização dessa leitura, introduzir o objetivo do trabalho e explorar as representações 

iniciais sobre o conteúdo do texto. 

Para Laburú, Gouveia & Barros (2009, p.32), o uso de desenhos pretende ser um 

mediador que estimula e simplifica a aprendizagem, na medida em que não parte diretamente 

das simbologias convencionais e antiintuitivas que afastam o aluno, num primeiro contato com 

o assunto, de um entendimento mais satisfatório do que está sendo estudado.  

O uso de desenhos, como afirma Kose (2008), é um instrumento de pesquisa simples e 

que favorece de forma prática, o levantamento de ideias que o aluno tem, sobre o tema em 

questão. 

Em trabalho realizado por Ainsworth, Prain & Russel (2011) os autores indicam que os 

alunos devem desenhar mais, pois acreditam que ao lado de escrever, ler e falar os desenhos 

são elementos chave na educação científica, parte integrante do pensamento cientifico. Os 

autores sugerem cinco razões que justificam o uso de desenhos como abordagem metodológica:  
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1. O desenho melhora o envolvimento, a motivação; 2. Colabora com o aprendizado de 

representações em ciências; 3. Ajuda no raciocínio; 4. É uma estratégia de aprendizagem; 5. 

Colabora na comunicação e esclarece as ideias dos estudantes. 

 No tocante à situação problema, trata-se de uma proposta como uma simulação da 

realidade que desafia o aluno e o norteia para as etapas seguintes do processo de aprendizagem. 

A definição da apresentação de uma situação problema vem ao encontro das orientações 

trazidas pelo Enem: 

 

Concebido como um recurso de avaliação de âmbito nacional, o Enem (1988) 

estruturou-se a partir de uma matriz de cinco competências, consideradas essenciais 

ao desenvolvimento e preparo de nossos alunos para enfrentar as exigências do 

mundo contemporâneo. As cinco competências que ele abrange – dominar 

linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problemas, construir 

argumentações e elaborar propostas [...] (EIXOS COGNITIVOS DO ENEM, p. 34) 

 

Ao propor questionamentos a serem enfrentados pelos estudantes, o professor promove 

a capacidade de pensar, o levantamento de suposições, instiga a pesquisa e o debate. Atua como 

mediador nessa etapa de construção do conhecimento. Os PCN+ (BRASIL, 2002 p. 55) 

defendem que as situações problema mobilizam o aluno, colocam-no em uma interação ativa 

consigo mesmo e com o professor, fazem despertar o interesse e auxiliam na organização do 

pensamento. 

                                                                                              

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Após a definição da sequência de atividades a serem desenvolvidas na UD e diante da 

necessidade de adequações referentes a aspectos metodológicos já anteriormente discutidos, 

após a execução do projeto piloto, foi desenvolvida e aplicada a nova aplicação proposta com 

novas turmas, no segundo semestre do ano de dois mil e quinze. Foram definidas duas turmas 

de 45 alunos. Concretamente, uma média de 60 participantes realizaram as atividades propostas 

e integraram os resultados analisados. 

A UD desenvolvida teve como objetivo apresentar aos estudantes de turmas de terceira 

série do ensino médio uma metodologia diversificada, motivadora e envolvente para aprender 

conteúdos de ecologia. As atividades estão descritas no Quadro 11 abaixo. 
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Quadro 11. Sequência de atividades realizadas na UD 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RECURSOS/ESTRATÉGIAS 

01. Aplicação do questionário 

*Duração: 02 aulas 

- Aplicação de um questionário para realizar 

um levantamento dos estudantes sobre a 

importância da leitura, hábitos, gostos, etc. 

02. Caracterização de um TDC 

*Duração: 02 aulas 

- Apresentação expositiva com uso do 

projetor de imagens, esclarecendo as 

características de um TDC. 

03. Levantamento de Conhecimentos prévios 

*Duração: 02 aulas 

- Elaboração de desenhos por parte dos 

estudantes 

-  Proposição de situações de conflito a serem 

respondidas pelos alunos. 

04. Leitura do TDC 

*Duração: 06 aulas 

- Atividade realizada no grande grupo com 

levantamento de termos e palavras 

desconhecidas. 

- Discussão coletiva sobre a compreensão 

geral do texto. 

- Momento de leitura individual com apoio 

do quadro CRITIC. 

 

05. Atividade escrita 

*Duração: 02 aulas 

- Proposição de um questionamento para ser 

respondido pelos alunos. 

- Produção de pequenos textos que 

oportunizaram a descrição do que foi 

apreendido a partir da leitura textual. 

 

Foram definidas cinco atividades, totalizando 14 aulas, o referente a um bimestre letivo. 

Cabe lembrar aqui que a pesquisadora é também a professora da turma, o que foi considerado 

como aspecto positivo e facilitador no desenvolvimento da unidade didática bem como na 

coleta e análise dos resultados.  

 

4.2.1 O questionário 

 

A unidade didática teve início com a aplicação de um questionário com o objetivo de 

conhecer o potencial leitor dos estudantes, construir o perfil das turmas a serem trabalhadas 

identificando a partir das respostas apresentadas, de que forma a leitura foi percebida por esses 

alunos ao longo de sua vida escolar. Também pretendia saber como a família pode ter 

contribuído para incentivar essa prática, suas preferências de leitura, impressões adquiridas 

sobre leitura ao longo do ensino fundamental e médio, últimos livros lidos, se consideravam o 

uso de texto como colaborador de aprendizagem e quais as dificuldades encontradas ao lerem 

um texto.  
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Para referendar tais observações, optou-se por uma abordagem que pudesse ser adaptada 

às necessidades da pesquisa. Laville & Dionne (2007) pressupõem o uso de questionários como 

recurso que ajuda a identificar opiniões e fazer levantamento de dados de uma forma rápida, 

uniforme e simultânea. A uniformização assegura, de outro lado, que cada pessoa veja as 

questões formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e acompanhada da mesma opção de 

respostas, o que facilita a compilação e a comparação das respostas escolhidas e permite 

recorrer ao aparelho estatístico quando chega o momento da análise. 

 É importante salientar um outro aspecto apontado nessa discussão, no que se refere ao 

julgamento do aluno sobre as questões apresentadas. Para as autoras nem sempre é possível ao 

pesquisador realizar uma avaliação dos conhecimentos dos interrogados e o valor das respostas 

fornecidas. Fatores como desconhecimento ou falta de uma opinião sobre o que se pergunta 

pode sim, influenciar nas respostas apresentadas. 

 

De fato, nem sempre é possível que esse pesquisador julgue conhecimentos do 

interrogado e o valor das respostas fornecidas: um interrogado pode escolher uma 

resposta sem realmente ter opinião, simplesmente porque ele sente-se compelido a 

fazê-lo ou não quer confessar sua ignorância. Ou então, tendo uma consciência 

limitada de seus valores e preconceitos, fornecerá respostas bastante afastadas da 

realidade. (LAVILLE E DIONNE 2007, p.185) 

 

 

 O questionário foi entregue a 57 estudantes para que fossem respondidos 

individualmente, garantindo o anonimato, como forma de deixá-los mais à vontade nas 

respostas dadas. Composto por 14 questões que abrangiam de forma geral o comportamento 

leitor dos alunos, esse momento constituiu a primeira etapa da UD proposta.  

Para a análise dos resultados as questões propostas foram categorizadas  e referenciadas 

a partir do documento Retratos da Leitura no Brasil que, em sua 4ª edição de março de 2016, 

aponta 3 finalidades que justificam a realização da mesma: (1) avaliar impactos e orientar 

políticas públicas do livro e da leitura, tendo por objetivo melhorar os indicadores de leitura do 

brasileiro; (2) Promover a reflexão e estudos sobre os hábitos de leitura do brasileiro para 

identificar ações mais efetivas voltadas ao fomento à leitura e o acesso ao livro; (3) promover 

ampla divulgação sobre os resultados da pesquisa para informar e mobilizar toda a sociedade 

sobre a importância da leitura e sobre a necessidade de melhorar o “retrato” da leitura no Brasil. 

 A referência à essa pesquisa justifica-se em função da análise e comparação de algumas 

questões que nortearam a elaboração do questionário aplicado com os estudantes. Comparar os 

resultados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil (2012) com aqueles obtidos em nosso 
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trabalho permitiu analisar algumas questões gerais sobre elementos que consideramos 

importantes associar ao desenvolvimento da pesquisa.  

 

4.2.2 O texto de divulgação científica 

 

 É importante considerar na sequência das atividades escolhidas para o desenvolvimento 

da UD, situar os estudantes a respeito dos elementos que caracterizam um texto de divulgação 

científica (TDC). Para suscitar um momento de debate foi perguntado que ideias tinham sobre 

esse gênero textual e se conseguiam indicar em que portadores os mesmos podem ser 

encontrados.  

A apresentação dessas características aos estudantes foi referenciada por autores de 

livros didáticos da educação básica, que tratam de produção textual e gêneros textuais. O 

propósito foi garantir uma discussão informativa com uma linguagem mais acessível, que 

facilitasse a recapitulação dessas características já estudadas no ensino fundamental na 

disciplina de Língua Portuguesa. 

Nessa etapa da unidade didática realizamos uma exposição oral com uso de recurso 

visual, sobre as principais características de um TDC. Foi apresentado um quadro sinóptico que 

apontava os elementos que constituem esse gênero textual (Quadro 12). 

 

Quadro 12. Elementos que caracterizam um TDC 

Elementos  Características  

Finalidade do gênero Transmitir conhecimentos de natureza científica. 

Perfil dos interlocutores Autor: especialista em uma área científica. 

Destinatário: leitores interessados em assuntos científicos. 

Suporte/veículo Revistas, jornais e sites voltados para assuntos científicos. 

Tema  Assuntos relacionados com os diferentes campos da ciência. 

Estrutura  Apresenta uma ideia central ou uma explicação sobre o objeto de 

estudo, desenvolvida por meio de “provas” (exemplos, 

comparações, relações de causa e efeito, resultados de testes, 

dados estatísticos) 

Fonte: Cereja & Magalhães (2000) 
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Os textos de divulgação científica (publicados por exemplo em revistas como 

Superinteressante, Galileu, Ciência Hoje), permitem que o leitor se aproxime de temas 

científicos por meio de uma linguagem mais simplificada, própria de veículos que se dirigem a 

um público mais diversificado.  

Os critérios escolhidos para escolha do texto levaram em consideração os temas 

definidos para serem trabalhados no bimestre. Por tratar-se de turmas de terceira série, optamos 

pela definição de temas de ecologia, conciliando elementos de abordagem CTS, conceitos 

básicos de Ecologia e sustentabilidade.          

 

4.2.3. Levantando os conhecimentos prévios 

A produção de desenhos 

 

Os alunos foram orientados a esquematizar uma cadeia alimentar contendo elementos 

importantes para a compreensão do processo de transferência de energia. Foram eleitos, como 

expectativa de respostas, alguns itens considerados essenciais para que um aluno do Ensino 

Médio represente as ideias que haviam sido escolhidas para discussão durante a unidade 

didática, quais sejam:  

1. Presença de uma fonte luminosa (Sol); 

2. Indicação de produtores, consumidores e decompositores;  

3. A percepção da interdependência entre esses elementos, expressa através de setas que 

indicam a transferência de energia, no sentido produtores – consumidores. 

  

Para fundamentação do conceito de cadeia alimentar, optou-se pela definição que 

aparece no livro didático adotado pela escola, no período em que se desenvolveu esta pesquisa. 

O livro assim define cadeia alimentar: 

 

“O movimento de matéria e energia dentro de um ecossistema implica que os 

produtores sirvam de alimento para um herbívoro (consumidor primário), e este, por 

sua vez, sirva de alimento para um carnívoro (consumidor secundário). O consumidor 

secundário frequentemente serve de alimento para outro carnívoro (consumidor 

terciário). Essa relação entre os organismos de um ecossistema é a chamada cadeia 

alimentar. (SER PROTAGONISTA, p. 203, 2013) 
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A análise dos níveis de compreensão conceitual que os alunos apresentavam sobre os 

conteúdos já apontados, foram fundamentadas no trabalho desenvolvido por (KOSE, 2008) que 

categoriza 5 níveis de compreensão: (1) sem desenhos; (2) desenhos não representacionais; (3) 

desenhos com equívocos; (4) desenhos parciais, com representação incompleta e (5) desenhos 

com representação abrangente. 

 As categorias seguiram a fundamentação teórica proposta por Kose (2008), adotando-

se a adequação dessas categorias em acordo com Torres (2012), por considerar-se mais 

apropriada para análise do material produzido pelos alunos. 

 

Quadro 13 – Adaptação das expectativas dos desenhos a partir da Categorização de Torres 

(2013) 

KOSE 2008 TORRES 2013 EXPECTATIVAS 

Sem desenhos  Elementos da natureza, paisagens, 

componentes de uma cadeia 

alimentar sem ligação entre eles; 

Desenhos não representacionais Sem representação falta percepção e clareza sobre o 

conceito de cadeia alimentar; 

incluem alunos que não 

desenharam. 

Desenhos com concepções 

alternativas 

Concepções alternativas Transferência de energia dos 

consumidores para os produtores; 

animais iniciando a cadeia 

alimentar; sentido das setas 

trocadas, sol com figura humana. 

Desenhos parciais Representação parcial Sem concepções, mas não atendem 

completamente a expectativa da 

resposta; falta de elementos como 

energia luminosa e produtores. 

Ideia correta de transferência de 

energia. 

Desenhos com representações  

abrangentes. 

Representação com adequação 

conceitual 

Presença dos elementos citados na 

expectativa de respostas, com 

possibilidade da ausência de apenas 

um desses elementos. 

 

Os desenhos tiveram o propósito de levantar os conhecimentos prévios dos estudantes 

em relação a esses temas, para facilitar e direcionar as etapas que se seguiriam da unidade 

didática, como também fornecer a pesquisadora um material de análise feito antes da execução 

do projeto, para ser comparado ao final, com o término da utilização do texto de divulgação. 

As situações propostas para execução dessa atividade foram: 1. Montar uma cadeia 

alimentar identificando em que ecossistema a mesma está sendo estudada; 2. Identificar os 

efeitos que seriam causados nessa cadeia, caso eliminássemos ou incluíssemos um ser no 

modelo proposto inicialmente.  
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Na montagem da cadeia alimentar, as expectativas eram de que os alunos desenhassem 

uma fonte de energia primária, indicassem através de setas a transferência de energia entre os 

seres envolvidos e representassem os vegetais como participantes de grande importância no 

processo. 

 

A Questão problematizadora inicial 

 

A questão inicial representa uma situação de conflito na qual os estudantes foram 

inseridos com o intuito de mobilizar conhecimentos que pudessem facilitar o enfrentamento e 

a resolução da questão proposta. Isso é importante, porque, cada vez mais é preciso que nossos 

alunos saibam como aprender, como selecionar o que conhecer, como compreender fatos e 

fenômenos, como estabelecer suas relações interpessoais, como analisar, refletir e agir sobre 

esta nova ordem das coisas (TORRES, 2013).  

As questões sugeridas foram propostas a partir da realização dos desenhos e baseados 

na cadeia alimentar elaborada pelos estudantes, que precisaram resolver as seguintes situações: 

 1. O que deverá ocorrer na cadeia alimentar se um dos elementos representados for 

extinto? 

 2. Imagine que uma espécie nova seja inserida a essa cadeia. Quais seriam as 

consequências? 

 

4.2.4 Leitura do Texto de Divulgação Científica 

 

A partir da percepção da importância da leitura textual em nossas salas de aulas como 

instrumento de aprendizagem, foi selecionado o texto “Cortadeiras sob ameaça – Revista 

Ciência Hoje – 2005 (SOUZA, Danival José de), e elencadas as palavras chave para que os 

alunos pudessem compreender, relacionar as informações e produzir novos conhecimentos a 

partir da leitura realizada. Para esse texto, destaca-se as seguintes temáticas: Ambientes, Seres 

vivos, Habitat, Nicho Ecológico, Relações ecológicas, Adaptações, Importância biológica das 

espécies, Interferência Humana nos ambientes e espécies, Riscos de extinção. 
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Figura 17. Recorte do texto: Cortadeiras sob ameaça 

 

Ciência Hoje. ed. 222, 2005. 

