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RESUMO 

 

No nível Fundamental, é notória a presença de um ensino de Ciências Naturais 
descritivo, descontextualizado e baseado na transmissão de informações, 
distanciando os alunos das atuais propostas que envolvem uma educação científica 
que favoreça condições necessárias para a vivência em sociedade. Particularmente 
nos aspectos relacionados ao estudo dos conteúdos de Ecologia, detectamos a 
carência de recursos didáticos que relacionem conteúdos teóricos aos fenômenos 
naturais observáveis. Dessa forma, discutimos neste trabalho a necessidade da 
inserção de recursos didáticos diferenciados nas aulas de Ciências Naturais, que 
garantam a aprendizagem dos alunos. Com o intuito de analisar o impacto, em 
termos de ensino-aprendizagem, de atividades centradas no uso de um aquário em 
aulas de Ciências Naturais envolvendo conteúdos de Ecologia, foi desenvolvida uma 
pesquisa de intervenção com 33 alunos de uma turma da 6ª série (7º ano) em uma 
escola pública no município de Jequié/BA, no período compreendido entre setembro 
e dezembro de 2012.  Além dos alunos, foram sujeitos da pesquisa a professora 
participante e a professora pesquisadora. A utilização do aquário como recurso 
aliado a outras estratégias didáticas subsidiaram a abordagem do conteúdo 
“Relações Ecológicas” em sala de aula. Os procedimentos metodológicos utilizados 
para a construção dos dados envolveram as seguintes etapas: observação 
participante para elaboração do memorial reflexivo; aula de campo para o 
reservatório da Barragem da Pedra em Jequié/BA, objetivando coletar organismos 
dulciaquícolas a serem inseridos no aquário; e os processos de montagem, 
observação e abordagem do conteúdo a partir do aquário. A pesquisa realizada 
caracteriza-se como sendo de intervenção por utilizar técnicas e recursos, 
interferindo no meio em que se quer pesquisar e está ancorada nas chamadas 
abordagens qualitativas de pesquisa educacional. A partir dos dados produzidos 
verificamos que a combinação entre a metodologia e recursos utilizados auxiliaram 
os alunos no desenvolvimento de potencialidades, tais como: interesse nas aulas de 
Ciências Naturais, desenvolvimento de atitudes positivas relacionadas ao meio 
ambiente, bem como motivou à aprendizagem do conteúdo “Relações Ecológicas”. 
As limitações para o melhor desempenho do trabalho ocorreram, principalmente, 
devido à falta de espaço adequado na escola para instalação do aquário, a ausência 
do trabalho interdisciplinar e de tempo para o estudo de outros conteúdos que 
emergiram no decorrer da intervenção. 
 
PALAVRAS–CHAVE: Aquário, Ensino de Ecologia, Ensino Fundamental.



 

 
 

ABSTRACT 
 

It is notorious that, in elementary education, Natural Sciences teaching is descriptive, 
decontextualized and based on the transmission of information, distancing students 
from the current proposals involving scientific education which fosters the necessary 
conditions for life in society. Particularly in aspects related to the study of Ecology 
contents, we detected the lack of pedagogical resources that relate theoretical content 
to the observable natural phenomena. Thus, in this study we discuss the need for 
insertion of differentiated teaching resources in Natural Sciences classes, ensuring 
students’ learning. Aiming to analyze the impact, in teaching-learning terms, of 
activities focused on the use of an aquarium in Natural Sciences classes involving 
Ecology content, an intervention research was developed with 33 students of a 6th 
grade class (7th year) in a public school in Jequié/Bahia, in the period between 
September and December 2012. In addition to the students, the participant teacher 
and the teacher-researcher were also research subjects. The use of the aquarium as a 
resource combined with other teaching strategies supported the approach of the 
"Ecological Relations" content in the classroom. The methodological procedures used 
for data construction involved the following steps: participant observation for the 
reflective memorial’s preparation; field class at the Barragem da Pedra reservoir in 
Jequié/Bahia aiming to collect freshwater organisms to be inserted in the aquarium; 
and the processes of assembly, observation and approach of the content from the 
aquarium. The research is characterized as being an intervention-research by using 
techniques and resources interfering in the researched environment and is anchored 
in the so-called qualitative approaches to educational research. From the produced 
data, we found that the combination of methodology and resources used helped the 
students to develop potentialities, such as: interest in natural sciences classes, 
development of positive attitudes towards the environment and motivated learning 
of the "Ecological Relations" content. Limitations for a better performance of this 
work occurred mainly due to the lack of adequate space in the school for the 
aquarium’s installation, lack of interdisciplinary work and time to study other 
contents that emerged during the intervention. 
 
KEYWORDS: Aquarium, Ecology Teaching, Elementary Education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

História de vida e trajetória da pesquisa 

 

Dou início à apresentação deste trabalho utilizando a primeira pessoa do 

singular no sentido de contar a minha trajetória de vida. No restante do texto, 

utilizarei a primeira pessoa do plural, entendendo que essa dissertação é fruto de um 

trabalho em conjunto com meus orientadores, participantes e demais colaboradores. 

 Conclui o curso de magistério em Santo Antônio de Jesus/BA no ano de 2001 

e logo ingressei em sala de aula trabalhando com crianças da 2ª série do Ensino 

Fundamental em uma escola da rede particular da referida cidade. Esse primeiro 

contato com a docência permitiu-me conhecer um pouco sobre os limites e as 

possibilidades do trabalho de um professor dentro e fora da sala de aula. Lecionei 

nessa escola durante o período de um ano, sendo uma fase de muita aprendizagem. 

No ano de 2003, ingressei em uma escola do Ensino Médio trabalhando como 

assistente administrativa pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA)1 

durante o período de três anos.  

 Em 2006, fui aprovada no vestibular para o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia campus de Jequié, deixando a 

minha cidade com a expectativa de buscar formação profissional e provocar 

mudanças positivas em termos pessoais. Assim, durante o curso de graduação, tive 

contato com alunos do Ensino Fundamental e Médio ao realizar os estágios 

obrigatórios do curso de licenciatura, além de substituir professores em algumas 

escolas da rede estadual de ensino em Jequié.  

No ano de 2010, conclui a licenciatura e tão logo que formada, quis colocar em 

prática tudo aquilo que aprendi dentro e fora da Universidade no intuito de 

desenvolver ações que permitissem a melhoria da aprendizagem dos meus alunos. 

Entretanto, ao observar a postura de alguns professores em sala de aula percebia que 

                                                           
1 Na Bahia muitos professores são contratados pelo Regime de Direito Administrativo (REDA).  
Corresponde ao que em outros estados do país se caracteriza por professores e assistentes 
administrativos substitutos, não efetivos ou admitidos em caráter temporário. 
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as aulas de Ciências Naturais e Biologia, na maioria das vezes, eram abordadas da 

mesma maneira: aulas conteudistas, memorísticas, ministradas com auxílio do livro 

didático e alunos copiando o conteúdo que literalmente era “passado” pelo 

professor. Outro fator agravante era a presença de professores que tinham 

dificuldades ao trabalhar com determinados conteúdos em sala de aula, levando-me 

a pensar em algumas questões que passaram a me inquietar, tais como: de que forma 

eu poderia trabalhar com os conteúdos dessas disciplinas favorecendo a participação 

dos alunos e atingindo os objetivos propostos? Como eu poderia motivar os meus 

alunos para a aprendizagem dos conhecimentos científicos se existiam outros 

atrativos fora da sala de aula? Essas questões me motivaram a querer sempre 

modificar as minhas aulas de modo que pudesse auxiliar a aprendizagem dos meus 

alunos, utilizando metodologias que permitissem uma melhor participação dos 

mesmos. 

Em 2012, submeti-me à seleção para o Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Formação de Professores, onde apresentei um projeto com a pretensão inicial 

de analisar a introdução de novas tecnologias nas aulas, de modo que os professores 

pudessem utilizá-las em sala de aula, visando auxiliar na aprendizagem dos alunos. 

Entretanto, ao ser selecionada recebi o convite de meu orientador, Professor Ricardo 

Jucá-Chagas, para desenvolver uma pesquisa de intervenção vinculada ao ensino de 

tópicos de Ecologia. A proposta para isto era a utilização de uma horta ou de um 

aquário em uma escola. Dessa forma, optei por realizar a pesquisa que envolvia a 

análise da utilização dos aquários nas aulas, dado que existem poucos trabalhos 

versando sobre a utilização desse recurso em aulas de Ciências Naturais. Percebi que 

esse trabalho seria desafiador e por alguns momentos fiquei insegura, mas, 

debruçando-me em leituras, aumentou o meu interesse pela temática da pesquisa. 

Posteriormente, meu orientador e eu convidamos o professor Paulo Marcelo Marini 

Teixeira para coorientação da pesquisa, que trouxe grandes contribuições para o 

trabalho, sobretudo nas discussões referentes à pesquisa educacional. 

Dessa forma, busquei envolver-me com o tema, tendo como aporte teórico 

estudos, entre eles os de Maria Manuela Melão Agostinho (Universidade de Algarves, 

Portugal), Alan Azeredo dos Santos e Vânia Galindo Massabni (Universidade de São 
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Paulo, SP), David Anderson (University of British Columbia, Canadá), Marcus Silva 

Corradini (Centro Universitário Fundação Santo André, SP), Thaís Almeida Menezes e 

Cândida Maria Lima Aguiar de Mendonça (Universidade Estadual de Feira de Santana, 

BA). Esses autores trabalharam com pesquisas utilizando aquários em sala de aula. 

Tomei esses autores como ponto de partida para o desenvolvimento dos estudos 

para a dissertação.  

 A partir disso, decidimos realizar o trabalho com alunos, especificamente do 

Ensino Fundamental e não somente com professores ou alunos do Ensino Médio 

como era o caso da maioria das referências disponíveis na literatura. 

 Assim, na tentativa de realizar e analisar um ciclo de atividades centradas no 

uso do aquário em sala de aula e contextualizar o estudo das Relações Ecológicas 

com os conhecimentos dos alunos, buscando estimular potencialidades no que se 

refere à aprendizagem de conteúdos de Ecologia na disciplina de Ciências Naturais, 

nos deparamos com nosso problema de pesquisa: quais os limites e possibilidades 

do uso de um aquário em aulas de Ciências Naturais e suas implicações em termos 

de ensino-aprendizagem? Para responder a esse questionamento escolhemos 

trabalhar com um projeto envolvendo a montagem e processos de observação de um 

aquário em sala de aula a fim de testar uma proposta para o ensino de Ecologia nas 

aulas de Ciências Naturais.  

Diante do que foi apresentado, trago nessa de dissertação os resultados da 

pesquisa realizada, tendo como alvo a preocupação com a aprendizagem, 

participação, motivação, interesse dos alunos, além de propiciar o debate em torno 

das práticas no ensino de Ciências Naturais/Ecologia em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO 

 

Diferentes metodologias e recursos didáticos podem ser utilizados nas escolas 

visando auxiliar o estudo de um determinado conteúdo e, consequentemente, 

contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos (BIZZO, 1998). Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1998) recomendam a inserção 

de recursos didáticos diversificados em sala de aula para oportunizar a melhoria do 

ensino, podendo o professor auxiliar os alunos no desenvolvimento de competências 

que permitam aplicar o conhecimento nas atividades letivas e no dia a dia (BIZZO, 

1998). 

 Dada a importância da educação para a formação dos alunos, é necessário que 

a escola reconsidere o seu papel na transformação da sociedade, oferecendo 

condições que favoreçam o olhar crítico sobre a realidade.  Entretanto, pesquisas 

voltadas para a área de educação (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 1997; 

FUMAGALLI, 1998; KRASILCHIK, 2011), mostram que o estudo das disciplinas 

geralmente ocorre seguindo o modelo tradicionalista de ensino, tendo aulas com o 

acompanhamento do livro didático e sem auxílio de recursos que favoreçam a 

aprendizagem dos alunos. 

  No contexto do ensino de Ciências, é notório a presença de um ensino 

enciclopédico, descritivo, descontextualizado e baseado na transmissão de 

informações, distanciando os alunos de uma educação científica que ofereça 

condições necessárias para sua atuação no mercado profissional e para a vida 

(KRASILCHIK, 2011).  

  Particularmente nos aspectos relacionados ao estudo dos conteúdos de 

Ecologia, detectamos a carência de recursos didáticos que relacionem conteúdos 

teóricos aos fenômenos naturais observáveis. A Ecologia é uma das subáreas 

específicas da Biologia e seu ensino é importante à medida que pode favorecer nos 

alunos à compreensão das relações da espécie humana com seu entorno e seu papel 

na conservação e degradação do meio ambiente (MOTOKANE; TRIVELATO, 1999). 

Entretanto, seu ensino geralmente é apresentado aos alunos de forma fragmentada, 
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sem uma integração entre os conceitos e os fenômenos biológicos (MOTOKANE; 

TRIVELATO, 1999). 

 No Ensino Fundamental, a temática ecológica é abordada no contexto da 

disciplina de Ciências Naturais (Ciências da Natureza) e sua relevância é dada como 

forma de preparar as novas gerações para a vida, bem como examinar criticamente as 

relações humanas com o meio ambiente (SCHOEREDER et al., 2012). O trabalho com 

esse nível de ensino é justificável por reconhecer que durante essa fase os alunos têm 

o senso crítico formado, favorecendo a atuação na sociedade e em situações 

decorrentes no cotidiano. 

 Dentre as diversas alternativas de ensino que visam à melhoria da 

aprendizagem de Ciências e na tentativa de contextualizar o estudo do conteúdo 

“Relações Ecológicas” com os conhecimentos dos alunos, a pesquisa que aqui 

apresentamos propôs-se a analisar um ciclo de atividades desenvolvidas a partir da 

montagem e processos de observação de um aquário em uma turma da 6ª série (7º 

ano) de uma escola pública em Jequié – BA.  

A proposta envolveu a utilização de um aquário como recurso didático 

contendo organismos comuns nos ecossistemas aquáticos dulciaquícolas, isto é, 

organismos que vivem água doce, coletados na região da Barragem da Pedra em 

Jequié – BA: camarões (Macrobachium amazonicum), moluscos (Pomacea sp), plantas 

aquáticas (Egeria sp), além de espécies de peixes da fauna brasileira, como por 

exemplo, o Pacu (Piaractus mesopotamicus), Mato Grosso (Hyphessobrycon eques) e 

Coridora (Corydoras sp) adquiridos em uma loja especializada da cidade.  

Com efeito, a referida pesquisa teve por objetivo analisar o impacto em 

termos de ensino-aprendizagem de atividades centradas no uso de um aquário em 

aulas de Ciências Naturais do Ensino Fundamental II. 

Mais especificamente pretendíamos: 

1) planejar e executar uma atividade de intervenção didática a ser aplicada 

durante as aulas de Ciências Naturais envolvendo conteúdos de Ecologia a 

partir do uso de um aquário;  

2) analisar as contribuições dessas atividades realizadas em sala de aula durante 

o período de intervenção e; 
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3) avaliar as implicações das atividades em termos de ensino aprendizagem do 

conteúdo “Relações Ecológicas”.  

Com a ideia de desenvolver as ações propostas na referida pesquisa, 

realizamos um conjunto de atividades que envolveram os 33 alunos de uma turma 

da 6ª série (7º ano) do turno vespertino, a professora pesquisadora e a professora de 

Ciências Naturais da referida turma no Colégio Estadual Luís Viana Filho em 

Jequié/BA. A proposta foi desenvolvida por meio de uma sequência didática, isto é, 

um conjunto de atividades planejadas para o ensino de Ciências Naturais, visando 

contribuir para a aprendizagem dos alunos. 

Entendemos a ideia do projeto como importante à medida que pode servir 

como facilitador da aprendizagem nas aulas de Ciências Naturais, com a abordagem 

voltada para o estudo das “Relações Ecológicas”, oportunizando o trabalho de 

questões referentes ao desenvolvimento de atitudes e competências, tais como a 

capacidade de observação, motivação, interesse e participação dos alunos nas aulas. 

Além disso, entendemos que essa pesquisa poderá contribuir com a área de ensino 

de Ciências por realizar um estudo com metodologia qualitativa, levando em 

consideração o processo, bem como seus limites e possibilidades à medida que 

avaliamos uma atividade que pode ser incorporada por professores em sala de aula 

com a finalidade de trabalhar diversos conteúdos.  

 O marco teórico desse trabalho levou em consideração os estudos de autores 

relacionados ao ensino de Ciências (WORTMAN; SOUZA; KINDEL, 1997; 

FUMAGALLI, 1998; LACREU, 1998; WEISSMANN, 1998; KRASILCHIK, 2011; 

SCHOEREDER, et al., 2012), a perspectiva educacional voltada para os aspectos 

conceituais, procedimentais e atitudinais de Pozo e Gómez-Crespo (2009), além de 

alguns autores que discutem a utilização de aquários para fins didáticos. 

A dissertação, como texto em que apresentamos e analisamos tem a seguinte 

divisão: 

Capítulo 1: apresentamos os fundamentos teóricos da pesquisa. Na primeira 

parte do capítulo apresentamos uma revisão teórica referente ao ensino de Ciências 

Naturais e de Ecologia (inserida no contexto da disciplina) e como o estudo da 

mesma vem se configurando nas escolas brasileiras. Na segunda parte do capítulo 1, 
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apresentamos referenciais teóricos de autores que trabalham com temáticas 

relacionadas à montagem, manutenção e observação de aquários para fins didáticos 

no contexto do ensino de Ciências Naturais. Trazemos algumas discussões de autores 

que citam as potencialidades desenvolvidas a partir da utilização de aquários em sala 

de aula, bem como as considerações referentes à motivação da aprendizagem dos 

conteúdos relacionados à disciplina. Por fim, na terceira parte deste capítulo, 

discutimos a importância da realização das aulas de campo nas escolas, visto que 

essa estratégia auxiliou no desenvolvimento de diversas potencialidades nos alunos, 

como por exemplo, a visualização dos fenômenos ecológicos, a motivação, 

participação e interesse durante a realização da atividade, bem como a abordagem 

sobre as questões ambientais ocorridas na localidade visitada. 

Capítulo 2: apresentamos os detalhes relativos ao delineamento metodológico 

da pesquisa, as considerações sobre as pesquisas qualitativas, base para a realização 

desse trabalho, além das ações e instrumentos utilizados para a coleta dos dados 

produzidos e o contexto no qual desenvolvemos a intervenção. Sendo assim, 

explicitamos uma síntese de todas as etapas da pesquisa, desde a proposta inicial, 

elaboração das aulas em conjunto com a professora participante, aplicação da 

proposta, bem como os parâmetros que foram utilizados para classificar a pesquisa. 