 

O texto escolhido traz os conteúdos previamente definidos durante a elaboração da 

unidade didática, e apresentados no quadro abaixo, relacionados aos trechos indicativos: 

 

Quadro 14. Principais conceitos trabalhados e segmentos do texto  

TEMÁTICA - CONTEÚDO SEGMENTO DO TEXTO 

Biodiversidade - Extinção ...como algumas delas podem causar sérios prejuízos 

a culturas agrícolas, as cortadeiras são fortemente 

combatidas... Esse combate já levou duas espécies à 

lista da fauna brasileira ameaçada de extinção. 

Nicho ecológico  ...as formigas cortadeiras são assim chamadas em 

função do hábito de cortar as partes verdes de plantas, 

cultivam fungos...usam partes mortas das plantas, 

além de frutos e flores caídos no chão... constroem 

corredores elevados e pontes com folhas secas. 

Hábitat ...permanece restrita ao seu ambiente natural...são 

endêmicas em algumas regiões brasileiras... 

Ação do homem no ambiente ... como algumas espécies de formigas cortadeiras 

representam pragas importantes para a agricultura, 

as medidas para sua preservação esbarram em 

problemas éticos e incompreensões por parte da 

sociedade. 

Uso indiscriminado de iscas tóxicas. 

Cadeia alimentar – Relações ecológicas Formigas cortadeiras alimentam-se de plantas; 

sociedade (formigas) simbiose (formigas e fungos). 

 

 

Importância das espécies ....elas são responsáveis por benefícios como a 

aeração do solo e a dispersão de sementes, e ainda 

servem de alimento para outros animais...sua extinção 

levaria a uma redução significativa na biodiversidade 

local. 
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Alguns aspectos listados por Fioresi & Cunha (2015) foram considerados como 

orientações importantes para a escolha do TDC, a citar: recurso de atratividade, de credibilidade 

e recursos didatizantes. O autor define como recurso de atratividade a estratégia narrativa na 

qual se cria uma situação de suspense ou tensão inicial como forma de prender a atenção do 

leitor, como no exemplo: “Várias espécies de formigas vivem em ambientes restritos, que vem 

sofrendo intensa ocupação humana...causam prejuízos e estão sendo fortemente 

combatidas...”.  

O recurso de credibilidade diz respeito a voz do cientista, como pode ser visto em: 

“Segundo o entomólogo Harold Fowler, da Universidade Estadual Paulista em Rio Claro (SP), 

A. robusta é uma espécie chave em seu ambiente...”. E no que diz respeito aos recursos 

didatizantes o autor considera o uso de subjetividade, maior compreensão, maior aproximação 

do leitor com o texto, significados de termos: “Todas dependem dessa associação obrigatória 

(denominada simbiose); diversas formigas-cortadeiras são endêmicas de algumas regiões 

brasileiras (ou seja, só existem ali) ”. 

Definidos os critérios para escolha e utilização do texto a ser trabalhado foram dados os 

encaminhamentos a serem  seguidos para a efetiva leitura textual, em concordância com 

Oliveras & Sanmartí (2009) que pressupõem o uso de estratégias leitoras vivenciadas a partir 

de três fases distintas, assim definidas: fase prévia (levantamento de ideias prévias e formulação 

de hipóteses iniciais), durante a leitura (organização no processo de leitura), depois da leitura 

(avaliação e busca de implicações). Estabeleceu-se, então, o seguinte percurso:  

- Fase prévia: foi entregue o texto para leitura e levantamento de suposições. Foram dadas 

algumas orientações sobre aspectos gerais abordados no texto, referência às atividades já 

realizadas (desenhos e respostas a situação problema), que para Oliveras & Sanmartí (2009) 

têm como finalidade contextualizar a leitura no conjunto da unidade didática, introduzir o 

objetivo do trabalho a ser realizado, explorar as representações iniciais sobre o conteúdo da 

leitura e sobre o autor e ativar conhecimentos prévios. 

- Durante a leitura: Foi realizada uma leitura no grande grupo coordenada pela 

professora/pesquisadora com o acompanhamento dos alunos. Essa leitura inicial, partiu da 

necessidade de apresentar o texto escolhido tendo o cuidado de promover uma leitura pausada, 

cautelosa e com entonações que venham a despertar o interesse dos estudantes. Foi sugerida a 

devida interferência por parte dos estudantes para esclarecimentos ou comentários inerentes aos 

parágrafos que iam sendo lidos. 

Em seguida, os estudantes foram orientados a realizarem individualmente uma leitura 

silenciosa para uma maior apropriação do que foi lido. Sugeriu-se o registro de termos novos e 
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que consideravam relacionados ao tema Ecologia, seguida de pesquisa individual sobre o 

significado desses termos.  

Considerar a importância de um vocabulário para a compreensão do texto é bastante 

relevante para a realização desse trabalho. No referente a leitura em Biologia, o não 

entendimento de palavras e termos desconhecidos podem atuar como entraves na compreensão 

geral do texto. Esse momento da UD garantiu a superação dessa dificuldade e a construção de 

um vocabulário específico ao tema desenvolvido. 

 

Utilizando o CRITIC para a interpretação do texto  

 

Para o momento da análise e interpretação do texto, foi entregue a cada aluno o quadro 

C.R.I.T.I.C com adaptações aos que foram utilizados por Sanmartí (2012). Desenvolvido 

originalmente por Bartz, e utilizada por autores como Sanmartí, Mathies e Helmke, para análise 

de informações, o Dr. Wayne Bartz desenvolveu o original CRITIC como forma de ajudar os 

alunos a se lembrar do método científico (Mathies, 2005). Para Oliveras, Bargalló & Sanmartí 

(2012), a proposta de Bartz permite que os alunos identifiquem as principais reivindicações do 

discurso e o interesse do autor ao produzir o texto.  

Oliveras & Sanmartí (2009) concordam que o CRITIC colabora com a identificação do 

problema apresentado no texto, as soluções defendidas pelo autor, as evidências, argumentos e 

conclusões, possibilita também por parte dos alunos, a identificação das principais afirmações 

do discurso, os interesses do autor, pontos de vista, impressões, que ajudam na construção de 

uma leitura crítica e significativa. 

 Foram feitas, para esse trabalho, algumas modificações no esclarecimento do 

significado de cada letra do acrônimo, como forma de adequar as orientações trazidas para a 

análise do quadro. Para as autoras, o leitor é encorajado a identificar o problema individual 

apontado no texto, extraindo as ideias principais e relacionando os problemas apresentados. 

 Apresentamos a seguir o quadro proposto pelas autoras para montagem do C.R.I.T.I.C 

e na sequencia o quadro utilizado nessa pesquisa, observe o Quadro 15 abaixo. 
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Quadro 15. Questionário CRITIC proposto por Oliveras e Sanmartí 

 

Fonte: Oliveras & Sanmartí (2009) 

 

 A adequação das perguntas teve como referência o quadro desenvolvido por Oliveras & 

Sanmartí e facilitou na aplicação do quadro, por aproximar mais os questionamentos propostos 

à realidade das turmas trabalhadas e também ao objetivo geral da pesquisa, como expresso no 

Quadro 16 abaixo. 

Quadro 16. Questoes adaptadas para essa pesquisa – Quetionário CRITIC 

Em que pensar ao ler? Questionamentos.  

C Consigna ( principais 

pontos) 

Que questões ecológicas sao apresentadas no texto 

pelo autor? Qual é a ideia principal? 

 

R Rol del autor (papel do 

autor) 

Quem escreveu esse texto? O que motivou a  ter 

escrito? 

 

I Ideias  O  que o autor espera que aconteça diante do 

problema  mencionado? 

 

T Teste  É possível realizar um experimento para comprovar a 

hipótese presente no texto? 

 

I Informação  O texto apresenta argumentos ou provas cientificas 

que justifiquem a hipótese? 

 

C Conclusão  Escreva um texto argumentativo justificando a 

hipótese trazida pelo texto. 
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A Consigna (C) propõe trabalhar algumas habilidades cognitivas tais como a 

compreensão da ideia principal, seleção das informações básicas e reconhecer situações do dia 

a dia dotadas de conhecimento científico. O consigna permitirá a identificação das ideias que 

foram percebidas durante a leitura do texto, o que o texto está “lhe dizendo” e que informações 

podem ser extraídas do que foi lido.  

 O próximo passo consiste na identificação de quem escreveu o texto e o que motivou o 

autor a escrevê-lo é o Rol (R), que traz como habilidades: a identificação do propósito do autor. 

 Para compor as Ideias (I) indica-se como habilidades prioritárias o reconhecimento de 

que a ciência não está livre de ideologias e, portanto, é importante identificar o ponto de vista 

do autor. Para Versiani, Yunes & Carvalho (2012), isso não significa que toda e qualquer 

interpretação seja aceitável, e é justamente neste ponto que o professor/formador deve atuar. 

Um mesmo texto pode gerar várias leituras, mas não se pode perder de vista a coerência, os 

limites que são dados pelo próprio texto e pelo contexto em que ele desempenha uma função. 

 Aplicar conhecimentos científicos, formular questionamentos investigativos são 

algumas das habilidades apresentadas pelas autoras para o Teste (T). As Informações (I) e 

provas que reforcem as ideias apresentadas, se são coerentes e se apresentam argumentos a 

favor ou contra as evidencias, são aqui discutidas. 

 O quadro é finalizado com as Conclusões (C) que consiste em confrontar o que foi 

apresentado no texto com os conhecimentos científicos do leitor e que nesse trabalho optou-se 

por uma produção textual para nortear o pensamento dos alunos e facilitar o levantamento dos 

dados informativos no que diz respeito a melhoria nas respostas a partir do texto lido. 

 

- Pós leitura: este momento se constituiu no encorajamento de produções textuais para 

identificação da qualidade do processo de escrita.  

 

 

As Produções escritas 

 Para a avaliação das produções textuais, não foi realizada uma análise mais intensa no 

que diz respeito a argumentação, descrição ou outros fundamentos que norteiam o processo de 

escrita, a ideia foi de que a partir das respostas apresentadas às questões sugeridas, fosse 

possível perceber se as mesmas vinham contextualizadas, trazendo termos e/ou significados 

que surgiram durante a discussão.  



85 

Mesmo não sendo prioridade dessa pesquisa evidenciar ou analisar os discursos 

produzidos pelos estudantes, as atividades desenvolvidas durante a UD possibilitaram a 

percepção de como o texto pôde contribuir para a construção de respostas mais 

contextualizadas, com um maior número de informações e conclusões, além da captação de 

conhecimentos que foram adquiridos ao longo da unidade didática a partir da leitura sugerida. 

Consideramos 2 momentos em que foram oportunizados aos estudantes um momento 

de escrita e relato de ideias: (1) situação problema inicial; (2) Questão problematizadora a partir 

das discussões realizadas. 

 

Quadro 17. Questões propostas para analise textual 

Produções textuais Questões propostas 

1 1. O que deverá ocorrer na cadeia alimentar se um dos elementos representados 

for extinto? 

2. Imagine que uma espécie nova fosse inserida a essa cadeia. Quais seriam as 

consequências? 

2 Alguns agricultores estavam intrigados com a diminuição de algumas espécies de 

plantas e animais em uma área agricultável. Reuniram-se na cooperativa e 

começaram a debater sobre o que poderia estar levando a essa situação. 

Lembraram que na última assembleia, havia sido decidido a utilização de iscas 

para eliminar as formigas cortadeiras que atingiam as lavouras, e que nesse caso, 

as espécies que sofriam ação dessas formigas, haviam sido preservadas. E agora, 

como descobrir o que ou quem estaria interferindo nessa diminuição do número 

de espécies vegetais e animais na área plantada? 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As atividades desenvolvidas na Unidade Didática -  aplicação do questionário com os 

alunos, desenhos elaborados pelos estudantes, leitura do texto e interpretação das informações 

apresentadas no quadro CRITIC, além da consolidação de informações e conceitos baseados 

em situações problemas e produção textual – geraram dados que foram analisados e discutidos 

com a intenção de fortalecer a importância do uso de estratégias leitoras para facilitação do 

processo de ensino e aprendizagem em aulas de Biologia, mais especificamente, neste caso, de 

conteúdos de Ecologia.  

 

 

 

 

 



86 

4.3.1 Os Questionários 

 

 Para constituir as categorias a serem analisadas foi considerada a similaridade entre as 

questões que foram apresentadas, como também a proximidade dos temas envolvidos nas 

respostas dadas pelos participantes. Foram construídas 4 categorias: Interesse geral pela leitura, 

a leitura na escola, identificação de fontes textuais e textos de divulgação científica em aulas de 

biologia. 

 

Categoria 1 – Interesse geral pela leitura (contato com livros na infância, gosto e hábitos de 

leitura) 

Estão incluídas a essa categoria as seguintes questões: 

1. Você considera que seu contato com livros de 

histórias na infância foi: 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) pouco   

(   ) não tive contatos com livros 

2. Você gosta de ler? (   ) sim   (   ) não 

3. Você costuma ler? (   ) sim       (   ) não    (   ) às vezes 

       5.    Como você classifica o seu interesse pela 

              leitura atualmente. 

(   ) ótimo    (   ) bom   (   ) regular 

(   ) não tenho interesse 

 

A análise da primeira questão apontou um resultado animador no que se refere aos 

estímulos de leitura recebidos pelos participantes em sua infância. Dentre as 57 respostas 

apresentadas 75,4% dos participantes consideraram esse contato ótimo ou bom, contra 28% que 

declarou ter tido pouco ou nenhum contato, como apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18. Contato com leitura na infância 

 

 

Entende-se que esse contato ou meios facilitadores que permitem a proximidade com 

textos e leitura, nessa fase da formação dos estudantes, partam principalmente da família e da 
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escola, como afirmam Versiani, Yunes & Carvalho (2012) no que se refere a família como um 

espaço privilegiado para a formação de um leitor:  

 

Pais leitores poderão ajudar a formar filhos leitores. Porém, sua influência deve se 

estender para além do exemplo do ato de leitura em si, e o compromisso dos pais deve 

refletir em ações em prol do desenvolvimento da capacidade leitora de um outro ser 

desde a sua mais tenra idade, sobretudo naquelas que mais tarde serão articuladas às 

atividades pedagógicas da escola. (VERSIANI, YUNES & CARVALHO, 2012 p. 

127) 

 

É importante salientar que a família é o primeiro espaço de acolhimento de uma criança 

e que de acordo com Kleiman & Moraes (2006) antes de entrarem na escola e, portanto, serem 

alfabetizadas, as crianças já são letradas. Algumas das atividades do dia a dia da família tais 

como anotar recados, a leitura do jornal, revistas, contos, aproximam a criança com a prática 

da leitura.  

As questões 28 e 29 da pesquisa retratos da leitura no Brasil investigam sobre a pessoa 

que mais influenciou a gostar de ler, as duas opções mais citadas nas respostas indicaram que 

os participantes haviam sido influenciados pela mãe e por algum professor ou professora o que 

torna compatível uma relação entre o gosto pela leitura e as ações desenvolvidas pela família 

ou pela escola.  

  

A figura da mãe é bastante importante na influência da leitura, especialmente quando 

se comparada à influência do pai ou de algum parente. Assim como observado nas 

edições anteriores, em 2015 pode-se constatar que o hábito de leitura dos pais tem 

forte influência na construção do hábito de leitura dos filhos. (RETRATOS DA 

LEITURA NO BRASIL, 2015) 

 

 

Na escola não se pode deixar de considerar os mais variados espaços que potencializam 

práticas de leitura diversificadas. Associam-se à essa prática, os projetos de leitura 

desenvolvidos na etapa de alfabetização a destacar: rodas de leitura, contação de histórias, 

produção de murais, visitas a biblioteca. 