Capítulo 3: neste, são descritas as ações desenvolvidas durante o período de 

intervenção que envolveu uma aula de campo, montagem, inserção e observação dos 

organismos no aquário e abordagem do conteúdo “Relações Ecológicas”. As 

atividades e os materiais utilizados durante o período encontram-se nos anexos e 

apêndices da dissertação. 

Capítulo 4: aqui apresentamos a discussão dos resultados levando em 

consideração as categorias estabelecidas: 1) prática didático-pedagógica; 2) 

aprendizagens obtidas e conteúdo de Ciências Naturais/Ecologia; 3) perspectivas 

dos sujeitos envolvidos no processo. Durante o processo de análise do conteúdo 

emergiram subcategorias dentro das categorias anteriormente citadas. Essas 

subcategorias foram importantes para o entendimento do processo de aprendizagem 

dos alunos e da realização do trabalho com o aquário. 
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A última parte dessa dissertação corresponde às considerações finais em que 

discutimos os limites e possibilidades da proposta desenvolvida, levando em 

consideração as situações decorrentes da utilização de aquários em aulas de Ciências 

Naturais.  

O intuito da pesquisa desenvolvida é colocar o aquário a serviço da educação 

científica, apresentando as atividades realizadas em sala de aula que poderão servir 

de guia para outros professores de Ciências Naturais, utilizando essa proposta como 

uma alternativa à metodologia de ensino centrada apenas em aulas expositivas ainda 

dominantes nas escolas públicas locais. 
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CAPÍTULO 1 
                     FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
1.1 - Ensino de Ciências Naturais no nível fundamental: 

 

 O aporte teórico de Pozo e Gómez-Crespo (2009) subsidiou nosso estudo, 

principalmente quanto aos aspectos referentes aos conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais que emergiram durante a intervenção. Dessa forma, 

utilizamos os resultados das pesquisas destes autores, especificamente do livro: A 

aprendizagem e o ensino de Ciências – do conhecimento cotidiano ao 

conhecimento científico, como referência principal para este trabalho, combinando 

com autores como: Wortmann, Souza e Kindel (1997), Fumagalli (1998), Lacreu (1998) 

e Krasilchik (2011), entre outros, que também analisaram as características que o 

ensino de Ciências tem assumido. 

A escola, como um espaço para discussão e aprendizagem, exerce uma 

importante função à medida que está comprometida com a formação dos alunos 

(MARIANI JÚNIOR, 2008). Consideramos, portanto a importância da educação 

como veículo para a formação do senso crítico nos alunos, bem como para 

desenvolvimento de atitudes necessárias à vivência em sociedade.  

Para atender a essa dinâmica, a escola necessita oferecer aos alunos os 

conhecimentos necessários para sua atuação em sociedade a partir de um rol de 

disciplinas que favoreçam a busca e interpretação de significados. Especificamente 

no que se refere ao ensino de Ciências Naturais, um dos seus objetivos é auxiliar os 

alunos no desenvolvimento do pensamento crítico e da habilidade para resolver 

problemas em situações decorrentes do dia a dia, devendo este ser um processo ativo 

e que favoreça a aprendizagem (SCHOEREDER, et al., 2012). Dessa forma, o ensino 

dessa disciplina pode ser relevante à medida que prepare os estudantes para 

enfrentar os problemas cotidianos, principalmente os relacionados à preservação do 

meio ambiente e ao uso sustentável dos recursos, haja vista que a ação antrópica tem 

gerado a acentuada degradação da natureza (WILSON, 2013). 

No Ensino Fundamental (EF), o estudo das Ciências Naturais pode ser 

realizado desde as idades iniciais no intuito de auxiliar no desenvolvimento 
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cognitivo e no processo de aprendizagem do conhecimento científico, permitindo 

que os alunos interajam com a realidade natural e social (FUMAGALLI, 1998). Esta 

autora menciona as razões que justificam o porquê de ensinar Ciências nesse nível de 

ensino: 

 

(...) as crianças devem aprender Ciências por três motivos básicos: a) 
o direito de aprender Ciências; b) o dever social e obrigatório da 
escola fundamental como de distribuir conhecimentos científicos ao 
conjunto da população; c) o valor social do conhecimento científico 
(FUMAGALLI, 1998, p. 15). 
 

A aprendizagem de Ciências Naturais nesse nível de ensino deve possibilitar a 

formação paulatina do senso crítico, favorecendo a atuação em sociedade, já que os 

alunos vivenciam uma quantidade de fenômenos naturais que necessitam ser 

explicados (FUMAGALLI, 1998). Destacamos, portanto a importância do estudo das 

Ciências Naturais, principalmente, devido à necessidade do cuidado com meio 

ambiente, permitindo que os alunos contribuam para a construção de uma sociedade 

sustentável. 

Assim, a formação científica dos alunos deve contribuir para que sejam 

responsáveis e conscientes diante dos seus atos, sendo dever social da escola, 

principalmente no Ensino Fundamental por fornecer o primeiro contato dos alunos 

com o conhecimento científico (WEISSMANN, 1993; FUMAGALLI, 1998). Além 

disso, a formação científica deve contribuir para que cada indivíduo seja capaz de 

compreender e aprofundar os conceitos, utilizando-os na tomada de decisões de 

interesse individual e coletivo, na responsabilidade e no respeito pela natureza 

(KRASILCHIK, 2011). 

Entretanto, diferentemente do que é exigido, nota-se que o ensino de Ciências 

tem se afastado de tais diretrizes formativas. Geralmente, ele é desenvolvido de 

forma estritamente conceitual, com uma abordagem descritiva, emprego excessivo 

de terminologias e os conteúdos, na maioria das vezes, são desvinculados do 

contexto de vida dos estudantes. Além disso, as aulas da disciplina geralmente 

seguem as orientações dos livros didáticos que desenvolvem o estudo dos seres vivos 

a partir de um enfoque descritivo-classificatório, reduzindo as espécies vivas a 



 

 

23 

exemplos que muitas vezes não fazem parte da realidade dos alunos brasileiros 

(WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 1997). Segundo as autoras, os livros didáticos da 

área de Ciências Naturais: 

 
(...) apresentam os seres vivos como um conjunto organizado a partir 
de um sistema classificatório. Além disso, como os textos são, com 
muita frequência, adaptações feitas a partir de obras estrangeiras, 
ignoram a flora e a fauna regional, restringindo-se a apresentar 
exemplos de espécies exóticas (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 
1997, p. 11). 

 
Diante de todo o contexto que cerca o ensino de Ciências Naturais (CN) foi 

necessário que o currículo das escolas sofresse intensas mudanças de modo que os 

alunos possam perceber e analisar o ambiente em que vivem, bem como envolvê-los 

na discussão de problemas que fazem parte da sua realidade (KRASILCHIK, 2011). 

No estágio atual do ensino brasileiro, o currículo escolar deve ser objeto de intensos 

debates para que a escola possa desempenhar seu papel na formação dos cidadãos e 

o professor deve, portanto, estar consciente das suas responsabilidades, fazendo um 

planejamento das aulas, escolhendo os recursos, estratégias e avaliações que irá usar 

em sala a fim de promover a aprendizagem dos conteúdos (KRASILCHIK, 2011).  

Sabendo da importância do ensino de Ciências Naturais, a escola deve 

direcionar a formação dos alunos para a atuação em sociedade e, consequentemente, 

favorecer a compreensão sobre a sua relação com o meio ambiente. Como 

contribuição para essa compreensão surge o estudo de Ecologia que segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

(...) é extremamente importante para a temática ambiental, pois as 
informações e o contexto da área permitem que as pessoas entendam 
as relações de interdependência entre os organismos vivos e destes 
com os demais componentes do espaço onde habitam. Essas relações 
são focadas nos estudos das cadeias e teias alimentares, dos níveis 
tróficos (produção, consumo e decomposição), do ciclo dos materiais 
e fluxo de energia, da dinâmica das populações, do desenvolvimento 
e evolução dos ecossistemas (BRASIL, 1998, p. 42).  

 
A Ecologia é a ciência dedicada a estudar as relações entre os seres vivos e seu 

meio nas escalas temporal e espacial, pois na realidade, para o estudo ecológico, o 

desenvolvimento dos ecossistemas ocorre de forma integrada (RICKLEFS, 2010). O 
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estudo da disciplina, portanto, deve ocorrer a partir da distribuição e abundância dos 

organismos e das interações que as determinam (KREBS, 1996; RICKLEFS, 2010).  

Embora a visão ecológica do mundo reconheça antecedentes em diversas 

culturas e filosofias da antiguidade, a Ecologia como corpo de ideias organizado 

apareceu somente em meados do século XIX (LACREU, 1998). A partir dessa época, 

essa subárea da Biologia foi se desenvolvendo e seus conceitos foram sofrendo 

modificações ao longo do tempo (LACREU, 1998). Como consequência disso, no 

período compreendido entre 1970 e 2000, o interesse pela Ecologia aumentou devido 

ao enorme desenvolvimento científico-tecnológico alcançado, exigindo cuidados de 

modo a não comprometer a sobrevivência da espécie humana e de outras espécies 

(LACREU, 1998; RICKLEFS, 2010; KRASILCHIK, 2011). 