Desenvolver um trabalho com leitura exigirá do professor uma percepção mais 

cuidadosa de como e se os estudantes possuem hábito de leitura, de que forma a família pode 

contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade e se a escola tem cumprido e desenvolvido 

políticas que fomentem a disseminação dessa prática em toda a comunidade escolar.  

Esse percentual de alunos que informou de forma positiva a existência de práticas 

leitoras em sua infância promove uma maior motivação para utilizar textos como estratégia de 

ensino.  
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Ainda nessa categoria quando perguntados se gostam de ler, 63,1% afirmaram que sim 

e 12,2% não leem e não possuem esse hábito, como apresentado na Figura 19. 

 

                                          Figura 19. Gosto e hábito pela leitura 

           

 

Percebe-se nesse resultado uma coerência do grupo no que diz respeito ao perfil leitor 

que se expressa. Há um percentual alto de estudantes que tiveram contato com leitura na 

infância e também que gostam de ler e possuem esse hábito. Faz-se importante ressaltar que o 

fato de alguns estudantes não terem tido contato com leituras nas fases iniciais, não gostar de 

ler ou não possuir esse hábito, sejam motivos que os impeçam de modificar essa atitude caso 

recebam estímulos ou sejam incentivados a desenvolver essa habilidade, a partir de propostas 

e estratégias que despertem nos mesmos um gosto maior pela leitura.  

Hidalgo e Mello (2014, p.172) concluem em seu trabalho que, no âmbito da escola, 

essas propostas e estratégias podem ser alcançadas quando se integram às diversas atividades 

(leitura compartilhada, mediação de leitura), as disciplinas (Língua, Literatura, Artes) e os 

agentes (professores, bibliotecários, pais de alunos) nos processos de ensino-aprendizagem 

envolvidos na promoção da leitura literária, de forma sistematizada. 

O interesse dos estudantes pela leitura foi analisado a partir do questionamento sobre 

como o aluno classificava seu interesse em ler, dentre as respostas obtidas, 57,8% informaram 

que consideram seu interesse pela leitura ótimo ou bom e entre regular ou não ter interesse 

foram 45,6% das respostas. 
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Figura 20. Interesse pela leitura 

 

 

Há de se considerar que no grupo os altos índices de contatos com leitura na infância 

associado a gostar de ler e ter hábito de leitura colabora e muito por desenvolver nos estudantes 

um interesse maior pela leitura.  Em pesquisa realizada com alunos do Ensino Médio, Azevedo 

(2016) justifica parte desse desinteresse pelo fato de que o trabalho com a leitura na escola não 

está articulado às novas tecnologias; não está integrado ao espaço da biblioteca; prioriza pouco 

a leitura do texto literário. 

Os resultados obtidos nessa categoria indicam que o grupo submetido a estratégias de 

leitura durante as aulas de biologia, apresenta-se aberto a utilização dessa metodologia e, que, 

portanto, pode-se considerar uma boa aceitação da proposta de leitura.  

 

 

Categoria 2 – A leitura na escola 

 

 Para compor essa categoria foram analisadas as questões apresentadas abaixo: 

6. Como você analisa a sua experiência pessoal, em relação ao 

ato de leitura no Ensino Fundamental e Médio? 

(   ) prazerosa e motivante  

(   ) chata e difícil 

(   ) uma obrigação  (   ) não lembro 

Outra: ___________________ 

7. Para você, a leitura de um texto em uma aula pode colaborar 

para a compreensão de um conteúdo na disciplina?  

(   ) sim  (   ) não  (    ) talvez 

8. Justifique a resposta dada acima. 

 

 

10. Qual o último livro que você leu e quando?   

 

Foi solicitado aos alunos que avaliassem suas impressões sobre como a leitura foi 

praticada em sua experiência escolar no Ensino Fundamental e como vem sendo abordada no 
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Ensino Médio. No Ensino Fundamental, 42,1% avaliam a leitura como prazerosa e motivante, 

29,8% como chata e difícil e 26,3% veem a leitura nas séries finais do ensino fundamental como 

uma obrigação escolar, como apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21. Impressões de leitura na educação básica 

 

 

Observa-se que mais da metade dos estudantes (56,1%) consideram de forma negativa 

sua experiência com a leitura nesse nível de ensino, resultado esse que é agravado quando se 

analisa essa experiência no ensino médio. Nesse nível, 43,8% dos pesquisados referem-se a 

leitura como uma atividade obrigatória, 45,6% acham chata e difícil totalizando uma 

experiência considerada negativa de (89,4%) e apenas 35% dos estudantes encontram prazer e 

motivação para a leitura, no ensino médio. 

Hidalgo & Mello (2014) revelam que o Brasil aparece em primeiro lugar, quando a 

motivação para a leitura é a exigência escolar ou acadêmica, afirmação que foi reforçada na 

pesquisa quando os alunos participantes justificam essa obrigatoriedade ao responder que o 

último livro lido teve a intenção de atender ao pré-requisito de ingresso à Universidade, como 

analisado na questão 10, quando a última leitura feita por eles coincide com os livros 

obrigatórios para o ENEM.  

Nos estudos realizados e que ajudaram a construir a fundamentação para essa pesquisa, 

percebe-se uma maior ênfase dada a projetos de leitura nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Esses programas e projetos parecem não acompanhar os estudantes quando 

chegam ao Ensino Médio.  Em pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental, Silva & 

Martiniak (2013), propõem estratégias de leitura como: empréstimos de livro na biblioteca da 

escola, rodas de leitura, fichas de leitura, caixas de leitura. 
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Observa-se que tais estratégias são utilizadas de forma pontual pelos docentes ao longo 

da educação básica, quase não as percebemos no ensino médio e muitas vezes são vistas como 

papel único dos professores das linguagens. 

 

O gosto pela leitura não é algo que se desenvolve em um tempo determinado, mas é 

uma prática que deve constantemente ser trabalhada e motivada através das mais 

diversas atividades, desde empréstimos de livros, leituras individualizadas, leituras 

realizadas pela professora, enfim, práticas que aos poucos vão despertando nos alunos 

o hábito de ler.  (SILVA & MARTINIAK, 2013) 

 

Ainda nessa categoria foi questionado aos alunos se eles consideram que o uso de textos 

em uma aula pode vir a auxiliar na compreensão dos assuntos estudados. Evidenciamos 

coerência nas respostas obtidas, visto que, os estudantes vêm apontando gosto, interesse e busca 

pela leitura, ao longo dos questionamentos apresentados. Observou-se o percentual de alunos 

que respondeu sim (77,1%) em considerar a importância do uso de textos como ferramenta 

facilitadora da aprendizagem. Veja a Figura 22. 

 

Figura 22. Leitura de textos colabora na compreensão de assuntos 

 

 

O referente a 26,3% respondeu que não ou talvez justificando, para isso, o fato de que 

essa estratégia “precisa de um orientador para dar mais avanço na leitura”. Essa resposta 

chama atenção para a necessidade que o aluno coloca em ter um professor que possa ajudá-lo 

na compreensão, ou seja, que o texto seja lido com estratégias que o levem a “avançar” mais 

no conteúdo. 

Os alunos apontam a necessidade de o professor estar junto, lendo, comentando e 

discutindo aspectos importantes do texto e quando se trata de textos que tratam de temas da 

biologia, há de se considerar uma grande especificidade de termos que aparecem nessas leituras 

e sendo a  biologia  uma disciplina que interfere em outras áreas do conhecimento, torna-se 

importante que o professor discuta, comente, fundamente e dê significado aos termos que 
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aparecem no texto e que colaboram com aplicações de conhecimentos em outras disciplinas 

afins. 

Dentre as justificativas apresentadas por aqueles estudantes que responderam não ou 

talvez a possibilidade de um texto colaborar na compreensão de assuntos, destacamos: a 

possibilidade do texto em dificultar o aprendizado, confundir, ser muito extenso o que não 

colabora na compreensão. Também se apontou a importância de o texto ter significado “se 

tiver alguma coisa a ver com o assunto”, o que nos leva a reconhecer a importância de boas 

escolhas, com temas e objetivos bem definidos.  

Por fim, para finalizar a construção desse perfil, ao serem questionados sobre qual o 

último livro lido e a quanto tempo essa leitura foi realizada, apresenta-se na Figura 23. 

 

          

Figura 23 – Sobre o último livro lido 

 

 

 A esse questionamento 36,7% foram de livros citados uma única vez e sem repetição. 

Dentre os citados destacamos: Ágape, Livro dos Mórmons, Crônicas de Nárnia, Cinquenta tons 

de liberdade, O triste fim de Policarpo Quaresma, A Herdeira, A menina que roubava livros, 

dentre outros. 

 Focaremos nossa análise para as indicações mais citadas sobre essa questão e que se 

referem ao que os alunos leram nos meses anteriores a pesquisa: A Hora da Estrela (Clarice 

Lispector) 36,7%; Macunaíma (Mário de Andrade); 7,01% Dom Casmurro (Machado de Assis) 

3,5%.  

 Os livros mais citados coincidem com as indicações de leitura sugeridas e trabalhadas 

pelo professor de Língua Portuguesa, no ano em que a pesquisa foi realizada. Trata-se, portanto, 
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de uma leitura com caráter obrigatório e que comporia parte de avaliação bimestral na 

disciplina. A escolha dessas obras por parte do professor, é justificada pelo fato de fazerem 

parte da lista que integra as referências indicadas para o ENEM.  

Pode-se referenciar a partir do que conclui Hidalgo & Mello (2014) que a leitura feita 

por necessidade da disciplina escolar pode conduzir ao interesse do leitor, mas não é de boa 

indicação obrigar as pessoas a gostar de ler ou ter prazer em ler, utilizando-se desse recurso. 

Referindo-se a pesquisa Retratos da leitura no Brasil (2012) os autores registram que obrigar 

a ler encontra-se no polo oposto ao prazer pela leitura. 

Essa preocupação foi registrada por um dos estudantes ao complementar assim sua 

resposta: 

 

   Figura 24. Resposta dada pelo aluno G 

 

Fonte: questionário realizado com as turmas 

 

Mesmo tendo esse caráter obrigatório e avaliativo, na análise dos resultados verifica-se 

que dentre os alunos que seriam submetidos a avaliação para a disciplina de Língua Portuguesa 

menos da metade se propuseram a realizar tal leitura, o que fortalece a necessidade de 

elaborarmos abordagens leitoras que ajudem esses jovens a superar a necessidade de leitura 

como uma questão estritamente escolar para algo ligado ao desejo de aprender e descobrir na 

leitura o caminho para esse aprendizado. 

 Acredita-se que as respostas apresentadas sugeriram um grupo de alunos que estava 

aberto a estratégias leitoras, o que é considerado importante para o desenvolvimento da 

abordagem que foi trabalhada. 

 

Categoria 3 – Identificando as fontes textuais 

  

 Para compor esta categoria foram reunidas as questões que indicaram o tipo de leitura 

normalmente realizada pelas turmas com ênfase aos portadores textuais, que nortearam o 

interesse de leitura manifestado pelo grupo incluindo-se aí o livro didático. 
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4. Que tipo de leitura você costuma 

realizar? 

(  ) revistas (  ) jornais (  ) livros (  ) 

outros________________________ 

 

9. Identifique algumas fontes de textos 

com as quais você já teve contato. 

(   ) superinteressante (   ) Capricho (   ) Veja 

(   ) Galileu (    ) Contigo (   ) Ciência Hoje  

(   ) Outras ____________________ 

 

11. Você costuma ler os textos 

complementares sugeridos (nos boxes) 

presentes nos livros didáticos? 

(   ) sim   (   ) não 

 

A intenção era verificar quais portadores de leitura eram mais utilizados pelos 

estudantes no que diz respeito a revistas e ao livro didático.  Identificar se os alunos já haviam 

tido contato com revistas de divulgação científica e se faziam as leituras normalmente indicadas 

nos livros adotados para aquela série, tais como os textos que aparecem como introdutórios aos 

conteúdos, no final dos capítulos e/ou boxes que trazem informações complementares ou de 

fundamentação aos temas tratados nos capítulos. 

No referente à questão 4, os estudantes puderam optar por marcar mais de uma 

possibilidade de resposta, o que justifica a apresentação dos resultados contados pelas vezes em 

que o portador textual foi citado e não com dados percentuais, como demonstrado na Figura 25. 

 

Figura 25. Sobre o tipo de leitura realizada 

 

 

Os livros aparecem como as fontes textuais mais usadas pelos alunos e foram citados 

em 38 das respostas analisadas, possivelmente porque, de modo geral, o acesso ao livro é mais 

facilitado. A questão se limitou apenas a identificação do portador textual e não foi solicitado 

aos entrevistados a indicação do tipo de livro que normalmente liam.  

Considerando que o foco da pesquisa envolvia TDC, foi dada a prioridade na 

identificação do acesso por parte dos estudantes a esse tipo de texto principalmente nas revistas 
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que possuem esse fim, proposto na questão 9 na qual foram estabelecidas as seguintes 

categorias: Científicas (Galileu, Super Interessante, Ciência Hoje); Informativas (revistas 

semanais); Diversidade (Capricho, Contigo); Outras (textos históricos, revistas religiosas, 

sites). 

 

Figura 26. Categorias de revistas lidas 

 

 

 Nesse perfil, o contato com revistas de natureza informativa (semanais) aparece 27 

vezes, vindo seguido da leitura científica e diversidades. As outras revistas que foram citadas 

em 20 das respostas referem-se a revistas eletrônicas, religiosas e esportivas. A análise desse 

resultado recai sobre a categoria científica onde se pôde observar: 6 citações a Super 

Interessantes, 5 a revista Galileu, 13 a Ciência Hoje e 1 Mundo Estranho que apareceu na opção 

“outras”. 

 Apesar das revistas científicas não representarem a escolha da maioria dos participantes, 

o resultado foi bem animador e nos mostra a importância por parte dos professores na 

divulgação desse tipo de portador textual nas escolas, principalmente quando vemos a maioria 

das citações se referirem a Ciência Hoje, que é uma revista que chega às bibliotecas das escolas 

no ensino fundamental e médio.  

 Considerando que a escola não tenha acesso a essas revistas de divulgação e que haja 

uma maior facilidade de acesso ao livro didático nas escolas públicas, principalmente pelo 

PNLD foi levantada a possibilidade de utilização dos textos e leitura do próprio livro adotado 

pelas disciplinas. Quando questionados sobre já terem lido os boxes ou textos complementares 

que aparecem nos livros didáticos, um total de 74% dos alunos revelou que não realizam tais 

leituras. 
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Categoria 4 – Leitura de TDC em aulas de Biologia e Identificação do gênero textual 

Divulgação científica 

 

12. Você já leu um texto de divulgação cientifica? (   ) sim  (  ) não  (   ) não sei que tipo de texto é 

esse. 

13. Que dificuldades de compreensão você encontra 

em um texto da área de Biologia? 

 

14. Que elementos um texto deve ter para que sua 

compreensão seja facilitada? 

 

 

Sobre as ideias referentes ao gênero de divulgação científica, foi perguntado aos alunos 

se já haviam tido acesso a um texto desse gênero. Considerou-se ser possível os estudantes 

reconhecerem esse tipo textual, visto que, como alunos de Ensino Médio, estudam as 

características de cada gênero literário. Pretendeu-se aqui verificar se ao entrar em contato com 

um TDC, os alunos teriam a condição de identificar o respectivo gênero textual. 

 

Figura 27. Sobre reconhecer um TDC 

 

 

 Sobre textos de divulgação científica, o equivalente a 40,3% de estudantes afirmou não 

ter lido esse tipo textual e 17,5% não o conhecer. O total de alunos que declarou não ter lido ou 

não conhecer o gênero divulgação científica (57,8%) reforça a necessidade de dedicar um 

momento dentro da unidade didática, para apontar as características desse gênero textual, 

permitindo ao aluno identificá-lo com mais propriedade. 

 Como o gênero em questão é preferencialmente utilizado em aulas de biologia, 

investigamos que dificuldades o uso de textos pode trazer para a compreensão de temas tratados 

na disciplina. Possibilitou-se que os estudantes apontassem as dificuldades que enfrentam ao se 

depararem com um texto na disciplina de Biologia, suas impressões sobre aspectos específicos 
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dos empecilhos que provocam nos mesmos uma má interpretação ou não compreensão do texto, 

está demonstrada na Figura 28, a seguir: 

 

Figura 28. Dificuldades na leitura de textos em biologia 

 

            Fonte própria 

 

 Identifica-se como uma das dificuldades mais indicadas pelos estudantes a presença de 

temas ou palavras que comumente não fazem parte do seu vocabulário diário.  

Ao solicitar aos alunos que indicassem, o que para eles, pode ser considerado elemento 

facilitador para uma melhor compreensão de um texto na disciplina ou aspectos que possam 

tornar o texto mais fácil de ser compreendido, obteve-se os resultados apresentados na Figura 

29. 

Figura 29. Elementos facilitadores da leitura do texto 
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 O aspecto apresentado por 29,8% dos estudantes o que constitui a maioria das respostas, 

considera que é a necessário para favorecer a compreensão de um texto na disciplina de 

biologia, que o mesmo apresente uma linguagem fácil. Os estudantes relataram que os textos 

que tratam de temas da biologia têm termos e palavras muito difíceis de serem compreendidas 

e que normalmente não são encontradas em sua linguagem cotidiana.  

Pode-se observar que, vinculada a essa análise, eles colocam que se o texto apresentasse 

significados - fator indicado em 24,5% das respostas - poderia haver uma maior compreensão 

do texto lido, o que nos remete à indicação do uso de glossários e levantamento de palavras 

novas para busca de seus significados. 

 

 

4.3.2 Levantamento dos conhecimentos prévios 

 

Desenhos  

 

Para análise dos desenhos realizados pelos estudantes, tomou-se por base as categorias 

destacadas por Torres (2013) que considera: desenhos sem representação, desenhos com 

concepções alternativas, desenhos com representação parcial e desenhos com adequação 

conceitual. 

Figura 30. Contagem dos desenhos por categorias 

 

 

 As expectativas definidas para a categoria de desenhos sem representação estão 

descritas e é exemplificada no quadro abaixo: 
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Sem representação Elementos da natureza, paisagens, 

componentes de uma cadeia 

alimentar sem ligação entre eles; falta 

percepção e clareza sobre o conceito 

de cadeia alimentar; incluem alunos 

que não desenharam 

 

  

A análise dos desenhos nos permite inferir as limitações dos estudantes na compreensão 

do significado de cadeia alimentar. Observa-se que a representação de espécies vegetais e 

animais aparece sem nenhum vínculo entre elas, como indicadas nos desenhos dos alunos A5, 

A12, A8 e A14 que compõem a Figura 31. 

 

Figura 31. Recortes de desenhos sem representação. 

 

           Desenho do aluno A5                                                          Desenho do aluno A12 

 

         Desenho do aluno A8                                                             Desenho do aluno A 14 

 

 Os desenhos incluídos nessa categoria nos remetem à possibilidade dos alunos não 

identificarem as possíveis relações entre as várias espécies de seres vivos. Fica claro a evidência 

de elementos abióticos e os elementos bióticos são desenhados como componentes de uma 

paisagem. 

As expectativas sugeridas para a categoria concepções alternativas e um exemplo é 

apresentado a seguir: 
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Concepções 

alternativas 

Transferência de energia dos 

consumidores para os produtores; 

animais iniciando a cadeia alimentar; 

sentido das setas trocadas, sol com 

figura humana. 

 

 

Nos trabalhos realizados por Torres (2013) referente a representação do processo de 

fotossíntese e por Santiago (2016) sobre a compreensão de vírus e bactérias, foram observados 

os percentuais 63% e 60% respectivamente, para o resultado das concepções alternativas, que 

também foi percebido para as cadeias alimentares (41,3%).  

Sobre as concepções alternativas se mostrarem tão presentes na construção dos 

conhecimentos dos estudantes, Pozo (2009) explica que tais concepções não devem ser 

consideradas como problemas, mas sim uma outra forma de se expressar o mesmo problema, 

na verdade, uma desconexão entre as dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais. 

Considerando que esse resultado expressa a compreensão dos estudantes da última série 

do ensino médio sobre cadeias alimentares, faz-se necessária uma reflexão sobre a possibilidade 

de tais informações terem sido pouco trabalhadas nas séries anteriores ou e que, por alguma 

razão, esses temas não tenham sido tratados. Os alunos demonstram informações muito 

limitadas, considerando seu nível de ensino. 

No desenho do aluno B2 há a presença de vários elementos que compõem a cadeia 

alimentar, produtores, consumidores e uma fonte de luz que aparece de forma infantilizada 

(olhos, boca, sorriso). Observa-se um erro no processo de transferência de energia, visto que, 

as setas são dirigidas dos consumidores aos produtores, concepção também representada pelos 

alunos B6 e B14, representados na Figura 32. 

 

Figura 32. Recortes de desenhos com concepções. 

 

  Desenho do aluno B2                                  Desenho do aluno B6 
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                                              Desenho do aluno B 14 

 

Esse resultado se assemelha a dados obtidos em pesquisa realizada por Santos & Maciel 

(2013) ao observarem que grande parte dos participantes de uma pesquisa (45%) interpretam a 

cadeia alimentar de forma contrária à orientação das setas, iniciando com um predador. 

Em algumas representações não foi registrada a presença de plantas e os animais 

aparecem como seres predominantes, dando um caráter de dominação aos mesmos. Em sua 

pesquisa, Costa & Oliveros (2013) questionam alunos da educação básica sobre o conceito de 

cadeia alimentar e os resultados da pesquisa apontam para um maior número de estudantes que 

descrevem apenas os animais, desconsiderando os outros níveis tróficos ou apontando 

vantagens das espécies de topo, como exemplo de predadores que se alimentam de outros 

consumidores, considerados “mais fracos”. 

Para a categoria de representações parciais, conforme expectativa descrita as seguir, 

obteve-se um resultado de 8,62% dos desenhos.  

 
Representação 

parcial 

Sem concepções, mas não atendem 

completamente a expectativa da 

resposta; falta de elementos como 

energia luminosa e produtores. Ideia 

correta de transferência de energia. 

 

 

 Aqui a análise foi baseada na produção de desenhos que atendam, de forma mais 

próxima, a descrição de uma cadeia alimentar, considerando-se a possibilidade de deixar de ser 

representado pelo menos dois elos, sendo o critério fundamental a correção no quesito 

transferência de energia. O percentual para essa categoria foi considerado baixo e já serve de 

norte para alguns pontos importantes que devam ser melhor discutidos na UD. 

 Para a última categoria analisada, o resultado foi bem preocupante, pois apenas um 

estudante dos envolvidos na pesquisa conseguiu descrever a cadeia alimentar tendo por base o 
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conceito e critérios definidos para essa categorização, ou seja, considerando uma fonte de 

energia primária, sentido das setas do produtor para consumidor, a transferência de energia dos 

produtores para os consumidores estabelecendo ligações entre os seres envolvidos e 

representação dos vegetais como participantes de grande importância no processo. 

 
Representação com 

adequação 

conceitual 

Presença dos elementos citados na 

expectativa de respostas, com 

possibilidade da ausência de apenas 

um desses elementos. 

 

 

A Questão inicial: Sobre a entrada ou saída de espécies em uma cadeia alimentar 

 

Essa questão faz parte de um bloco de 3 proposições encaminhadas que objetivou 

promover um levantamento das produções textuais elaborados pelos estudantes e de como, ao 

longo da UD, essa produção escrita foi sendo acrescida de informações apresentadas e na 

inclusão de aspectos abordados antes e após a leitura do TDC. Foram selecionados 3 recortes 

de respostas desenvolvidas pelos estudantes como mostra a Figura 33. 

 

Figura 33. Recortes das respostas sobre alterações na cadeia alimentar. 

 

              Resposta do aluno B 17 

 

 

Resposta do aluno B 20 
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Resposta do aluno A 10 

 

 

4.3.3 Momento da leitura 

 

 Apresentamos aqui os resultados obtidos no que Sanmartí & Oliveras (2009) classificam 

como fase durante a leitura (organização no processo de leitura). As análises derivam dos dois 

momentos de leitura (individual e coletiva), da discussão e comentários realizados após as 

leituras, do levantamento de palavras consideradas desconhecidas para os leitores e das ideias 

gerais propostas pelo autor a partir da utilização do quadro C.R.I.T.IC. 

 Um aspecto considerado positivo na realização de uma leitura comentada e feita com a 

orientação do professor parte do fato de possibilitarmos a apresentação dos conteúdos sem 

obrigatoriamente lidarmos com uma sequência linear, o que nos permite uma maior evolução 

da aula ao tratarmos dos assuntos que se correlacionam e surgem da necessidade de cada turma. 

Perguntados sobre a compreensão geral do texto os estudantes consideraram a leitura de 

fácil entendimento, mas com um número bem significativo de palavras científicas. Foi possível 

perceber durante a discussão a captação de informações contidas no texto, que puderam 

contribuir para um debate mais significativo, seguro e que permitiu o levantamento de questões 

além de incentivar a participação e oralidade dos alunos. 

 Dentre as palavras destacadas como “novas” para o contexto leitor dos participantes, 

destacamos: fungicultura, simbiose, endêmico, restinga, colônia, entomólogo, aeração, saúva, 

substrato. Referente as palavras que consideravam ligadas a Ecologia:  Hábitat, fauna, espécies, 

agricultura, recursos naturais, densidade populacional, cerrado, extinção.  
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 Nesse ponto foi encaminhada uma atividade complementar que consistiu na elaboração 

de um pequeno glossário com o intuito de possibilitar a leitura de outros portadores textuais, no 

caso dicionários e glossários que aparecem ao final do livro didático, como também 

proporcionar o entendimento geral do texto e sua relação com o tema em questão. 

 Nunes (2013) considera que a compreensão e a aprendizagem do vocabulário são 

necessárias pois ajuda no aprendizado e assimilação de termos específicos a área e que fazem 

parte de uma base fundamental para a compreensão dos conteúdos a serem trabalhados tanto na 

sala de aula como em outros ambientes. 

 

Compreendendo o texto por meio do questionário C.R.I.T.I.C 

 

Em artigo publicado por Oliveras, Bargallo & Sanmartí (2012) ao analisarem resultados 

obtidos por estudantes de dois centros de pesquisa que utilizaram o C.R.I.T.I.C associam uma 

maior facilidade para identificar as ideias principais de um texto, aqueles estudantes que ao 

longo de sua formação tiveram a possibilidade de desenvolver estratégias leitoras em suas 

atividades escolares.  

 Já havíamos identificado um perfil positivo a essas práticas, por meio do questionário 

aplicado, mas reconhecemos algumas limitações e impossibilidades de acompanhar de forma 

mais sistemática os alunos participantes da pesquisa e, dessa forma, construir um parâmetro 

mais conciso sobre essa vertente. 

A leitura das respostas apresentadas a cada nível sugerido pelo C.R.I.T.I.C permitiu 

avaliar de que forma os estudantes foram interagindo com o pensamento do autor e seus 

próprios pensamentos. 

 

As etapas do questionário CRITIC 

 

a) CONSIGNA (Sobre as questões ecológicas apresentadas pelo autor e a ideia principal 

do texto) 

 Nesse item a identificação das questões ecológicas substituiu no questionário usado 

como referência, o levantamento de problemas apresentados no texto. A pergunta foi adaptada 

para atender as necessidades dos temas definidos na unidade didática. Dentre as questões 

ecológicas identificadas pode-se citar: espécies, biodiversidade, ecologia, uso de iscas, fauna 

brasileira, agricultura, meio ambiente e recursos naturais. Os resultados obtidos estão expressos 

na figura 34. 
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Figura 34. Sobre a ideia principal do texto 

 

 

Nas respostas analisadas os estudantes foram capazes de identificar uma ou mais ideias 

ligadas ao texto base. Não se observou a citação de informações irrelevantes a pergunta o que 

poderia intuir uma má compreensão do texto. Alguns estudantes se expressaram com suas 

próprias palavras e em sua maioria indicaram que a ideia principal do texto foi a de tratar dos 

riscos que as formigas cortadeiras tem de entrarem em extinção.  

 A ideia de preservação das cortadeiras aparece como segunda ideia mais citada, explicar 

sobre as inter-relações entre as espécies e destacar os aspectos positivos e negativos das 

formigas em um ecossistema também foram percebidos. Um outro aspecto apontado pelos 

estudantes, diz respeito a possibilidade do texto apresentar para os leitores, a importância das 

formigas.  

 Observou-se que a discussão realizada na etapa prévia, já surte efeitos positivos, visto 

que alguns dos elementos desse debate surgiram nas respostas dadas pelos estudantes. Nesse 

quesito a habilidade cognitiva de compreender a ideia do autor, selecionar informações básicas 

e construir novas frases, foi prontamente percebida nas respostas dadas pelos alunos. 

 

b) ROL (Quem escreveu o texto e qual foi a motivação) 

 

A primeira pergunta foi facilmente respondida pelos participantes até porque a própria 

estrutura de apresentação do texto, favorece a identificação do autor. A informação vem logo 

no início facilitando assim a pronta indicação de quem escreveu o texto. 

 No referente a motivação para a escrita, observe a Figura 35. 
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Figura 35. Motivação para a escrita do texto 

 

 

As respostas apresentadas comunicam bem a ideia e o propósito que acreditam ter o 

autor. Observa-se um maior índice na ideia de que o texto foi produzido motivado pela 

preocupação com a extinção das formigas cortadeiras, principalmente pela destruição de seus 

habitats e pelo uso indiscriminado de agrotóxicos. 

 A presença dessas justificativas e termos trabalhados durante a leitura, nas respostas 

analisadas indicam uma percepção positiva de como o texto colaborou com os posicionamentos 

apresentados pelos estudantes e discutido na etapa anterior. Figura 36 

 

Figura 36. Sobre a motivação do autor 

 

 

 A resposta indica a preocupação com fatores que estão colaborando com a ameaça a 

fauna brasileira e relaciona essa condição as consequências que essas ações podem ocasionar, 

bem como a importância ecológica das formigas na dispersão de frutos. Vemos também na 

colocação “o veneno pode prejudicar outros animais e outras formigas” uma referência a 
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interdependência das espécies nos seus ecossistemas e como uma ação aparentemente isolada 

pode provocar alterações em toda uma cadeia alimentar. 

 

c) IDEIAS: (O que o autor espera que aconteça diante do problema mencionado? Ponto 

de vista do autor, as hipóteses, suposições) 

 

 Os questionamentos que nortearam esse item propuseram ao leitor a identificação 

daquilo que o autor espera atingir após a leitura do texto, ou seja, partindo da compreensão do 

leitor sobre os problemas apresentados, quais as possíveis soluções para que os mesmos sejam 

resolvidos. 

Figura 37. Soluções esperadas para o problema 

 

 

As respostas destacam a importância das formigas cortadeiras para os ecossistemas, e, 

se esbarra na dificuldade de fazer a sociedade perceber essa importância, desfazer a impressão 

de que as formigas são pragas, vilãs e, portanto, precisam ser eliminadas. Nas respostas 

apresentadas, os alunos se apoiam na possibilidade de se resolver o problema sem trazer 

prejuízos para as formigas, agricultura e agricultores. 

Figura 38. Resposta para as possíveis soluções. 
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 Há relatos de preservação das formigas, das plantas, do ambiente como também a ideia 

de que a partir desse texto, possa haver uma maior informação sobre essas espécies.  

 

d e e) TESTE E INFORMAÇOES - Aplicar conhecimentos científicos, formular 

hipóteses, argumentar. 