Na escola de nível fundamental, a Ecologia integra os conteúdos da 

disciplina escolar “Ciências Naturais” e, tradicionalmente, padece dos mesmos 

problemas que envolvem a área como um todo: seu ensino é deficiente, baseado em 

aulas expositivas e na memorização de conceitos e terminologias, apresentando 

conteúdos muitas vezes desatualizados e descontextualizados (KRASILCHIK, 2011). 

Concordamos com esta autora quando assinala que o tipo de ensino realizado pela 

maioria das escolas brasileiras o professor expõe o conteúdo e os alunos, geralmente, 

decoram o que é aprendido sem vivenciar suas práticas e ideias, mantendo ao longo 

do tempo o modelo de ensino tradicionalista nas salas de aulas. 

O estudo de conteúdos ligados à temática ecológica é justificado por inserir os 

alunos na problemática ambiental, levando-os a entender questões relacionadas à 

conservação e preservação do meio ambiente. Essas questões são abordadas 

constantemente pelos meios de comunicação, exigindo mudanças no comportamento 

da população de modo a solucionar a atual crise ambiental. Além disso, nas últimas 

décadas, o crescimento do interesse público diante da problemática ambiental 

aumentou, sobretudo no que se refere ao engajamento ecológico na conservação de 

espécies ameaçadas e da biodiversidade, no controle de doenças em humanos e em 

outras espécies, bem como nas consequências potenciais de alterações profundas no 

ambiente (BEGON; HARPER; TOWNSEND, 2010).  Sobre esses fatores Ricklefs 

(2010) argumenta: 
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(...) o rápido crescimento da população humana e sua crescente 
tecnologia e materialismo, aceleraram a mudança do ambiente 
terrestre com dramáticas consequências. Assim, a Ecologia auxilia na 
compreensão de como os sistemas ecológicos funcionam de modo a 
desenvolver políticas de manejo ambiental, bem como regulação 
populacional de predadores, dispersão de organismos, uso 
sustentável dos recursos, melhoria da qualidade da vida humana, 
sendo esta dependente dos princípios ecológicos para resolver ou 
prevenir os problemas ambientais (RICKLEFS, 2010, p. 2-3). 
 

Por estas razões exige-se uma especial atenção no estudo dessa disciplina, 

visto que a utilização de tecnologias contaminadoras, a exploração indiscriminada 

dos recursos naturais e a falta de políticas adequadas para a preservação ambiental 

estão ameaçando o futuro do planeta (LACREU, 1998). Segundo a autora, torna-se 

necessário que os professores discutam alternativas que favoreçam a reversão dessa 

situação.  

Neste sentido, o professor pode valorizar o ensino de Ciências Naturais a 

partir de uma abordagem ecológica, aumentando o interesse dos alunos pela 

disciplina, visto que as crianças costumam aproximar-se afetivamente do meio 

ambiente e dos seres vivos, principalmente no nível fundamental (LACREU, 1998). 

Esse tipo de abordagem permite aos alunos vivenciarem o meio natural e 

enfatizarem o desenvolvimento de atitudes de respeito à natureza.  

A abordagem ecológica no Ensino Fundamental deve dar atenção aos 

seguintes pontos (LACREU, 1998, p. 129): 

1) oferecer aos alunos conceitos claros e adequados que lhes permitam 

compreender a diversidade e complexidade dos fenômenos naturais; 

2) favorecer uma compreensão global dos problemas ambientais, dando-lhes 

a dimensão social que realmente possuem; 

3) estimular o pensamento crítico e atitude de compromisso diante dos 

problemas ambientais próximos a realidade dos alunos; 

4) favorecer a construção de conceitos científicos a partir da apresentação de 

estratégias de ensino; 

5) promover um vínculo afetivo e solidário com a natureza, garantindo um 

compromisso com a preservação ambiental; 
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6) promover o estreitamento das relações entre alunos e o conhecimento, 

valorizando o prazer de conhecer. 

Diante disso, a abordagem de conteúdos relacionados ao ensino de Ecologia 

poderá ser facilitada se os professores relacionarem os conteúdos com o cotidiano 

dos alunos, demonstrando situações decorrentes do dia-a-dia. Observamos que a 

maioria dos conteúdos da área de Ecologia relatados nos livros didáticos evidenciam 

fatos de outros países ou estados. Diante disso, o estudo dessa temática é dificultado, 

pois muitos dos grupos taxonômicos mencionados nos livros didáticos de Ciências 

não são familiares aos alunos, sendo a maioria formada por espécies exóticas, 

complicando a tarefa dos professores e trazendo problemas no que se refere ao 

estudo desses organismos. 

Outros problemas podem ser observados em sala de aula, conforme 

descrevem os estudos de Lacreu (1998), Santos e Téran (2009), Mizutami (2010) e 

Menezes, Mendonça e Aragão (2011). 

1) conhecimento ecológico reduzido dos professores; 

2) dificuldade de transposição didática do conhecimento ecológico para os 

níveis fundamental e médio de ensino;  

3) aulas que valorizam a memorização dos termos científicos, conceitos e 

funções, favorecendo a fragmentação dos conteúdos, dificultando a inter-

relação dos mesmos pelos alunos; 

4) ênfase nos aspectos morfológicos e taxonômicos; 

5) prática de ensino, muitas vezes, descontextualizada;  

6) ausência de integração entre os assuntos trabalhados;  

7) ausência de materiais didáticos e ambientes adequados para a realização 

de aulas práticas de Ecologia;  

8) carência de aulas práticas sobre os conteúdos ecológicos; 

9) carência de uma formação continuada dos professores na área de Ecologia;  

10)  ausência de conhecimento das temáticas contemporâneas envolvendo a 

Ecologia; 
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Diante desses dados e dos aspectos evidenciados em salas de aulas, notamos 

que o ensino de Ecologia torna-se difícil e acarreta nos professores inúmeras 

dificuldades, conforme assinala Lacreu (1998): 

 
(...) abordar o conteúdo de maneira conteudista e fora da realidade do 
aluno; desistir de ensinar Ecologia no Ensino Fundamental; falta de 
aprofundamento nos conteúdos durante o processo de formação de 
professores; falta de organização dos conteúdos escolares de modo 
que favoreça níveis de conceituação progressivos nos alunos durante 
todo o Ensino Fundamental (LACREU, 1998, p. 147-150). 

 
Assim, os alunos do Ensino Fundamental devem perceber que o estudo de 

Ciências Naturais envolvendo conteúdos de Ecologia têm uma relação e que os 

conceitos científicos são representações teóricas construídas segundo um modo 

particular de interpretar a realidade (LACREU, 1998).  

Espera-se, portanto, que ao final do Ensino Fundamental, os alunos consigam 

adquirir uma série de conteúdos referentes ao Ensino de Ciências, com certo nível de 

complexidade e com um olhar específico (LACREU, 1998), devendo os estudantes ao 

final do estudo de Ecologia estarem aptos a: 

 
(...) ir além do livro didático, fazer perguntas, considerar novas ideias, 
formar suas próprias hipóteses, desenvolver experimentos ou 
procedimentos, coletar informações, analisar resultados e usar uma 
variedade de recursos para expandir o conhecimento. Em outras 
palavras, os professores devem estimular os estudantes a não apenas 
ouvir, mas fazer da Ecologia uma experiência de aprendizado 
contínuo (SCHOEREDER, et al., 2012, p. 8). 

 
Faz-se necessário reconsiderar o ensino da Ecologia ministrado dentro das 

aulas de Ciências Naturais no Ensino Fundamental, visto que o estudo das temáticas 

ecológicas não é fácil devido à sutileza e complexidade das espécies diferentes e que 

interagem em um mundo variado e em transformação (SCHOEREDER, et al., 2012).  

Nota-se, portanto que o ensino dessa temática deve assumir não apenas os 

aspectos conceituais, mas também envolver os procedimentos e atitudes, propostos 

por Pozo e Gómez-Crespo (2009), já que são importantes para a aprendizagem dos 

alunos. Entretanto, entendemos que o ensino de procedimentos e atitudes é 

abordado por poucos professores em sala de aula, visto que as escolas ainda estão 

preocupadas em desenvolver nos alunos os conhecimentos conceituais voltados para 
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o preparo para o vestibular e, na maioria das vezes, não abordam da maneira 

necessária os conhecimentos procedimentais e atitudinais que permitem auxiliar os 

alunos a viver em sociedade e agir coerentemente em situações decorrentes do 

cotidiano. 

Esses aspectos deveriam fazer parte do currículo de Ciências, visando formar 

alunos dotados de capacidades referentes aos três aspectos e não só de 

conhecimentos específicos (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Em relação aos 

conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais e o trabalho do professor em 

sala de aula os autores referem que: 

 
(...) os professores estão prontos para abordar conceitos, mas menos 
preparados para ensinarem seus alunos a cooperar e a ajudar seus 
colegas. Habitualmente nos currículos de Ciências, a formação em 
atitudes praticamente não teve relevância se comparada com o 
treinamento em habilidades, ou com o ensino de conteúdos 
conceituais. Para comprovar isso basta observar o escasso peso das 
atitudes nas avaliações. O que se avalia é geralmente o conhecimento 
conceitual e, em menor medida o procedimental, mas as atitudes não 
são levadas em conta (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009, p. 29). 
 

No entanto, o professor deve estar atento a alguns riscos: 
 

(...) não há dúvida de que o vinculo afetivo com a natureza é básico 
para obter atitudes de respeito com relação a ela. No entanto, um 
ensino baseado somente no desenvolvimento de atitudes, sem 
oferecer conhecimentos, transforma-se num ensinamento de dogmas. 
O conhecimento dos fenômenos naturais é que nos permite decidir e 
atuar de forma a resolver as nossas necessidades sem destruir o 
planeta, devendo a escola assumir o ensino da ciência tanto nos 
aspectos conceituais, procedimentais, como nos de atitude (LACREU, 
1998, p. 130-131). 
 

A nosso ver, os aspectos atitudinais devem ser reconhecidos como parte do 

ensino de Ciências, pois é necessário que os alunos estejam envolvidos com os 

processos que ocorrem no cotidiano. Além disso, a aprendizagem desses 

conhecimentos em sala de aula é importante para o desenvolvimento de ações e 

valores nos alunos, sendo necessária a inclusão desses aspectos no currículo escolar. 

Entretanto, nas salas de aula encontram-se, frequentemente, professores 

relacionando as atitudes dos alunos somente a questões comportamentais, 

principalmente aquelas ocorridas em sala de aula, pois as mesmas os incomodam no 
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trabalho cotidiano (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). A dificuldade da aplicação 

desse aspecto em sala de aula é que: 

 
(...) devido ao seu caráter difuso, os aspectos atitudinais escapam 
pelos vãos do currículo, pois não é responsabilidade de uma 
disciplina específica. A inclusão dos conteúdos atitudinais no 
currículo deve ser baseada em um tratamento continuado, presente 
em todas as disciplinas, pois exigem um trabalho contínuo, visto que 
boa parte das atitudes adquiridas dentro da sala de aula, como por 
exemplo, a cooperação, competição, solidariedade e motivação tem 
continuidade fora dela (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009, p. 31). 

 
A educação em atitudes requer a concretização de propósitos que envolvem, 

por exemplo, a cooperação, tolerância e a curiosidade (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 

2009). Segundo os referidos autores, o currículo de Ciências deve promover nos 

alunos valores relacionados às implicações sociais, mas também aqueles relacionados 

à atividade dos alunos em sala de aula, suas relações com os colegas, professores e 

com a forma de resolver os problemas que a vida social apresenta. Além disso, deve-

se entender que ensino de atitudes é diferente daqueles que dão início ao 

aprendizado dos conceitos e não são adquiridos como os outros conteúdos (POZO; 

GÓMEZ-CRESPO, 2009). 

Outro aspecto negligenciado nos currículos de Ciências está relacionado à 

aprendizagem de procedimentos, visto que tradicionalmente o ensino é dirigido ao 

corpus conceitual das disciplinas, principais modelos e teorias (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009). De acordo com Pozo e Gómez-Crespo (2009) o aspecto 

procedimental é adquirido mais eficazmente por meio da ação e às vezes ocorre de 

maneira automática, sem que sejamos conscientes dele. Um dos problemas 

enfrentados pelos professores de Ciências quando costumam abordar os 

procedimentos é a dificuldade para organizá-los no currículo escolar. Segundo Pozo 

e Gómez-Crespo (2009) os conhecimentos procedimentais são organizados em tornos 

de blocos temáticos de caráter conceitual, ficando, às vezes, os procedimentos como 

uma lista escassamente organizada, o que torna difícil fazer seu sequenciamento no 

currículo. Os autores complementam mencionando que: 
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(..) é como se o procedimento desempenhasse, de fato, um papel 
secundário, acompanhando e facilitando as aprendizagens 
conceituais, mas sem ter uma estrutura própria, uma vez as 
disciplinas frequentemente, as próprias disciplinas científicas 
proporcionam uma estrutura conceitual, mas não possuem critérios 
claros para organizar os procedimentos necessários para seu 
aprendizado (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009, p. 58). 

 

A importância da aprendizagem dos aspectos procedimentais nas aulas de 

Ciências justifica-se posto que os alunos devem utilizá-los em seu cotidiano e na 

aprendizagem escolar, visando ler e compreender textos científicos, comunicar suas 

ideias e conhecimentos (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Esse tipo de aprendizagem 

permite que os alunos relacionem os conceitos de modo que integrem diversos 

componentes da aprendizagem a fim de entender suas dimensões (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009). 

Diante disso, propomos a realização de um trabalho que envolvesse a inserção 

desses aspectos em sala de aula, no intuito de contribuir com a aprendizagem dos 

alunos não apenas dos conceitos abordados, mas com os procedimentos e atitudes 

necessários no cotidiano. O aquário foi utilizado como recurso didático nas aulas de 

Ciências Naturais, combinados com outras estratégias didáticas no intuito de auxiliar 

na aprendizagem do assunto “Relações Ecológicas”, como por exemplo, as aulas 

expositivas dialogadas, discussões a partir de filmes e textos que favoreceram a 

participação dos alunos nas atividades.  

Para empregar estratégias em sala de aula é necessário que os professores 

tenham domínio sobre as técnicas utilizadas. Segundo Pozo e Gómez-Crespo (2009) o 

professor deve ter um grau de reflexão consciente ou metaconhecimento, necessários 

para três tarefas essenciais: 

1) seleção e planejamento dos procedimentos mais eficazes em cada caso; 

2) controle de sua execução;  

3)  avaliação do êxito ou fracasso obtido com a aplicação da estratégia. 

Conforme lembra Krasilchik (2011) tendo decidido que os alunos devem 

aprender conceitos básicos, resta escolher os conteúdos correspondentes relevantes, 

fundamentais, atualizados e em seguida selecionar as atividades e experiências que 

melhor alcancem os objetivos propostos. É importante que a aplicação das estratégias 
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esteja de acordo com a turma destinada, tempo e recursos disponíveis, pois os 

objetivos serão concretizados se tiverem de acordo com os interesses dos alunos e os 

valores transmitidos durante a abordagem. As estratégias realizadas podem ser 

agrupadas de acordo com as atividades desenvolvidas, tais como:  

1) falar: aulas expositivas, discussões, debates; 

2) fazer: simulações, aulas práticas, jogos, projetos; 

3) mostrar: demonstrações, filmes, etc. 

A utilização de estratégias de ensino permite o trabalho com diferentes 

informações, bem como o desenvolvimento de potencialidades nos alunos, como, por 

exemplo, a criatividade e a capacidade de resolver problemas (KRASILCHIK, 2011). 

Outros fatores, como a motivação para aprendizagem da disciplina, a descoberta de 

novas experiências e significados, a integração da turma e o estímulo à 

responsabilidade podem resultar em uma aprendizagem significativa do conteúdo 

abordado.  

Segundo Krasilchik (2011, p. 80-112) as modalidades didáticas mais 

frequentemente utilizadas são: 

1) aulas expositivas: comum no ensino de Ciências/Biologia; tem como 

função informar os alunos. Em geral, nesse tipo de aula são repetidas as 

informações dos livros didáticos; 

2) discussões: nesse tipo de aula há diálogo, pois permite que os alunos 

participem intelectualmente das atividades. As aulas apresentadas por 

meio de discussões favorecem a participação dos alunos, pois os mesmos 

ganham segurança com o decorrer da atividade, bem como tornam-se 

mais agradáveis e interessantes; 

3) demonstrações: servem para apresentar técnicas e fenômenos. É justificada 

em casos em que o professor deseja economizar tempo ou não dispõe de 

material em quantidade suficiente para toda a turma. Pode ser utilizada 

como ponto de partida para atividades com discussões; 

4) aulas práticas: permitem o desenvolvimento de inúmeras potencialidades 

nos alunos, pois despertam o interesse dos mesmos pela disciplina, 

envolve-os em investigações científicas, bem como desenvolve a 
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capacidade de resolver problemas, compreender conceitos básicos e 

desenvolver habilidades. As aulas práticas podem ser realizadas em 

laboratório, em campo ou na própria escola, mas geralmente não são 

muito utilizadas por necessitar de um planejamento exclusivo.  

5) excursões: a maioria dos professores considera essa atividade como 

extremamente importante, porém são raros que os realizam, pois 

necessitam da superação de vários obstáculos, tais como: complicação 

para obter a autorização dos pais, problemas para transportar os alunos, 

tempo disponível, medo de acidentes e a insegurança de não reconhecer 

os animais e plantas no ambiente estudado; 

6) simulações: essa modalidade didática vai desde a realização de atividades 

com computadores e dramatizações com a finalidade de fazer os alunos 

analisarem as implicações  sociais do desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia; 

7) instrução individualizada: atividades que os alunos têm liberdade para 

seguir sua própria velocidade de aprendizagem. É conhecida também 

como instrução programada, estudos dirigidos, atividades on line e, 

eventualmente, projetos. Pode-se agregar leituras de texto para a solução 

de problemas, execução de experimentos e busca de bibliografia na 

tentativa de melhorar gradativamente os hábitos de estudos dos alunos; 

8) projetos: executados por um aluno ou uma equipe para resolver um 

problema, em que resultam em relatório, modelo, coleção de organismos... 

e tem por objetivo o desenvolvimento da iniciativa, da capacidade de 

decidir e da persistência na execução de uma tarefa. A função do professor 

é orientar, auxiliar a resolver as dificuldades que forem surgindo no 

decorrer do trabalho e analisar as conclusões, o que exige dele uma 

postura bem diversa para condução de atividades mais diretivas. O 

professor deve verificar as condições da escola, o tempo e os 

conhecimentos dos alunos a respeito do tema. Deve-se também: selecionar 

o problema a ser investigado, elaborar um plano de trabalho, executar o 

plano elaborado e avaliar os resultados. 
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Qualquer uma dessas modalidades pode ser acompanhada por recursos como 

vídeos, retroprojetores, computadores, filmes, programas e outras ferramentas 

didático-tecnológicas (KRASILCHIK, 2011). Entretanto, em muitas escolas esses 

instrumentos ainda são pouco utilizados como auxílio para as aulas de Ciências 

Naturais, pois muitos professores não tem tempo para o planejamento pelo fato da 

escola não possuir materiais ou laboratório específico ou devido o professor não 

saber como utilizar essas ferramentas em sala de aula. 