 

As letras do questionário CRITIC (T) teste e (I) informações que se referem 

respectivamente a aplicação de conhecimentos científicos, formulação de questionamentos, 

verificação de hipóteses e busca por argumentos que justifiquem a hipótese observada, 

coerência e argumentos a favor ou contra as evidencias apresentadas pelo autor não foram 

avaliadas. Os alunos não responderam a esses questionamentos alegando a falta de 

entendimento dos mesmos, resultado que pode ser justificado pelo fato de não ter sido levantada 

ao longo da UD uma reflexão sobre metodologia científica que permitissem aos estudantes um 

aprofundamento teórico sobre as etapas do método, importância de levantar hipótese e outros 

aspectos que envolvam essa metodologia.  

 

          f)  CONCLUSÕES. Produções escritas – demonstrar a compreensão e conexão entre o 

texto e seu cotidiano. 

 

Nessa etapa da pesquisa foi possível avaliar o potencial de escrita dos estudantes, a partir 

da proposição de uma situação relacionada ao tema principal do texto. 

 

Quadro 18. Situação proposta para compor as conclusões - CRITIC 

 

Alguns agricultores estavam intrigados com a diminuição de algumas espécies de plantas e 

animais em uma área agricultável. Reuniram-se na cooperativa e começaram a debater sobre o que 

poderia estar levando a essa situação. Lembraram que na última assembleia, havia sido decidido a 

utilização de iscas para eliminar as formigas cortadeiras que atingiam as lavouras, e que nesse caso, 

as espécies que sofriam ação dessas formigas, haviam sido preservadas. E agora, como descobrir o que 

ou quem estaria interferindo nessa diminuição do número de espécies vegetais e animais na área 

plantada? 

 

 A situação proposta traz em seu questionamento a ideia principal do texto que foi 

escolhido para o desenvolvimento da Unidade Didática. Foi realizada junto aos alunos a leitura 



109 

e explicação da situação e solicitado que fizessem o registro da principal justificativa que para 

ele, estaria causando a morte das espécies naquela área.  

Os resultados obtidos pelo grupo de estudantes que atenderam a solicitação estão 

expressos na Figura 39 abaixo. 

 

  Figura 39: Justificativas apresentadas para o desequilíbrio no ambiente 

 

 

 O fato de os agricultores terem usado iscas para combater as formigas foi citado em 37% 

das respostas, incluindo a possibilidade de que o uso de veneno e agrotóxicos teria 

“contaminado” todo o ambiente, ocasionando a morte de animais e plantas. Verifica-se que na 

questão proposta o termo “iscas” não está vinculado a veneno ou agrotóxico, mas 24% das 

respostas relacionam o uso dessas substâncias a composição das iscas. 

 

Figura 40. Texto do aluno A3B 

 

 

 Percebe-se pelo registro, que o aluno consegue compreender a rede de dependência que 

há nos ecossistemas, levando populações que não foram diretamente afetadas pelas iscas, a uma 

provável diminuição pelo fato de habitarem em um mesmo espaço. No que diz respeito a 

presença de termos ecológicos ou domínio de termos científicos, a respostas dada é limitada e 
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não traz grandes contribuições que explicitem o domínio por parte do estudante de conceitos 

ecológicos. 

 Destacamos a resposta dada pelo aluno E3A que se referiu aos termos habitat e 

adaptação: 

Figura 41.   Texto do aluno E3A 

  

 

 Observam-se na resposta apresentada alguns termos ecológicos utilizados corretamente, 

como habitat e adaptação, inclusive relacionando essa adaptação a condição de eliminação das 

espécies. Deve-se considerar que, nesse momento, a produção textual reflete apenas os 

conhecimentos que o aluno traz, associado às discussões iniciais sobre cadeias alimentares e 

desequilíbrio que foram realizadas na fase prévia.  

Essas produções foram propostas como forma de observar se os alunos conseguiram a 

partir do TDC incluir em suas respostas novas informações além daquelas que já possuíam. 

Para a análise final do processo de construção textual, propusemos uma reescrita dessas 

respostas. Foram analisadas as produções textuais dos mesmos alunos A3B e E3A, para 

possibilitar a percepção da presença de aspectos como coesão, contextualização, presença de 

termos discutidos, termos novos, relevância nas informações do TDC. Essas respostas 

constituem o acrônimo (C) sobre as conclusões do questionário CRITIC. 

 

Figura 42. Resposta final dos alunos A3B e E3A 
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                                            Fonte: Aluno A3B 

 

                                                Fonte: Aluno E3A 

  

 Quando comparada a evolução das respostas apresentadas nas duas situações, percebe-

se claramente o crescimento e valorização daquilo que o aluno pode informar após o trabalho 

realizado com o TDC. O aluno A3B conseguiu incluir na sua resposta final que a interferência 

do veneno utilizado não afetaria apenas os animais como ele havia citado anteriormente, agora 

ele já se posiciona informando que as iscas prejudicarão as formigas, as lavouras e outras 

espécies. 

 Vê-se a inserção de outros elementos da cadeia alimentar antes limitada na resposta do 

estudante. O aluno demonstra um amadurecimento da sua forma de expressar opiniões e 

acrescenta aspectos da cadeia alimentar, como a transferência do veneno de uma espécie para 

outra e passa a incluir os vegetais como espécies que também virão a sofrer sérias 

consequências por essa alteração. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 A realização da unidade didática possibilitou a confirmação da importância do 

desenvolvimento de metodologias ativas com o propósito de ajudar os estudantes a 

desenvolverem habilidades de leitura, reconhecendo que tal procedimento poderá colaborar 

para a consolidação e reconstrução do que foi apreendido. 

 O estudo do questionário CRITIC foi motivador para essa pesquisa tendo representado 

uma estratégia facilitadora da leitura e indicando as percepções dos estudantes a partir da leitura 

realizada. É possível, ainda, inferir o diálogo que a proposta apresentada permite com outras 

áreas de conhecimento, em especial, a das linguagens. 

 Importante salientar que o CRITIC é objeto contínuo de estudo e que algumas de suas 

etapas depende muito do enfoque científico utilizado pelo professor e/ou pela possibilidade de 

analises argumentativas, pontos que não foram alvo desta pesquisa. A intenção, neste trabalho, 

foi a de adequar a leitura de um texto de divulgação científica ao ensino de Ecologia, utilizando 

para isso uma estratégia bem determinada de leitura. 

 Este trabalho permitiu perceber que o professor deve estar atento à proposta de usar a 

leitura em suas aulas e que, para isso, precisa torna-se um bom leitor. Difundir a leitura em sala 

de aula não é meramente “mandar ler”, mas participar diretamente da construção dessa 

habilidade junto aos estudantes. 

 Nesse contexto, foi importante associar as atividades que se desejam realizar ao 

desenvolvimento de uma Unidade Didática, o que auxiliou na organização de todas as etapas 

que foram desenvolvidas. A UD serviu de bússola para orientar conteúdos, temas, organizar o 

tempo e assim, facilitar o levantamento dos resultados que foram analisados. 

 É bem evidente, no contexto educacional no qual nos encontramos, percebermos 

dificuldades apresentadas pelos estudantes no que se refere à compreensão de conceitos em 

biologia e que a necessidade de leitura como atividade mediadora para alcançar melhores 

resultados é uma prática que deve ser incentivada pelos professores das mais diferentes áreas. 

 Apontar estratégias que promovam leituras consistentes, tal como o questionário 

CRITIC, ampliou a possibilidade de desenvolver, junto aos alunos, uma leitura crítica que os 

levou a interagir e intervir de forma positiva em situações que lhes podem aparecer no dia a dia. 

A escolha de textos de divulgação cientifica aproximou e permitiu uma relação mais íntima dos 

estudantes com termos que eles consideram “difíceis”, pois uma leitura constante produziu o 

desejo de construir significados sobre aquilo que não se conhecia, garantindo uma melhor 

proficiência leitora e científica. 
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 Enfatizou-se aos estudantes que a aproximação de conhecimentos científicos exige deles 

essa necessidade de estar diante de textos que tragam para o seu cotidiano uma fundamentação 

consistente das pesquisas que são realizadas sobre os vários temas da biologia, incluindo aí, 

temas de cunho ecológico. Associado a essa necessidade, é de fundamental importância 

destacar que a escolha de atividades como desenhos, questões problemas, debates, e leitura do 

texto foram atividades propulsoras para estimular e motivar os participantes a desenvolverem 

de forma responsável as etapas de estudo e leitura que lhes foram propostas. 

 Tendo em vista o objetivo de desenvolver habilidades leitoras como forma de consolidar 

temas estudados em sala de aula, os resultados desta pesquisa permitiram concluir que o 

esperado foi alcançado. As produções escritas evidenciaram o crescimento na qualidade das 

respostas apresentadas pelos alunos e há de se considerar que, para ser alcançado, esse objetivo 

precisou de planejamento, definição de atividades, estratégias, avaliação e retomadas ao longo 

de toda a unidade didática. 

 Por fim, a possibilidade de propor atividades que trouxeram para o contexto de sala a 

prática de ações muitas vezes consideradas difíceis de serem realizadas, por falta de motivação, 

gera um sentimento de plenitude profissional, e a certeza e que é possível promover o ensino 

de ciências por meio da leitura, em sala de aula.    
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7. APÊNDICES 

7.1 QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO  

1. Você considera que seu contato com livros de 

histórias na infância foi: 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) pouco   

(   ) não tive contatos com livros 

2. Você gosta de ler? (   ) sim   (   ) não 

3. Você costuma ler? (   ) sim       (   ) não    (   ) às vezes 

4. Que tipo de leitura você costuma realizar (   ) revistas (   ) jornais (   ) livros (   ) 

outros________________________ 

 

5. Como você classifica o seu interesse pela leitura 

atualmente? 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) regular (   )  

(   ) não tenho interesse  

6. Como você analisa a sua experiência pessoal, em 

relação ao ato de leitura no Ensino Fundamental 

e Médio? 

(   ) prazerosa e motivante  

(   ) chata e difícil 

(   ) uma obrigação  (   ) não lembro 

Outra: ___________________ 

7. Para você, a leitura de um texto em uma aula pode 

colaborar para a compreensão de um conteúdo na 

disciplina?  

(   ) sim  (   ) não  (    ) talvez 

8. Justifique a resposta dada acima. 

 

 

 

 

9. Identifique algumas fontes de textos com as quais 

você já teve contato. 

(   ) superinteressante (   ) Capricho (   ) Veja 

(   ) Galileu (    ) Contigo (   ) Ciência Hoje  

(   ) Outras ____________________ 

 

10. Qual o último livro que você leu e quando?   

11. Você costuma ler os textos complementares 

sugeridos (nos boxes) presentes nos livros 

didáticos? 

(   ) sim   (   ) não 

12. Você já leu um texto de divulgação cientifica? (   ) sim  (  ) não  (   ) não sei que tipo de texto é esse. 

13. Que dificuldades de compreensão você encontra 

em um texto da área de Biologia? 

 

14. Que elementos um texto deve ter para que sua 

compreensão seja facilitada? 
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7.2  C.R.I.T.I.C 

 
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANA JÚLIA DE CARVALHO MOUSINHO 

DISCIPLINA: BIOLOGIA 

PROFESSORA: SANDRA LUIZA 

 

REGISTROS DE LEITURA 

Leia atentamente o texto proposto, e a partir da leitura, procure identificar no quadro abaixo, os 

elementos mais significativos dessa leitura. 

 

Em que pensar ao ler? Questionamentos.  

C Consigna ( principais 

pontos) 

Que questões ecológicas sao apresentadas no texto pelo 

autor? Qual é a ideia principal? 

 

 

 

 

R Rol del autor (papel do 

autor) 

Quem escreveu esse texto? O que motivou a  ter escrito? 

 

 

 

 

 

I Ideias  O  que o autor espera que aconteça diante do problema  

mencionado? 

 

 

 

 

 

T Teste  É possível realizar um experimento para comprovar a 

hipótese presente no texto? 

 

 

 

 

 

I Informação  O texto apresenta argumentos ou provas cientificas que 

justifiquem a hipótese? 

 

 

 

 

C Conclusão  Escreva um texto argumentativo justificando a hipótese 

trazida pelo texto. 
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7.3 O TEXTO (UD1) 

 

Revista CH / Revista CH – 2005 

Na iminência de uma nova extinção? 

Destruição do hábitat e combate excessivo podem extinguir formigas 

Publicado em 04/07/2014 

Henrique Kugler 

Dados inquietantes indicam que a sexta extinção em massa de espécies que habitam a 

Terra não está mais prestes a acontecer. Na verdade, ela já começou. E o ser humano é o 

principal responsável por esse declínio, dizem pesquisadores. Vivemos uma onda global de 

perda de biodiversidade, impulsionada pela ação humana, e a tendência histórica é que os 

mamíferos de maior porte, como a anta, sejam extintos mais rapidamente.  

Bem-vindo à sexta extinção em massa. Para quem ainda estava na dúvida, vale uma 

olhadinha na última edição da revista Science: pesquisadores concluem que a valiosa 

biodiversidade da Terra está sendo dizimada de maneira implacável – não pelos recorrentes 

processos naturais de extinção; e sim pelas atividades antropogênicas. É verdade que, na 

natureza, espécies surgem e desaparecem a todo instante. Mas, de quando em quando, esses 

eventos assumem proporções drásticas. 

E o que é, afinal, uma extinção em massa? Não há consenso sobre as especificidades 

técnicas desse conceito, mas, em princípio, assume-se que seja um evento no qual, em uma 

janela de tempo relativamente breve, constata-se o desaparecimento de pelo menos 75% das 

espécies de um determinado grupo. 

Já houve cinco grandes extinções em massa na Terra. Saiba mais sobre elas na  

A propósito, outro trabalho publicado recentemente na Nature já antecipara diagnóstico 

semelhante. De acordo com seu autor, o biólogo Anthony Barnosky, da Universidade da 

Califórnia (EUA), o caso dos répteis é emblemático: os últimos cinco séculos foram pano de 

fundo para a extinção plena de quase 50% das espécies desse grupo taxonômico. 

Se o cenário é dramático para os animais vertebrados, melhor sorte não tem sido 

reservada aos invertebrados. “Analisamos o declínio populacional desse grupo e, nos 67% de 

espécies monitoradas, a queda chegou a 45% ao longo das últimas décadas”, diz Galetti. 

“Pesquisadores já constataram que a velocidade de extinções provocadas pela ação 

antropogênica tem sido mil vezes superior à velocidade com que esse processo ocorreria 

naturalmente”, acrescenta o biólogo da Unesp. De acordo com a literatura científica, existem 

atualmente entre 5 e 9 milhões de espécies animais no planeta. “Estamos perdendo algo em 

torno de 11 mil a 58 mil delas a cada ano. ” 

 

 

 

 

 

 

http://www.nature.com/nature/journal/v471/n7336/full/nature09678.html
http://www.cienciahoje.org.br/blogues/bussola/2012/04/bem-vindo-ao-antropoceno
http://www.cienciahoje.org.br/blogues/bussola/2012/04/bem-vindo-ao-antropoceno
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Defaunação, muito prazer 

Esse declínio populacional acelerado é um processo que a comunidade científica chama 

de defaunação. “A mídia e o público leigo bem conhecem o termo 'desmatamento', mas pouco 

é alertado sobre os efeitos da 'defaunação' em nosso planeta”, comenta Galetti: “Tudo indica 

que já estamos vivenciando a sexta extinção em massa” 

Os dados recém-publicados na Science clamam por mais atenção para a preservação da 

diversidade do mundo animal. “Tudo indica que já estamos vivenciando a sexta extinção em 

massa”, assegura Galetti. E o Homo sapiens não é mera testemunha ocular. Ele é a causa 

provável do desaparecimento de boa parte das espécies que estão atualmente em franco declínio 

populacional. Desmatamento, crescimento desordenado, caça ilegal... São inumeráveis as 

atividades antropogênicas reputadas como provocadoras do atual cenário de defaunação. 