 Ao inserirmos a referida pesquisa no perfil de projeto, utilizamos diversas 

modalidades didáticas, como por exemplo, a realização de uma aula de campo, 

atividades com demonstrações, aulas práticas, discussões e as aulas expositivas 

dialogadas, no intuito de auxiliar os alunos na aprendizagem de conteúdos 

relacionados às temáticas ecológicas, bem como estimular o trabalho com 

conhecimentos procedimentais e atitudinais. A importância da realização de 

trabalhos utilizando um aquário como recurso didático será abordada no tópico 

seguinte. 

 
1.2 - O aquário como ferramenta para a aprendizagem das Ciências Naturais: 

 
O aquarismo2 brasileiro teve início em 1970 quando aumentou o interesse das 

pessoas por terem em suas residências uma representação artística da natureza que 

despertasse emoções e sentidos durante sua observação (ASSUNÇÃO, 2001; 

ALMEIDA; SUZUKI, 2008).  

O interesse do homem pela piscicultura ornamental surgiu na China durante o 

início do século XII, quando espécies de peixes eram criadas em pequenos lagos 

(SANTOS; MASSABNI, 2009). Entretanto, a difusão dessa cultura surgiu quando os 

portugueses popularizaram a criação de peixes ornamentais em globos de vidros, 

surgindo os primeiros aquários (BOTELHO FILHO; OLIVEIRA, 1984). No Brasil, a 

primeira exposição de aquários ocorreu em 1922, quando os japoneses exibiram 

                                                           
2 O aquarismo é a prática de criar peixes e outros organismos aquáticos em um aquário ou em tanques 
para fins ornamentais ou de estudo, distinguindo-se da atividade de piscicultura que tem fins 
relacionados à produção (ALMEIDA. SUZUKI, 2008; ASSUNÇÃO, 2001). A prática pode ser 
conhecida ainda como aquariofilia, um neologismo que surgiu da palavra “aquário” e “filia” que 
significa amigo, afinidade, e é um dos termos mais utilizados entre os praticantes da arte de montar e 
cuidar de aquários (SANTOS; MASSABNI, 2009).  
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técnicas para montagem e manutenção desses ecossistemas artificiais, aparecendo na 

época, os primeiros criadores particulares (BOTELHO FILHO; OLIVEIRA, 1984 apud 

CORRADINI, 2007). 

A difusão do aquarismo no Brasil aumentou, principalmente nas últimas 

décadas, devido ao desenvolvimento da piscicultura que em razão ao clima e 

abundância em espécies nativas, tornou o país um dos maiores exportadores de 

peixes ornamentais do mundo (SANTOS; MASSABNI, 2009). Além disso, a invenção 

de um sistema de filtragem para remoção de partículas (fezes, restos de alimentos) 

em suspensão, permitiu a difusão do aquarismo, uma vez que propiciou aos 

organismos melhores condições para a sua sobrevivência (CORRADINI, 2007).  

Geralmente o sistema de filtragem é composto por filtros formados por uma 

parte mecânica que realiza a filtração das partículas em suspensão e uma parte 

biológica, responsável pela degradação de compostos nitrogenados potencialmente 

tóxicos para os organismos (ALMEIDA; SUZUKI, 2008). Para a prática do aquarismo 

é importante que se tenha conhecimento sobre os aspectos referentes às condições de 

um ambiente aquático, tais como: temperatura, pH, grau de transparência da água, 

tipo de substrato e o modo que essas condições afetam a vida dos organismos. 

Atualmente existem várias modalidades de aquarismo, com uma diversidade 

enorme de modelos e organismos que podem ser mantidos neste ecossistema 

artificial, sendo mais comuns os aquários constituídos por espécies de água doce, 

oriundas dos mais diversos ecossistemas dulciaquícolas (CORRADINI, 2007). Nota-

se, portanto que esse sistema permite a manutenção de organismos de diversos 

grupos, sendo os principais: bactérias, protozoários, moluscos, crustáceos, cordados, 

além das plantas (CORRADINI, 2007).  

Em nossa opinião, o professor pode inserir os aquários em aulas de Ciências 

Naturais, de modo a auxiliar na abordagem de conteúdos durante o trabalho com o 

eixo temático “Vida e Ambiente”. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998) esse eixo: 

 
(...) busca promover a ampliação do conhecimento sobre a 
diversidade da vida nos ambientes naturais ou transformados pelo 
ser humano, estuda a dinâmica da natureza e como a vida se processa 
em diferentes espaços e tempos (BRASIL, 1998, p. 42). 
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O eixo “Vida e Ambiente” é trabalhado praticamente em todos os ciclos do 

Ensino Fundamental. Entretanto, os estudos sobre os seres vivos aparecem com mais 

frequência no terceiro ciclo (6ª e 7ª séries) e são apresentados nos currículos escolares 

com muita ênfase na morfologia dos seres vivos (BRASIL, 1998). Na tentativa de 

modificar as aulas baseadas no modelo tradicional de ensino, os professores podem 

utilizar em sala de aula recursos didáticos para favorecer a aprendizagem dos 

alunos. Os estudantes, ao final do eixo devem: 

 
(...) reconhecer que a diversidade dos seres vivos e fenômenos 
existentes na Terra são essenciais para a vida no planeta; 
compreender que os seres vivos estão integrados no sistema Terra, 
participando dos fluxos de energia e das trocas de matéria; e 
compreender que, apesar da diversidade de seres vivos, existem 
unidades estruturais comuns a qualquer ser humano (AGOSTINHO, 
2007, p. 10).  

 
No sentido de propiciar novas experiências aos alunos é que se insere o 

trabalho com aquários; eles podem ser utilizados como recursos didáticos, visando 

auxiliar a abordagem de diversos conteúdos (MENEZES; MENDONÇA; ARAGÃO, 

2011). Essa ideia é corroborada por Blough, Schwartz e Huggett (1965) que relatam 

que um aquário instalado na sala de aula pode ser utilizado como um interessante 

auxílio para abordagem de conteúdos ao associar o estudo de plantas e animais. 

Segundo Corradini (2007) o professor pode: 

 

abordar inúmeros conteúdos a partir desse ecossistema artificial 
montado em sala de aula, pois possibilita a ilustração de seres vivos 
nas aulas de Zoologia, Ecologia e Botânica, tanto para o Ensino 
Fundamental, como para Ensino Médio. Além disso, o professor pode 
integrar os conteúdos a diversas disciplinas escolares, possibilitando 
atividades tanto para montagem e manutenção do aquário como para 
o estudo dos seres vivos ali presentes, demonstrando o 
relacionamento entre os organismos e seu comportamento em 
cativeiro (CORRADINI, 2007, p. 3).  
 

Diante disso, os processos envolvidos na montagem e observação de um 

aquário em sala de aula podem incentivar os alunos na percepção entre as espécies 

habitantes em diversas profundidades. É necessário também que no decorrer dessas 
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atividades os alunos e o professor não se prendam apenas aos conhecimentos sobre 

os peixes, mas também sobre as outras espécies existentes no local. 

Como ressaltado por Pinheiro e Pugliese (2009) apud Menezes, Mendonça e 

Aragão (2011), as aulas práticas de Ciências Naturais com animais vivos possibilitam 

aos alunos construírem, modelarem ou reconstruírem seus conhecimentos em relação 

à natureza da maneira mais correta e positiva. Além disso, este tipo de experiência 

favorece o aprendizado dos estudantes, estimulam a capacidade de observação, 

inserem nas aulas espaços para discussão sobre a temática ambiental, bem como 

estimulam a curiosidade, motivação e participação dos alunos durante a realização 

das atividades. 

A observação desse ecossistema artificial nas aulas de Ciências Naturais, com 

envolvimento de conteúdos de Ecologia pode favorecer nos alunos a construção do 

conhecimento com relação ao meio ambiente, bem como a aprendizagem dos 

conteúdos. Nessa perspectiva, Botelho Filho e Oliveira (1984) justificam o uso dos 

aquários no ensino de Ciências: 

 
(...) o aquário ao ser utilizado como fonte educacional desempenha 
um importante papel, atuando como laboratório de Ciências 
Naturais, proporcionando o estudo diferentes disciplinas a partir da 
observação dos seus fenômenos de causas e efeito (BOTELHO 
FILHO; OLIVEIRA, 1984, p. 211). 

 
Sobre a temática Agostinho (2007) complementa: 

 
(...) o aquário permite realizar atividades experimentais criando a 
oportunidade de: observar o meio ambiente; coletar e organizar 
material; usar diferentes instrumentos para observação; analisar e 
discutir os resultados; e utilizar situações problemas de ordens 
sociais, pessoais e ambientais que permitam adquirir o conhecimento 
científico (AGOSTINHO, 2007, p. 10). 
 

A utilização de aquários em sala de aula pode ser importante ainda para a 

iniciação dos estudantes à pesquisa, bem como para despertar o interesse pelos 

processos ocorridos na natureza (BOTELHO FILHO; OLIVEIRA, 1984). A ideia é 

corroborada por Bastos (2008) que relata:  

 
(...) essas atividades, além de propiciarem a observação direta dos 
processos ecológicos, procuram incluir espaços para discussão em 
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sala de aula a respeito do tema em estudo, auxiliando a 
aprendizagem dos conteúdos relacionados à área (BASTOS, 2008, p. 
10). 

 
Além disso, o professor pode priorizar a inserção de organismos da fauna 

brasileira no aquário, visto que: 

 
(...) os documentários televisivos e os artigos de revistas, tenham eles 
caráter cientifico ou não, detêm-se muitas vezes, na apresentação e 
descrição de paisagens e animais exóticos, abordando realidades e 
problemáticas “distantes” das que caracterizam as situações 
ambientais mais corriqueiras aos nossos estudantes. Como nos 
últimos anos, os professores e estudantes têm tido acesso frequente a 
estas fontes, muitas vezes eles conhecem melhor os hábitos de 
espécies e particularidades de ambientes distantes e exóticos do que 
as espécies nativas (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 1997, p. 10 -
11). 
 

Compreendemos, portanto que é necessário que os alunos tenham 

conhecimentos acerca dos processos ecológicos ocorridos, principalmente na sua 

cidade ou região, de modo que possam atuar na conservação e preservação dos 

ecossistemas da localidade.  

O professor pode ainda realizar todo o trabalho em sala de aula, inserindo os 

alunos no processo que vai desde a montagem do aquário até a abordagem do 

conteúdo escolhido. Entretanto, durante o processo de montagem do aquário é 

necessário demonstrar aos alunos as especificidades e cuidados que vão desde a 

escolha dos equipamentos, organismos, até o tipo de substrato que fará parte da sua 

estrutura (ALMEIDA, SUZUKI, 2008). Além disso, o professor pode escolher o 

tamanho do aquário que melhor lhe auxiliará em sala de aula, visto que é necessário 

que os alunos consigam visualizá-lo a determinada distância. A montagem de 

aquários maiores permite maior estabilidade e não são tão suscetíveis a mudanças 

bruscas de pH e temperatura (OLIVEIRA, 1992). Sobre as dimensões do aquário 

Agostinho (2007) cita que: 

 
(...) o aquário deve ter o maior tamanho possível, pois quanto mais 
água, maior a estabilidade do meio. Os aquários muito pequenos são 
susceptíveis a mudanças bruscas de temperatura e pH, sendo por isso 
indicados para pessoas experientes. Outra vantagem dos aquários 
grandes é que permitem ter maior densidade de peixes 
(AGOSTINHO, 2007, p. 15). 
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É pertinente ressaltar que as dimensões de um aquário seguem um padrão de 

medida que deve ser calculado de acordo com a capacidade, visando comportar um 

número ideal de organismos no seu interior (AGOSTINHO, 2007) e de acordo com 

Almeida e Suzuki (2008) recipientes retangulares são as melhores opções de escolha 

devido à facilidade de planejar e executar a montagem.  

O processo de montagem de um aquário exige uma intensa pesquisa devido 

aos cuidados envolvidos. Esse trabalho pode ser demonstrado pelo professor, 

propiciando nos alunos novas experiências que tenham relação com os conteúdos 

escolares (MENEZES; MENDONÇA; ARAGÃO, 2011). A montagem do aquário em 

sala de aula pode estimular os alunos a conhecerem a importância e função dos 

equipamentos necessários para o funcionamento desse ecossistema artificial, bem 

como as características biológicas dos organismos nele inseridos. 

Após o processo de montagem, o aquário pode ser utilizado como recurso 

didático para abordagem dos conteúdos e no caso da referida pesquisa, e como 

mencionado anteriormente, foi utilizado no estudo do conteúdo “Relações 

Ecológicas”. A importância do estudo dessas relações é determinante para a 

percepção sobre a distribuição e abundância dos organismos, visto que o conteúdo é 

um dos pontos fundamentais em Ecologia (SCHOEREDER, et al., 2012). Os referidos 

autores enfatizam que durante a abordagem desse conteúdo os alunos deverão 

compreender que: 

1) é necessário que um organismo encontre todas as condições e recursos 

para sobrevivência e reprodução em determinado habitat; 

2) considerar a presença de outros organismos que dificultam ou facilitam 

sua sobrevivência; 

3) e notar que as Relações Ecológicas que ocorrem no meio ambiente têm 

consequências importantes para os organismos envolvidos direta ou 

indiretamente, portanto estão sujeitas a evolução. 

Durante o trabalho, o professor pode auxiliar os alunos no desenvolvimento 

dos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Além disso, o aquário 

como recurso didático e, dependendo de como for empregado no contexto das aulas, 
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pode contribuir para a melhoria do ensino, aumentar a capacidade investigativa e o 

pensamento científico, ilustrar os conteúdos, aumentar a motivação, despertar 

interesse e incentivar a participação dos alunos ao longo da aula, bem como 

desenvolver atitudes positivas no que se refere à conservação do meio ambiente 

(MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).  

Entendemos que apesar das vantagens da realização de trabalhos com 

aquários em sala de aula, é notório que existem alguns limites para a inserção de 

atividades desse tipo nas escolas. Há poucas informações disponíveis na literatura 

sobre o uso didático de aquários em aulas de Ciências Naturais. Dessa forma, 

achamos pertinente mencionar os limites enfrentados durante a realização desse tipo 

de pesquisa na escola e especificamos as dificuldades nas considerações finais deste 

trabalho.  

Como utilizamos uma aula de campo a fim de coletar organismos que foram 

inseridos no aquário e dada a importância dessa atividade para os alunos, inserimos 

nesta dissertação um tópico referente à realização da aula de campo na escola em 

questão. 

 
1.3 - A utilização das aulas de campo como ferramenta para aprendizagem de 
Ciências Naturais: 
 

Atividades realizadas em ambientes externos podem constituir-se como um 

laboratório natural onde os fenômenos biológicos visualizados são superiores aos 

reproduzidos em sala de aula (SENICIATO; CAVASSAN, 2004). Dessa forma, as 

aulas de campo podem ser utilizadas como meio para integração dos alunos com o 

ambiente, inserção de questões ambientais, bem como estabelecimento da relação 

homem/natureza; permitem que os alunos percebam-se como parte integrante deste 

meio (NOGUEIRA, et al., 2011). 

Entretanto, aulas em ambientes naturais podem ir além do papel de 

sensibilização ambiental tornando-se uma importante ferramenta didática no que se 

refere à motivação, envolvimento dos alunos e aprendizagem dos conhecimentos 

científicos, principalmente aqueles relacionados à Ecologia (SANTOS, 2002; 

SENICIATO; CAVASSAN, 2004). Os professores podem inserir os alunos no contexto 

da aula de campo, favorecendo a participação dos mesmos durante a coleta dos 
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organismos a serem inseridos no aquário. Entendemos que a realização desse tipo de 

atividade nas escolas envolvem os alunos, auxiliando-os na compreensão dos 

conteúdos abordados devido à visualização dos processos ocorridos no ambiente 

natural.  

 Assim, é necessário considerar a realização dessa estratégia nas aulas de 

Ciências Naturais, pois a mesma oportuniza a discussão de aspectos referentes à 

temática ambiental em um local diferente da escola, além de tornar o processo de 

aprendizagem dos alunos mais eficaz (SENICIATO; CAVASSAN, 2009). No entanto, 

conforme menciona Krasilchik (2011), a maioria dos professores considera a aula de 

campo como uma atividade importante, porém de difícil realização. Geralmente, essa 

atividade não é realizada nas escolas por inúmeros fatores, como por exemplo: 

complicações para obter autorização dos pais, direção e dos colegas que dificilmente 

aceitam ceder o tempo das aulas; medo de possíveis acidentes; insegurança; falta de 

tempo para o planejamento da aula, bem como problemas que envolvem a liberação 

de transporte. Sobre a aula de campo a autora ainda complementa: 

 
(...) numa aula de campo deve-se ter objetivos específicos. As aulas 
em ambientes naturais propiciam uma experiência educacional 
insubstituível, pois os alunos observam o local e identificam os 
problemas. Entretanto, para que não haja incoerência entre o que é 
dito sobre a conservação da natureza, o comportamento do professor 
e dos estudantes, deve ser coletado apenas o material estritamente 
necessário e as alterações do local, causadas pela visita, devem ser 
reduzidas ao mínimo (KRASILCHIK, 2011, p. 91-92). 

 

Vários estudos demonstram que as aulas de campo têm resultados expressivos 

no que se refere ao desenvolvimento de diversas potencialidades nos alunos 

(SENICIATO; CAVASSAN, 2004; KRASILCHIK, 2011). Além disso, de acordo com 

Krasilchik (2011) esse tipo de atividade estreita a relação entre professores e alunos, 

diminui o formalismo da sala de aula e promove uma convivência agradável entre os 

participantes da atividade, porém é necessário ter um planejamento específico, 

conforme mostra o quadro abaixo: 

 
Quadro 1 - Etapas de preparação para aulas de campo (Adaptado de KRASILCHIK, 2011). 