 

“Uma de nossas maiores preocupações, por incrível que pareça, ainda é a caça ilegal”, diz o 

biólogo da Unesp. Segundo o pesquisador, a prática ainda acontece com espantosa frequência 

na Amazônia, no Pantanal, no cerrado e na mata atlântica. “Só na Amazônia, 60 milhões de 

animais são mortos a cada ano. ” Em geral, são mamíferos abatidos para consumo ou 

comércio: antas, veados, macacos... 

Tiro no próprio pé 

A pergunta pode parecer ingênua, mas é necessária: por que, afinal, devemos nos 

importar com o desaparecimento de espécies animais? “Não é apenas porque os bichos são 

‘bonitinhos’; é porque eles fornecem serviços ambientais imprescindíveis à sobrevivência de 

nossa espécie”, responde Galetti. “Nosso trabalho alerta que o declínio da população animal 

tem notável impacto sobre o bem-estar da própria humanidade”, destaca. 

Exemplos disso não faltam. Um caso clássico é o da onça (Panthera onca), predador 

que regula, entre outras coisas, a população de capivaras nas regiões onde vive. O que poucos 

sabem é que a capivara carrega o carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), um inoportuno 

aracnídeo que provoca a temida febre maculosa – doença infecciosa grave e potencialmente 

fatal para o ser humano. “Há muitos casos em São Paulo”, situa Galetti. 

Logo, a relação é clara: dizimar a população de onças em um determinado bioma 

significa aumentar as chances de sermos contaminados por uma doença que pode nos levar à 

morte. Ainda existe um bom número de onças vagando pela Amazônia e pelo Pantanal. “Mas, 

em toda a mata atlântica, o número de espécimes já não passa de 50”, ressalta o pesquisador. 

Por isso, a onça é considerada um animal funcionalmente extinto: com número tão reduzido de 

indivíduos, a espécie não é mais capaz de exercer seu papel ecológico no ecossistema. 

Outro exemplo é o do mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia). Sua preservação é 

mais que um mero ato de benevolência – pois, na verdade, esse primata é um eficiente dispersor 

de sementes. E essas sementes são a gênese de uma rica vegetação que, por sua vez, servirá de 

filtro biológico para proteger rios e córregos que, em última instância, serão fonte de água 

potável. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carrapato-estrela
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-especies/960-mico-leao-dourado-leontopithecus-rosalia
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“Nas florestas do estado do Rio de Janeiro, o mico-leão-dourado foi quase extinto”, 

lembra Galetti. Mas, graças a um bem-sucedido projeto de refaunação, foi possível recriá-lo em 

cativeiro e reinseri-lo em seu hábitat. Hoje, após três décadas de esforço, mais de mil 

macaquinhos vivem nas matas de onde estavam prestes a desaparecer. “É muito mais barato 

proteger esse primata do que investir em sistemas complexos para despoluir nossa água”, 

garante o biólogo da Unesp. 

Falando nisso, poucos atentam para o papel importante que exercem anfíbios como 

sapos e pererecas. Eles regulam a população de algas. Portanto, também são essenciais para a 

manutenção da qualidade da água. 

Galetti: Não restam dúvidas de que o declínio da população animal afeta o ser humano das mais 

diversas maneiras, desde a economia até a transmissão de doenças 

E quanto aos insetos? A defaunação de abelhas por causa de doses mortíferas de 

inseticidas – principalmente na Europa – tem deixado pesquisadores de cabelo em pé. Galetti 

explica: “Insetos polinizam 75% da produção agrícola do mundo; a redução na fauna de abelhas 

e outros polinizadores pode prejudicar a produção de alimentos. ” 

Ainda no terreno da agricultura, animais como morcegos e pássaros também controlam diversos 

tipos de pragas que podem arruinar plantações. “Nos Estados Unidos, os serviços ambientais 

prestados por esses predadores são estimados em 45 bilhões de dólares ao ano”, diz Galetti. 

“Não restam dúvidas de que a defaunação afeta o ser humano das mais diversas maneiras, desde 

a economia até a transmissão de doenças”, conclui.  

 

Dívida ecológica: recuperação de espécies 

 

Não adianta apenas preservar áreas naturais ou reflorestar territórios outrora degradados. 

É preciso que esses locais recuperem a biodiversidade animal. Por isso, são cada vez mais 

comuns os projetos de refaunação – que se baseiam, essencialmente, na reinserção de espécies 

ameaçadas em seus hábitats originais. A estratégia foi tema de outro artigo publicado no 

especial da Science. 

Há diversos casos de sucesso no mundo. O do mico-leão-dourado, no Rio de Janeiro, é 

um deles. Na Europa, também se fala muito em iniciativas do tipo. Escoceses conseguiram 

recuperar, após um declínio populacional crítico provocado pela caça, os porcos selvagens – 

que exercem por aquelas bandas papel importante ao dispersar sementes e arar o solo. 

E quanto à ideia – temerosa, segundo alguns – de reviver espécies já extintas por meio 

de técnicas de DNA? É o que cientistas chamam de desextinção (do inglês, de-extinction). O 

tema tem sido exaustivamente debatido ao longo dos últimos meses. Mas nada sugere que 

estejamos próximos de um consenso ético a respeito do assunto. “Há um detalhe", lembra 

Galetti. "Mesmo se resgatada artificialmente, uma espécie que desapareceu há tanto tempo pode 

não conseguir voltar a exercer seu papel ecológico na natureza.” 

 

 

 

 

 

http://www.cienciahoje.org.br/colunas/terra-em-transe/primavera-silenciosa-versao-2.0
http://www.cienciahoje.org.br/colunas/terra-em-transe/primavera-silenciosa-versao-2.0
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1251818
http://www.nationalgeographic.com/deextinction/


125 

7.4  O TEXTO (UD2) 

Revista CH / Revista CH – 2005 

Cortadeiras sob ameaça 

Destruição do hábitat e combate excessivo podem extinguir formigas 

Por: Danival José de Souza 

Publicado em 01/12/2005 |. Atualizado em 25/09/2009 

 

 Várias espécies de formigas vivem em ambientes restritos, que vem sofrendo intensa 

ocupação humana nas últimas décadas. Entre elas estão as formigas cortadeiras, assim 

chamadas pelo hábito de cortar as folhas das plantas. Como algumas delas podem causar sérios 

prejuízos a culturas agrícolas, as cortadeiras são fortemente combatidas, o que pode afetar 

espécies menos danosas à agricultura. Esse combate generalizado e a destruição de seus hábitats 

já levou duas espécies de cortadeiras, Atta robusta e Acromyrmex diasi, à lista da fauna 

brasileira ameaçada de extinção. 

 O título deste trabalho pode parecer estranho, já que as formigas-cortadeiras em geral 

são vistas como uma ameaça, devido aos prejuízos que causam à agricultura. No entanto, a lista 

da fauna brasileira ameaçada de extinção inclui duas espécies desse grupo, Atta robusta e 

Acromyrmex diasi, ambas consideradas “vulneráveis”, por causa da redução da população e/ou 

da área de ocorrência. Também estão na lista, elaborada pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), duas espécies de formigas não 

cortadeiras: Dnoponera lucida (na categoria vulnerável) e Simopelta mínima (já extinta). 

 

Conhecidas popularmente como saúvas (as do gênero 

Atta) ou quenquéns (as do gênero Acromyrmex), as 

formigas-cortadeiras são assim chamadas em função 

do hábito de cortar partes verdes de plantas e levá-las 

para dentro dos formigueiros, onde servem como 

substrato para o cultivo de um fungo, do qual esses 

insetos se alimentam. A fungicultura pelas formigas 

surgiu na América do Sul há cerca de 50 ou 60 

milhões de anos em um ancestral das formigas da tribo Attini, que integra a subfamília 

Myrmicinae. Essa tribo, restrita às Américas, inclui atualmente 210 espécies descritas em 13 
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gêneros, e todas dependem dessa  

associação obrigatória (denominada simbiose) com o fungo. 

Existem, porém, diferentes formas de cultivo do fungo. As espécies dos gêneros Atta e 

Acromyrmex cortam basicamente partes verdes de plantas com essa finalidade. Já as formigas 

dos demais gêneros da tribo Attini geralmente não cortam partes verdes de plantas (apenas 

pouco gêneros o fazem, mas em quantidade mínima). Em vez disso, usam, principalmente, 

partes mortas das plantas, além de frutos e flores caídos no chão, fezes e carcaças de outros 

insetos. 

Poucas espécies são pragas 

 O hábito de cortar folhas faz com que algumas espécies do gênero Atta e Acromyrmex 

prejudiquem setores da agricultura, entre elas as culturas de eucalipto, laranja e cana-de-açúcar. 

No entanto, apenas poucas espécies, adaptadas a hábitats simplificados e a certas práticas 

agriculturais, causam danos significativos às plantas cultivadas. O método mais comumente 

empregado para combater essas formigas tem sido o uso indiscriminado de iscas tóxicas, sem 

levar em conta a espécie ou o nível dos danos. Como isso, podem ser prejudicadas muitas 

formigas que não são pragas agrícolas, e até outros organismos. 

 A maioria das formigas-cortadeiras 

permanece restrita a seu ambiente natural, sendo 

poucas as espécies, capazes de se adaptar a áreas 

alteradas pela ocupação ou por atividades humanas 

– é o caso, por exemplo, de Atta sexdens. Diversas 

formigas-cortadeiras são endêmicas de algumas 

regiões brasileiras (ou seja, só existem ali) e 

parecem depender de condições e recursos restritos. 

Esse é o caso das duas espécies que aparecem na lista da fauna ameaçada. 

  Acreditou-se por muito tempo que Atta robusta – popularmente chamada de saúva preta 

– estivesse restrita ao litoral do estado do Rio de Janeiro. Recentemente, a espécie foi 

encontrada também no litoral norte do Espírito Santo, mais precisamente em ambiente de 

restinga. Mas sua situação não melhora muito, visto que a vegetação nessa nova área de 

ocorrência está fortemente ameaçada. Seus ninhos são muito superficiais, em comparação com 

os de outras espécies do gênero, o que torna A. robusta mais vulnerável, e a densidade 

populacional da espécie é baixa nas áreas estudadas. 

 Já Acromyrmex diasi tem distribuição conhecida no estado de São Paulo e no Distrito 

Federal. A espécie exibe um comportamento interessante em áreas alagadas: as operárias 
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constroem corredores elevados e pontes com folhas secas, o que permite a ocupação dessas 

áreas e a sobrevivência da colônia. Trata-se de um bom exemplo de construções feitas por 

insetos para adaptar-se a condições ambientais. Essa formiga entrou para a categoria vulnerável 

devido à acelerada ocupação do cerrado nos últimos anos, mas também é afetada pela 

distribuição indiscriminada de iscas tóxicas para o controle de formigas consideradas pragas de 

lavouras. 

 

Preservação incompreendida 

 Como algumas espécies de formigas-cortadeiras representam pragas importantes para a 

agricultura, as medidas para sua preservação esbarram em problemas éticos e incompreensões 

por parte da sociedade. Isso ocorre porque não é fácil convencer as pessoas da importância do 

papel ecológico dessas espécies. Elas não trazem só prejuízos, pois também são responsáveis 

por benefícios como a aeração do solo e a dispersão de sementes, e ainda servem de alimento 

para outros animais. Segundo o entomólogo Harold Fowler, da Universidade Estadual Paulista 

em Rio Claro (SP), A. robusta é uma espécie-chave em seu ambiente, onde centenas de plantas 

e animais dependem dela para sua existência. Portanto, sua extinção levaria a uma redução 

significativa na biodiversidade local. Essa importância permite que a presença da espécie possa 

ser usada como um indicador da integridade do hábitat. 

 O Brasil apresenta imensa diversidade biológica, mas muitas espécies da fauna nacional 

correm o risco de desaparecer sem que conheçamos aspectos básicos de sua biologia. Essa é a 

situação das formigas-cortadeiras que correm o risco de extinção, já que ainda há poucas 

informações científicas sobre essas espécies. Grande parte dos estudos conduzidos no país sobre 

as formigas-cortadeiras foi motivada mais por sua condição de praga do que por seu papel 

ecológico. Outro argumento em favor dessas formigas é o fato de que cada organismo existente 

hoje resultou de um longo processo de evolução. Assim, quando uma espécie é extinta, também 

desaparecem milhões de anos de história biológica. 
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APRESENTAÇÃO 

  

       Caros professores, 

  

 Apresentamos a vocês este Guia Didático, produto educacional desenvolvido a 

partir de resultados obtidos em uma pesquisa de mestrado realizada no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Este produto corresponde a uma unidade didática com foco na leitura de textos 

de divulgação científica, e com fundamentação conceitual pautada em conteúdos de 

Ecologia. Proposto para ser desenvolvido com turmas da 3ª série do ensino médio, o 

material poderá ser facilmente adequado para outros níveis de ensino. 

 A proposta é uma sugestão para aplicação de metodologias que estimulem o 

uso de textos de divulgação científica como elemento facilitador no aprendizado de 

conceitos em ecologia e, que possam proporcionar aos estudantes, um maior 

envolvimento e participação no processo de ensino e aprendizagem a partir da 

realização de atividades como: desenhos, leitura, produção de glossários e produções 

textuais que favoreçam a apreensão dos conteúdos discutidos. 

 Entendemos que a leitura é um importante componente da atividade científica 

pois possibilita o estabelecimento de relações, comparações, análise crítica, aumento 

de vocabulário científico, além de uma proficiência leitora e alfabetização científica, 

habilidades adquiridas a partir da elaboração de estratégias que concretizem esse 

aprendizado. 

 Esperamos que a partir do que segue apresentado neste Guia Didático, os 

docentes possam sentirem-se estimulados a repetir, adequar ou construir novas 

oportunidades e estratégias que despertem nos estudantes um interesse maior pela 

leitura, pelo conhecimento científico e por metodologias alternativas pautadas na 

interdisciplinaridade, auxiliando-os no desenvolvimento de valores, competências e 

habilidades inerente à disciplina. 

 Sandra Luiza Sousa Santos de Almeida 

Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo 
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POR QUE UMA UNIDADE DIDÁTICA?  

  

  

 

O desejo de propor um planejamento diferenciado para a apresentação de um 

conteúdo específico a ser trabalhado com alunos do ensino médio, emerge da 

necessidade de priorizarmos em nossas salas de aula, estratégias nas quais 

estudantes e também professores possam sentir-se participantes e colaborativos no 

processo de ensino e aprendizagem. Aqui, são sugeridas e descritas atividades para 

a aplicação de uma unidade didática (UD) que tem como objetivo principal utilizar texto 

de divulgação científica como instrumento facilitador na compreensão de conceitos 

em ecologia. 

Tendo em vista a necessidade de uma organização e sistematização da 

proposta apresentada, é imprescindível que o professor tenha clareza das etapas a 

serem realizadas, elabore projetos pedagógicos que possam colaborar na 

interpretação do que acontece em aula, selecione atividades de ensino e 

aprendizagem que considere mais adequadas aos objetivos definidos para as 

mesmas. 

As dimensões ou variáveis definidas por Zabala (2010), para descrever as 

propostas metodológicas que definem uma UD estão assim classificadas: sequências 

de atividades ensino/aprendizagem, papel dos professores e dos alunos, organização 

social, utilização dos espaços e do tempo, organização dos conteúdos, materiais 

curriculares e papel da avaliação. 

Um outro aspecto a ser levado em conta na construção de uma UD diz respeito 

a tendência de situar os diferentes conteúdos de aprendizagem, o que Zabala (2010) 

destaca como conceitual, procedimental e atitudinal. O conjunto de atividades que 

envolvam essa tipologia deverá garantir a compreensão de conceitos, a realização de 

ações ordenadas e com um fim, e a apreensão de valores, atitudes e normas. 

(ZABALA, 2010 p. 43-46). 
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    A UNIDADE DIDÁTICA 

  

 

 Professor, sugerimos a realização desta UD para abordagem, do tema 

“Entendendo a ecologia”. A proposta é discutir ao longo das atividades sugeridas e 

utilizando Texto de Divulgação Científica (TDC), conteúdos trabalhados na 3ª série do 

Ensino Médio. 

 Lembre-se que temas ligados a ecologia podem e devem ser abordados em 

qualquer série dos vários níveis educacionais, portanto, o material aqui apresentado 

pode e deve ser adequado ao seu interesse. 

 Sugerimos paras esta UD os seguintes temas: Biodiversidade, Extinção, Nicho 

ecológico, Hábitat, ações antrópicas, Cadeia alimentar, Relações ecológicas e 

Importância de preservação das espécies. Os temas podem ser trabalhados na 

íntegra, substituídos ou se preferir, você poderá definir por aqueles que melhor 

atendam aos seus objetivos educacionais. 

 A necessidade da proposição e discussão destes temas levam em conta a 

possibilidade de se incluir nos debates sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 

como também possibilitar a tomada de decisões que permitam a definição de atitudes 

significativas para a formação de cidadãos mais participativos. 

Após a definição de temas é hora de definir o texto que será utilizado como 

suporte para a apresentação dos conteúdos.  

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A ESCOLHA DO TEXTO 

 

 Evidenciadas por Fioresi & Cunha (2015) as revistas Superinteressante, 

Ciência Hoje, Scientific America do Brasil, Galileu e a Revista Fapesp, utilizam o 

discurso de divulgação científica para publicar seus textos. Esse recurso torna as 

informações acessíveis ao grande público, na maioria das vezes leigo, e com uma 

linguagem acessível e de fácil compreensão. 
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Sugere-se, então, a escolha de textos da revista Ciência Hoje (CH) que se 

caracteriza por apresentar um público bem definido, como estudantes e professores 

do ensino médio que se interessam por Ciência. A revista teve sua primeira edição 

em julho de 1982 e apresenta textos produzidos por pesquisadores e jornalistas 

científicos, o que dá a esse portador textual credibilidade e veracidade sobre os 

conteúdos apresentados 

Listamos a seguir alguns aspectos que podem ser considerados como 

orientações importantes a serem seguidas, para a definição do texto que desejamos 

trabalhar. De acordo com Fioresi e Cunha (2015), devemos observar: recurso de 

atratividade, de credibilidade e didatizantes. Os autores definem como recurso de 

atratividade a estratégia narrativa na qual se cria uma situação de suspense ou tensão 

inicial como forma de prender a atenção do leitor.  

O recurso de credibilidade diz respeito a voz do cientista, as informações 

trazidas no texto com respaldo científico. E no referente aos recursos didatizantes, 

considera-se o uso de subjetividade, maior compreensão, maior aproximação do leitor 

com o texto e significados de termos. O apêndice 1 exemplifica tais recursos levando-

se em conta o texto “Cortadeiras sob ameaça” – disponível em  

(http://wwwcienciahoje.org.br/revista/materia/id/131/n/cortadeira_sob_ameça) 

publicado na edição 222 de 01 e dezembro de 2005 e atualizada em 25 de setembro 

de 2009) 

Capas das revistas Ciência Hoje 

 

.  

  Fonte: www.cienciahoje.org.br                                               Fonte: www.cienciahoje.org.br 

http://wwwcienciahoje.org.br/revista/materia/id/131/n/cortadeira_sob_ameça
http://www.cienciahoje.org.br/
http://www.cienciahoje.org.br/
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PLANEJANDO A UNIDADE DIDÁTICA 

  

 

 O objetivo desta UD é referendar a utilização de TDC como elemento facilitador 

no ensino e aprendizagem de conteúdos de Ecologia, utilizando-se para isso 

estratégias para a leitura do texto, questionários, construção de glossários, desenhos, 

debates, interpretação e produções textuais. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RECURSOS/ESTRATÉGIAS 

01. Caracterização de um TDC 
*Duração: 02 aulas 

- Apresentação expositiva com uso do 
projetor de imagens, apresentando os  
elementos de um TDC. 

02. Levantamento de Conhecimentos 
prévios 
*Duração: 02 aulas 

- Elaboração de desenhos por parte dos 
estudantes 
-  Proposição de situações de conflito a 
serem respondidas pelos alunos. 

03. Leitura do TDC 
*Duração: 06 aulas 

- Atividade realizada no grande grupo 
com levantamento de termos e palavras 
desconhecidas. 
- Discussão coletiva sobre a 
compreensão geral do texto. 
- Momento de leitura individual com 
apoio do quadro CRITIC. 
 

04. Atividade escrita 
*Duração: 02 aulas 

- Proposição de um questionamento 
para ser respondido pelos alunos. 
- Produção de pequenos textos que 
oportunizaram a descrição do que foi 
apreendido a partir da leitura textual. 
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UNIDADE DIDÁTICA 

  

SÉRIE: 3ª série do Ensino Médio 

TEMPO PARA EXECUÇÃO: 12 aulas de 45 minutos 

TEMA: Entendendo a ecologia 

1º Encontro: Caracterização de um Texto de divulgação científica (2 aulas) 

 

OBJETIVOS:  

 Apresentar os elementos que constituem esse gênero textual; 

 Indicar revistas que priorizam esse gênero; 

 Identificar junto aos estudantes, os conhecimentos que já têm sobre esse 

gênero textual. 

 

 Amigo professor, esse é o momento de promover um maior envolvimento dos 

estudantes com a proposta de leitura que será desenvolvida pelos mesmos. É 

importante situá-los a respeito dos elementos que caracterizam um TDC. Pode-se 

aqui, montar um quadro sinóptico sobre esses elementos e também levantar 

informações que poderão ajudar a perceber o que os alunos compreendem sobre TDC 

 Que tal começar com essas questões? 

 

1. Você já leu um texto de divulgação 
cientifica? 

(   ) sim  (  ) não  (   ) não sei que tipo de 
texto é esse. 

2. Que dificuldades de compreensão você 
encontra em um texto da área de 
Biologia? 

 

3. Que elementos um texto deve ter para 

que sua compreensão seja facilitada? 

 

 

As questões fazem parte do questionário elaborado pela autora (Apêndice 2) 

  

Os resultados obtidos o farão conhecer se os estudantes conseguem identificar 

um TDC, como também o que consideram elementos facilitadores em um texto, 

informações que deverão colaborar com a escolha do texto a ser utilizado. 
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2º Encontro: Levantamento de conhecimentos prévios (2 aulas) 

 

 Professor, é importante que ao propor uma unidade didática realizemos 

procedimentos que nos permita conhecer o que os estudantes já sabem sobre os 

temas que iremos trabalhar. Ao identificarmos os conhecimentos e saberes prévios 

dos alunos, teremos indicações claras do caminho que deveremos seguir e o que 

acrescentar, ou seja, teremos oportunidades de ajustar nossa UD. 

 Pozo e Crespo (2009) consideram que a compreensão de uma explicação 

depende da relação do aprendiz com o material da aprendizagem e dos 

conhecimentos que já dispõem, por isso, a ativação dos conhecimentos prévios 

facilitará um aprendizado adequado a novos conceitos apresentados. 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar conhecimentos prévios dos estudantes referentes a conceitos 

básicos de Ecologia. 

 

CONTEÚDOS: 

Conceituais: 

- Cadeia alimentar; 

- Ecossistemas; 

- Transferência de energia na cadeia alimentar; 

- Importância da preservação dos componentes de uma cadeia alimentar. 

Procedimentais: 

- Realizar desenhos; 

- Resolução de questionamentos; 

- Produções escritas: 

- Participação nas discussões. 

Atitudinais: 

- Tomada de atitudes sobre a importância da preservação dos os ambientes e das 

espécies. 
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QUESTÕES MOTIVADORAS 

 

1. O que deverá ocorrer na cadeia alimentar se um dos elementos representados for 

extinto? 

2. Imagine que uma nova espécie seja inserida a essa cadeia. Quais as 

consequências? 

 

MATERIAL UTILIZADO 

- Papel ofício; 

- Lápis de cor, canetinhas coloridas. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: 

 Entregue a cada aluno uma folha de papel ofício, canetinhas, lápis de cor e o 

oriente a desenhar uma cadeia alimentar. Deixe que o aluno construa essa cadeia a 

partir dos conhecimentos que já possui sobre o tema em questão. Após a realização 

dos desenhos, convide alguns alunos para apresentarem suas produções.  

Promova a discussão dos desenhos, faça registros das percepções dos 

estudantes no que se referem aos componentes da cadeia (produtores, 

consumidores, decompositores), presença de fonte luminosa, sentido das setas que 

indicam transferência de energia. 

 Solicite que os estudantes registrem no desenho elaborado, as respostas para 

os questionamentos propostos e recolha o material para que possa analisá-lo, 

identificando os conhecimentos, as dificuldades e ajustes conceituais que deverão ser 

feitos. 

 Para análise dos desenhos apresentados sugiro a utilização de categorias dos 

níveis de compreensão conceitual definidos por Torres (2013), anexo 1. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Deverá ser realizada a partir dos resultados obtidos na categorização dos 

desenhos, como também a análise das respostas dadas pelos alunos aos 

questionamentos propostos. 
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3º Encontro: Leitura do Texto de Divulgação Científica - TDC (6 aulas) 

 

 Professor, espera-se que para a realização dessa etapa da UD a escolha do 

texto já deva ter sido feita, considerando os recursos de atratividade, credibilidade e 

didatizantes, sugeridos por Fioresi e Cunha (2015). Além disso, os resultados obtidos 

com os desenhos e as questões problematizadoras possibilita a fundamentação das 

dificuldades que foram apresentadas pelos estudantes em suas respostas. 

 É importante também que o docente faça leituras prévias do texto destacando 

aspectos e conceitos que deseja abordar durante a realização dessa leitura. Como 

sugestão iremos exemplificar a seleção de temas a serem abordados no TDC, 

utilizando o texto “Cortadeiras sob ameaça” já indicado anteriormente, quando nos 

referimos ao item “orientações para escolha do texto”, Apêndice 3. 

 Definidos os critérios para a escolha e utilização do texto a ser trabalhado 

(Anexo 2), é chegado o momento para uma efetiva leitura textual em concordância 

com Oliveras & Sanmartí (2009) que pressupõem o uso de estratégias leitoras 

vivenciadas a partir de três fases distintas, assim definidas: fase prévia (levantamento 

de ideias prévias e formulação de hipóteses iniciais), durante a leitura (organização 

no processo de leitura), depois da leitura (avaliação e busca de implicações). 

Estabeleceu-se, então, o seguinte percurso:  

- Fase prévia: Uso do texto para leitura e levantamento de suposições, 

orientações sobre aspectos gerais abordados no texto, referência às atividades já 

realizadas (desenhos e respostas a situação problema), que para Oliveras & Sanmartí 

(2009) têm como finalidade contextualizar a leitura no conjunto da unidade didática, 

introduzir o objetivo do trabalho a ser realizado, explorar as representações iniciais 

sobre o conteúdo da leitura e sobre o autor e ativar conhecimentos prévios. 

- Durante a leitura: Leitura inicial (pode ser feita individual ou em conjunto), 

com a intenção de apresentar o texto escolhido tendo o cuidado de promover uma 

leitura pausada, cautelosa e com entonações que venham a despertar o interesse dos 

estudantes. É importante que o professor sugira a devida interferência por parte dos 

estudantes para esclarecimentos ou comentários inerentes aos parágrafos que vão 

sendo lidos e defina estratégias que facilitem essa fase. 
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- Pós leitura: Esta fase se constituiu no encorajamento de produções textuais 

para identificação da qualidade do processo de escrita.  

 

ESCOLHA DO C.R.I.T.I.C COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DA FASE DE 

LEITURA. 

 Caro colega, é fundamental que possamos discutir um pouco, sobre a utilização 

desse questionário (C.R.I.T.I.C) como sugestão a ser desenvolvida com os estudantes 

no momento da leitura. Peço que leia atentamente a fundamentação referente a essa 

estratégia de leitura. Vamos lá? 

Desenvolvido originalmente por Bartz, e utilizada por autores como Sanmartí, 

Mathies e Helmke, para análise de informações, o Dr. Wayne Bartz desenvolveu o 

original C.R.I.T.I.C como forma de ajudar os alunos a se lembrar do método científico 

(Mathies, 2005). Para Oliveras, Bargalló & Sanmartí (2012), a proposta de Bartz 

permite que os alunos identifiquem as principais reivindicações do discurso e o 

interesse do autor ao produzir o texto.  

Oliveras & Sanmartí (2009) concordam que o C.R.I.T.I.C colabora com a 

identificação do problema apresentado no texto, as soluções defendidas pelo autor, 

as evidências, argumentos e conclusões, possibilita também por parte dos alunos, a 

identificação das principais afirmações do discurso, os interesses do autor, pontos de 

vista, impressões, que ajudam na construção de uma leitura crítica e significativa. 

(Apêndice 4) 

 

Explicando o acrônimo C.R.I.T.I.C 

 

A Consigna (C) permite trabalhar algumas habilidades cognitivas tais como a 

compreensão da ideia principal, seleção das informações básicas e reconhecer 

situações do dia a dia dotadas de conhecimento científico. Permite a identificação das 

ideias que foram percebidas durante a leitura do texto, o que o texto está “lhe dizendo” 

e que informações podem ser extraídas do que foi lido.  

 O Rol (R) consiste na identificação de quem escreveu o texto e o que motivou 

o autor a escrevê-lo é o), que traz como habilidades: a identificação do propósito do 

autor. 
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 As Ideias (I) levam a habilidades prioritárias no reconhecimento de que a 

ciência não está livre de ideologias sendo, portanto, importante identificar o ponto de 

vista do autor.  

 No Teste (T) são aplicados conhecimentos científicos e formulam-se 

questionamentos investigativos e as Informações (I) são provas que reforcem as 

ideias apresentadas, se são coerentes e se apresentam argumentos a favor ou contra 

as evidências. 

 O questionário é finalizado com as Conclusões (C) que consiste em confrontar 

o que foi apresentado no texto com os conhecimentos científicos do leitor. Sugere-se 

uma produção textual para nortear o pensamento dos alunos e facilitar o levantamento 

dos dados informativos no que diz respeito ao registro de uma maior compreensão, a 

partir do texto lido. 

OBJETIVOS: 

 Possibilitar momentos de leitura em Biologia; 

 Promover uma proficiência leitora na disciplina; 

 Facilitar o momento de leitura por meio do uso de instrumentos que facilitem a 

compreensão e intenção do autor do texto. 

CONTEÚDOS: 

Conceituais: 

- Biodiversidade; 

- Extinção; 

- Hábitat; 

- Ações antrópicas; 

- Cadeia alimentar; 

- Relações ecológicas; 

- Importância das espécies. 

  

Procedimentais: 

- Fazer a leitura de um TDC; 

- Utilizar o questionário C.R.I.T.I.C como instrumento facilitador da leitura textual; 

- Destacar termos e palavras “novas” ao vocabulário; 

- Construção de um glossário; 
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Atitudinais: 

-  

 

QUESTÕES MOTIVADORAS: 

1. Preencher o questionário C.R.I.T.I.C (ver questões) 

2. Relacionar palavras e termos desconhecidos 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

- Texto: “Cortadeiras sob ameaça” – disponível em 

(http://wwwcienciahoje.org.br/revista/materia/id/131/n/cortadeira_sob_ameça) 

publicado na edição 222 de 01 e dezembro de 2005 e atualizada em 25 de setembro 

de 2009); 

- Questionário C.R.I.T.I.C; 

- Dicionários; 

- Livros de biologia. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Entregue a cada aluno uma cópia do texto (Anexo 2) e do questionário 

C.R.I.T.I.C (Apêndice 4). A seguir, oriente uma primeira leitura individual, para que os 

alunos possam identificar as palavras desconhecidas, e dessa forma, construírem seu 

glossário. 

 Sugira ao grupo uma segunda leitura, agora com sua intervenção, para que 

possam ser iniciadas as discussões dos conceitos apresentados no texto, destacar as 

impressões obtidas com a leitura e colaborar com o preenchimento do C.R.I.T.I.C 

 Após a leitura e durante o debate estimule os estudantes a apresentarem suas 

ideias, hipótese, percepção da intenção do autor e suas próprias percepções. 

 

AVALIAÇÃO: 

- Participação dos estudantes durante o debate; 

- Preenchimento do questionário C.R.I.T.I.C; 

- Construção do glossário. 
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4º Encontro: Atividade escrita (2 aulas) 

 

 

 É chegado o momento de verificar as informações que os estudantes 

conseguiram captar a partir das discussões e atividades realizadas anteriormente. A 

proposição de uma atividade escrita visa identificar os conceitos consolidados, 

vocabulário cientifico, contextualização, coerência, de ideias e boa elaboração textual. 

 Os textos produzidos pelos estudantes devem referendar as atividades 

desenvolvidas durante a UD e permitir por parte do docente a percepção de que o 

TDC contribuiu para a construção de respostas mais contextualizadas, com um maior 

número de informações e conclusões, além da captação de conhecimentos que foram 

adquiridos ao longo da UD a partir da leitura sugerida. 

 

OBJETIVOS: 

 Possibilitar a produção textual, tendo como temática central os temas 

discutidos na UD; 

 Demonstrar a compreensão e conexão entre o texto e seu cotidiano; 

 Produção de textos com vocabulário científico, coerência, coesão e 

contextualização. 

 

QUESTÃO PROPOSTA: 

Alguns agricultores estavam intrigados com a diminuição de algumas espécies 

de plantas e animais em uma área agricultável. Reuniram-se na cooperativa e 

começaram a debater sobre o que poderia estar levando a essa situação. Lembraram 

que na última assembleia, havia sido decidido a utilização de iscas para eliminar as 

formigas cortadeiras que atingiam as lavouras, e que nesse caso, as espécies que 

sofriam ação dessas formigas, haviam sido preservadas. E agora, como descobrir o 

que ou quem estaria interferindo nessa diminuição do número de espécies vegetais e 

animais na área plantada? 
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MATERIAS UTILIZADOS; 

- Folha com questão proposta; 

- Caneta. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

 Entregar a cada estudante a folha contendo a questão proposta e definir tempo 

para que o mesmo possa responder, levando em consideração a situação 

apresentada e as discussões realizadas nas atividades desenvolvidas, em especial 

na leitura do TDC. 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 Após o recebimento das respostas, analisar e pontuar o que foi percebido de 

crescimento com a realização da UD. Defina itens que julgar importantes para 

reconhecer o crescimento dos alunos da compreensão de conceitos em ecologia, tais 

como: a presença de termos ecológicos, domínio de termos científicos, a presença de 

aspectos discutidos nos encontros anteriores, coesão, contextualização, presença de 

termos listados no glossário, entre outros. 
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APÊNDICES 

  

 

1. Exemplificando a escolha do TDC: 

 

Alguns aspectos listados por Fioresi & Cunha (2015) foram considerados como 

orientações importantes para a escolha do TDC, a citar: recurso de atratividade, de 

credibilidade e recursos didatizantes. O autor define como recurso de 

ATRATIVIDADE a estratégia narrativa na qual se cria uma situação de suspense ou 

tensão inicial como forma de prender a atenção do leitor, como no exemplo: “Várias 

espécies de formigas vivem em ambientes restritos, que vem sofrendo intensa 

ocupação humana...causam prejuízos e estão sendo fortemente combatidas...”.  

O recurso de CREDIBILIDADE diz respeito a voz do cientista, como pode ser 

visto em: “Segundo o entomólogo Harold Fowler, da Universidade Estadual Paulista 

em Rio Claro (SP), A. robusta é uma espécie chave em seu ambiente...”. E no que diz 

respeito aos recursos DIDATIZANTES o autor considera o uso de subjetividade, maior 

compreensão, maior aproximação do leitor com o texto, significados de termos: 

“Todas dependem dessa associação obrigatória (denominada simbiose); diversas 

formigas-cortadeiras são endêmicas de algumas regiões brasileiras (ou seja, só 

existem ali) ”. 
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2. Íntegra do questionário aplicado na turma: 

 

15. Você considera que seu contato com livros de 

histórias na infância foi: 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) pouco   

(   ) não tive contatos com livros 

16. Você gosta de ler? (   ) sim   (   ) não 

17. Você costuma ler? (   ) sim       (   ) não    (   ) às vezes 

18. Que tipo de leitura você costuma realizar (   ) revistas (   ) jornais (   ) livros (   ) 

outros________________________ 

19. Como você classifica o seu interesse pela leitura 

atualmente? 

(   ) ótimo   (   ) bom   (   ) regular (   )  

(   ) não tenho interesse  

20. Como você analisa a sua experiência pessoal, em 

relação ao ato de leitura no Ensino Fundamental 

e Médio? 

(   ) prazerosa e motivante  

(   ) chata e difícil 

(   ) uma obrigação  (   ) não lembro 

Outra: ___________________ 

21. Para você, a leitura de um texto em uma aula 

pode colaborar para a compreensão de um 

conteúdo na disciplina?  

(   ) sim  (   ) não  (    ) talvez 

22. Justifique a resposta dada acima. 

 

 

23. Identifique algumas fontes de textos com as quais 

você já teve contato. 

(   ) superinteressante (   ) Capricho (   ) Veja 

(   ) Galileu (    ) Contigo (   ) Ciência Hoje  

(   ) Outras ____________________ 

 

24. Qual o último livro que você leu e quando?   

25. Você costuma ler os textos complementares 

sugeridos (nos boxes) presentes nos livros 

didáticos? 

(   ) sim   (   ) não 

26. Você já leu um texto de divulgação cientifica? (   ) sim  (  ) não  (   ) não sei que tipo de texto é esse. 

27. Que dificuldades de compreensão você encontra 

em um texto da área de Biologia? 

 

28. Que elementos um texto deve ter para que sua 

compreensão seja facilitada? 

 

Produzido pela autora – Recomenda-se o uso desse questionário para levantamento de dados gerais sobre o 

grupo a ser trabalhado. 
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3  PRINCIPAIS CONCEITOS TRABALHADOS NO TEXTO. 

 

TEMÁTICA – CONTEÚDO SEGMENTO DO TEXTO 

Biodiversidade – Extinção ...como algumas delas podem causar sérios 

prejuízos a culturas agrícolas, as cortadeiras são 

fortemente combatidas... Esse combate já levou 

duas espécies à lista da fauna brasileira ameaçada 

de extinção. 

Nicho ecológico  ...as formigas cortadeiras são assim chamadas em 

função do hábito de cortar as partes verdes de 

plantas, cultivam fungos...usam partes mortas das 

plantas, além de frutos e flores caídos no chão... 

constroem corredores elevados e pontes com 

folhas secas. 

Hábitat ...permanece restrita ao seu ambiente natural...são 

endêmicas em algumas regiões brasileiras... 

Ação do homem no ambiente ... como algumas espécies de formigas cortadeiras 

representam pragas importantes para a 

agricultura, as medidas para sua preservação 

esbarram em problemas éticos e incompreensões 

por parte da sociedade. 

Uso indiscriminado de iscas tóxicas. 

Cadeia alimentar – Relações ecológicas Formigas cortadeiras alimentam-se de plantas; 

sociedade (formigas) simbiose (formigas e 

fungos). 

 

 

Importância das espécies ....elas são responsáveis por benefícios como a 

aeração do solo e a dispersão de sementes, e 

ainda servem de alimento para outros 

animais...sua extinção levaria a uma redução 

significativa na biodiversidade local. 
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4 C.R.I.T.I.C 

 

 

Em que pensar ao 

ler? 

Exemplos de perguntas 

C Consigna Que problema se expõe no texto? Qual é a ideia 

principal? Com quais conteúdos científicos pode estar 

relacionado? 

R Papel do autor Quem escreveu este documento? 

Por que ele deveria ter escrito? 

I Ideias Qual é o ponto de vista do autor? 

Que suposições faz o autor no texto? 

T Teste É possível realizar um experimento para comprovar a 

hipótese presente no texto? 

I Informação Têm argumentos ou provas científicas no texto que 

justifiquem a hipótese?  

C Conclusão Escreva um texto argumentativo justificando a 

hipótese trazida pelo texto.  

    Questionário C.R.I.T.I.C (adaptado e traduzido de Oliveras, Bargalló e Sanmartì, 2012) 
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ANEXOS 

  

1. CATEGORIAS DOS DESENHOS PROPOSTAS POR TORRES (2013) 

 

TORRES 2013 EXPECTATIVAS 

 Elementos da natureza, paisagens, componentes de 
uma cadeia alimentar sem ligação entre eles; 

Sem representação falta percepção e clareza sobre o conceito de cadeia 
alimentar; incluem alunos que não desenharam. 
 

Concepções alternativas Transferência de energia dos consumidores para os 
produtores; animais iniciando a cadeia alimentar; 
sentido das setas trocadas, sol com figura humana. 
 

Representação parcial Sem concepções, mas não atendem completamente a 
expectativa da resposta; falta de elementos como 
energia luminosa e produtores. Ideia correta de 
transferência de energia. 
 

Representação com 
adequação conceitual 

Presença dos elementos citados na expectativa de 
respostas, com possibilidade da ausência de apenas 
um desses elementos. 

Expectativas adaptadas pela autora, para a realização dessa UD  
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ANEXO 2. TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA SUGERIDO PARA A UD. 

Revista CH / Revista CH – 2005 

Cortadeiras sob ameaça 

Destruição do hábitat e combate excessivo podem extinguir formigas 

Por: Danival José de Souza 

Publicado em 01/12/2005 |. Atualizado em 25/09/2009 

 

  

Várias espécies de formigas vivem em ambientes restritos, que vem sofrendo 

intensa ocupação humana nas últimas décadas. Entre elas estão as formigas 

cortadeiras, assim chamadas pelo hábito de cortar as folhas das plantas. Como 

algumas delas podem causar sérios prejuízos a culturas agrícolas, as cortadeiras são 

fortemente combatidas, o que pode afetar espécies menos danosas à agricultura. 

Esse combate generalizado e a destruição de seus hábitats já levou duas espécies de 

cortadeiras, Atta robusta e Acromyrmex diasi, à lista da fauna brasileira ameaçada de 

extinção. 

 O título deste trabalho pode parecer estranho, já que as formigas-cortadeiras 

em geral são vistas como uma ameaça, devido aos prejuízos que causam à 

agricultura. No entanto, a lista da fauna brasileira ameaçada de extinção inclui duas 

espécies desse grupo, Atta robusta e Acromyrmex diasi, ambas consideradas 

“vulneráveis”, por causa da redução da população e/ou da área de ocorrência. 

Também estão na lista, elaborada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), duas espécies de formigas não cortadeiras: 

Dnoponera lucida (na categoria vulnerável) e Simopelta mínima (já extinta). 
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Conhecidas popularmente como saúvas (as do 

gênero Atta) ou quenquéns (as do gênero 

Acromyrmex), as formigas-cortadeiras são 

assim chamadas em função do hábito de cortar 

partes verdes de plantas e levá-las para dentro 

dos formigueiros, onde servem como substrato 

para o cultivo de um fungo, do qual esses 

insetos se alimentam. A fungicultura pelas 

formigas surgiu na América do Sul há cerca de 50 ou 60 milhões de anos em um 

ancestral das formigas da tribo Attini, que integra a subfamília Myrmicinae. Essa tribo, 

restrita às Américas, inclui atualmente 210 espécies descritas em 13 gêneros, e todas 

dependem dessa  

associação obrigatória (denominada simbiose) com o fungo. 

Existem, porém, diferentes formas de cultivo do fungo. As espécies dos gêneros Atta 

e Acromyrmex cortam basicamente partes verdes de plantas com essa finalidade. Já 

as formigas dos demais gêneros da tribo Attini geralmente não cortam partes verdes 

de plantas (apenas pouco gêneros o fazem, mas em quantidade mínima). Em vez 

disso, usam, principalmente, partes mortas das plantas, além de frutos e flores caídos 

no chão, fezes e carcaças de outros insetos. 

 

Poucas espécies são pragas 

 O hábito de cortar folhas faz com que algumas espécies do gênero Atta e 

Acromyrmex prejudiquem setores da agricultura, entre elas as culturas de eucalipto, 

laranja e cana-de-açúcar. No entanto, apenas poucas espécies, adaptadas a hábitats 

simplificados e a certas práticas agriculturais, causam danos significativos às plantas 

cultivadas. O método mais comumente empregado para combater essas formigas tem 

sido o uso indiscriminado de iscas tóxicas, sem levar em conta a espécie ou o nível 

dos danos. Como isso, podem ser prejudicadas muitas formigas que não são pragas 

agrícolas, e até outros organismos. 
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A maioria das formigas-cortadeiras 

permanece restrita a seu ambiente natural, 

sendo poucas as espécies, capazes de se 

adaptar a áreas alteradas pela ocupação ou 

por atividades humanas – é o caso, por 

exemplo, de Atta sexdens. Diversas formigas-

cortadeiras são endêmicas de algumas regiões 

brasileiras (ou seja, só existem ali) e parecem depender de condições e recursos 

restritos. Esse é o caso das duas espécies que aparecem na lista da fauna ameaçada. 

  Acreditou-se por muito tempo que Atta robusta – popularmente chamada de 

saúva preta – estivesse restrita ao litoral do estado do Rio de Janeiro. Recentemente, 

a espécie foi encontrada também no litoral norte do Espírito Santo, mais precisamente 

em ambiente de restinga. Mas sua situação não melhora muito, visto que a vegetação 

nessa nova área de ocorrência está fortemente ameaçada. Seus ninhos são muito 

superficiais, em comparação com os de outras espécies do gênero, o que torna A. 

robusta mais vulnerável, e a densidade populacional da espécie é baixa nas áreas 

estudadas. 

 Já Acromyrmex diasi tem distribuição conhecida no estado de São Paulo e no 

Distrito Federal. A espécie exibe um comportamento interessante em áreas alagadas: 

as operárias constroem corredores elevados e pontes com folhas secas, o que permite 

a ocupação dessas áreas e a sobrevivência da colônia. Trata-se de um bom exemplo 

de construções feitas por insetos para adaptar-se a condições ambientais. Essa 

formiga entrou para a categoria vulnerável devido à acelerada ocupação do cerrado 

nos últimos anos, mas também é afetada pela distribuição indiscriminada de iscas 

tóxicas para o controle de formigas consideradas pragas de lavouras. 

 

Preservação incompreendida 

 Como algumas espécies de formigas-cortadeiras representam pragas 

importantes para a agricultura, as medidas para sua preservação esbarram em 

problemas éticos e incompreensões por parte da sociedade. Isso ocorre porque não 

é fácil convencer as pessoas da importância do papel ecológico dessas espécies. Elas 

não trazem só prejuízos, pois também são responsáveis por benefícios como a 

aeração do solo e a dispersão de sementes, e ainda servem de alimento para outros  
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animais. Segundo o entomólogo Harold Fowler, da Universidade Estadual Paulista em 

Rio Claro (SP), A. robusta é uma espécie-chave em seu ambiente, onde centenas de 

plantas e animais dependem dela para sua existência. Portanto, sua extinção levaria 

a uma redução significativa na biodiversidade local. Essa importância permite que a 

presença da espécie possa ser usada como um indicador da integridade do hábitat. 

 O Brasil apresenta imensa diversidade biológica, mas muitas espécies da fauna 

nacional correm o risco de desaparecer sem que conheçamos aspectos básicos de 

sua biologia. Essa é a situação das formigas-cortadeiras que correm o risco de 

extinção, já que ainda há poucas informações científicas sobre essas espécies. 

Grande parte dos estudos conduzidos no país sobre as formigas-cortadeiras foi 

motivada mais por sua condição de praga do que por seu papel ecológico. Outro 

argumento em favor dessas formigas é o fato de que cada organismo existente hoje 

resultou de um longo processo de evolução. Assim, quando uma espécie é extinta, 

também desaparecem milhões de anos de história biológica. 
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