ETAPAS OBJETIVOS 

Elaboração do roteiro de trabalho Determinar os procedimentos e 
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cuidados que envolvem a 
participação dos alunos e a coleta 
dos organismos; 

Reconhecimento do local escolhido para a aula de 
campo 

Identificar os problemas a serem 
investigados durante no local 
visitado; 

Trabalho de campo  Coletar, classificar e armazenar os 
organismos; 

Análise e discussão dos dados  Abordar os conteúdos; 
Avaliar a aprendizagem. 

 

Durante a aula de campo os alunos podem ser alertados sobre a situação da 

região visitada e de acordo com Souza, Wortmann e Kindel (1997, p. 112) o professor 

deve iniciar o estudo de temáticas regionais falando sobre as alterações sofridas nos 

rios, como a poluição, pesca predatória, bem como discutir o quanto elas afetam as 

condições de vida existentes. Deve-se ainda alertar os alunos sobre a necessidade de 

empreender ações efetivas como alternativas disponíveis para minimizar as 

alterações ambientais ocorridas na localidade. As autoras ainda citam sobre a 

importância do estudo de espécies nativas e sobre os conhecimentos relativos aos 

peixes: 

 
(...) a grande variedade de espécies nativas de peixes que habitam a 
água doce e salgada, bem como os diversos endemismos que 
ocorrem, são motivos relevantes para que se desenvolva um estudo 
sobre este grupo. Além disso, o desconhecimento das consequências 
que algumas alterações ambientais têm trazido a esse grupo, entre as 
quais se pode citar o desmatamento nas cabeceiras dos rios, a 
contaminação das águas e o descontrole causado pela pesca 
predatória são outros motivos que justificam a opção de desenvolver 
estudos relativos à necessidade da preservação dessas espécies e dos 
ambientes onde eles vivem (SOUZA; WORTMANN; KINDEL, 1997 
p. 111).   

 
A pesca predatória provocou nos últimos anos uma intensa devastação na 

fauna ictiológica, havendo possibilidade de esgotamento do potencial pesqueiro caso 

continue a ser praticada com a mesma intensidade, visto que devido a essa atividade 

muitas espécies podem vir a ser extintas (SOUZA; WORTMAN; KINDEL, 1997). 

Observa-se que tais considerações põem em destaque uma problemática que precisa 

ser considerada nos currículos escolares; tal problemática poderia ser melhor 
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compreendida se fosse objeto de discussão mais sistematizada nas aulas (SOUZA; 

WORTMANN; KINDEL, 1997).  

As aulas de campo permitem ainda que os alunos interajam e conheçam a 

biodiversidade regional e as relações que se processam entre as espécies que 

integram o ecossistema, pois elas implicam em compreensões importantes para a 

formação de ações conservacionistas (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 1997).  De 

acordo com as autoras as experiências interativas com espécies nativas são 

importantes, pois: 

(...) permitem uma observação e um acompanhamento bastante 
detalhado do desenvolvimento e dos modos de vida desses seres. No 
entanto, nossas investigações têm revelado que os conhecimentos, as 
concepções as representações e as imagens advindas destes diferentes 
tipos de experiências e informações para os alunos e alunas, são 
poucas vezes difundidas na escola (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 
1997, p. 11).   
 

As autoras assinalam que: 
 
 (...) o estudo de ambientes aquáticos existentes no bairro ou nas 
proximidades onde a escola se localiza pode permitir que os alunos 
constatem problemas ambientais da localidade, como por exemplo, a 
deposição de lixo, recebimento de esgotos domésticos, bem como 
conhecer a fauna e a flora local (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 
1997, p. 112). 

 

Outras questões podem ainda ser trabalhadas e algumas potencialidades 

podem ser desenvolvidas a partir da atividade, visto que sensações relacionadas com 

o bem estar, motivação, interesse pela disciplina, bem como a aprendizagem do 

conhecimento científico a partir da visualização do objeto de estudo são favorecidas 

em uma aula de campo. É necessário, portanto que os professores insiram atividades 

desse tipo no planejamento, superando os limites que envolvem a realização das 

aulas de campo nas escolas.  

A descrição sobre a aula de campo, montagem do aquário e inserção dos 

organismos coletados e abordagem do conteúdo “Relações Ecológicas” será realizado 

no capítulo referente ao delineamento metodológico da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 
                    DELINEAMENTO METOLÓGICO 

 

Desenvolver uma pesquisa qualitativa combinada com processo de 

intervenção não foi uma tarefa fácil, pois isso envolveu planejamento, 

disponibilidade de tempo para elaboração e aplicação das atividades. 

Neste capítulo, apresentamos algumas considerações a respeito da abordagem 

qualitativa que serviu de base para a investigação realizada no âmbito de nosso 

trabalho. Será ainda apresentada uma síntese das etapas que envolveram as 

atividades de intervenção, bem como as ações e os instrumentos empregados para 

coletar os dados.  

A proposta dessa pesquisa foi caracterizada de acordo com o contexto do 

colégio em que ela aconteceu, visto que levamos em consideração a organização da 

instituição, bem como os dias e horários estabelecidos pela direção e coordenação 

pedagógica. 

Dessa forma, para melhor entendimento do trabalho, elaboramos um quadro 

com objetivo de oferecer as informações básicas sobre a pesquisa: 

 
Quadro 2 - Síntese dos elementos metodológicos da investigação. 

Modalidade de investigação Pesquisa de intervenção (CHIZZOTI, 2006). 

Local da pesquisa de intervenção Colégio Estadual Luís Viana Filho (CELVF) 

Delimitação do campo de atuação Disciplina de Ciências da 6ª série  

Participantes da pesquisa Alunos, professora da turma e pesquisadora. 

Coleta de dados: estratégias e instrumentos 
para a obtenção dos dados 

Observação participante, memorial 
descritivo, questionários, entrevista com a 
professora da turma e trabalhos realizados 
pelos alunos. 

Análise de dados Análise textual discursiva (MORAES; 
GALIAZZI, 2011). 

Período de intervenção Setembro a dezembro de 2012. 

 

2.1 - Caracterização da natureza da pesquisa: 
 
A referida pesquisa está ancorada nas chamadas abordagens qualitativas de 

investigação educacional por oferecer uma gama de possibilidades durante o 

processo investigativo (BOGDAN; BIKLEN, 2010).   
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No campo dos estudos educacionais, a pesquisa qualitativa teve um 

crescimento significativo nas últimas décadas, trazendo visibilidade para as relações 

sociais, contemplando sujeitos e momentos diversos, bem como para necessidade de 

mudanças de paradigmas no âmbito educacional, exigindo a construção de novos 

conhecimentos (BOGDAN; BIKLEN, 2010). Desse modo, verifica-se que a pesquisa 

qualitativa tem em sua essência as seguintes características:  

1) supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação investigada, pois a realização da 

pesquisa requer grande quantidade de tempo tentando 

elucidar questões educativas. Os pesquisadores qualitativos 

assumem que o comportamento humano é 

significativamente influenciado pelo contexto em que 

ocorre, deslocando-se sempre que possível ao local de 

estudo; 

2) a investigação qualitativa é descritiva: os dados são 

recolhidos em forma de palavras, imagens e não números e 

incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, 

fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e 

outros registros. A análise é feita através de toda a riqueza 

de dados, permitindo estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do nosso objeto de estudo;  

3) interessa muito mais o processo do que simplesmente o 

produto: ao estudar um determinado problema, o 

pesquisador pretende verificar os fenômenos em toda sua 

complexidade de acordo com as interações cotidianas;  

4)  o significado é de importância vital na abordagem 

qualitativa: (...) os pesquisadores estão continuamente 

questionando os sujeitos da investigação, visando perceber a 

interpretação de suas experiências através de estratégias e 

procedimentos que lhes permitam tomar em consideração o 
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ponto de vista do informador (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 

47-51). 

Verifica-se, portanto que diversas propostas metodológicas são utilizadas 

durante a realização de uma pesquisa qualitativa, visando atender as necessidades 

do pesquisador, dos sujeitos e dos objetivos propostos.  

A referida pesquisa foi desenvolvida no contexto concreto de sala de aula, 

adotando um planejamento flexível de acordo com os acontecimentos ocorridos. 

Constatamos que a abordagem qualitativa permitiu uma atenção especial aos 

significados, conhecimentos, pontos de vista dos alunos e da professora participante, 

permitindo maior interação entre a pesquisadora e os demais participantes da 

pesquisa diante da dinâmica ocorrida em sala.  

De acordo com Chizzoti (2006), associadas às abordagens qualitativas no 

campo educacional existem vários tipos de pesquisas ativas que visam auxiliar a 

mudança que desejava atingir. Elas pressupõem uma tomada de consciência tanto 

dos investigados quanto dos investigadores e dos fatos que os determinam para 

estabelecer os objetivos e as condições da pesquisa, buscando meio para superá-los 

(CHIZZOTI, 2006). Dessa forma, para se realizar uma pesquisa ativa o pesquisador 

deve caracterizar o problema, analisar as condições existentes e avaliar as ações e 

resultados a fim de garantir a mudança em que se objetiva atingir. Assim, 

explicitamos o desejo em desenvolver uma pesquisa de intervenção, isto é, o uso de 

técnicas e recursos que favoreçam o desenvolvimento da ação que objetiva superar o 

problema enfrentado (CHIZZOTI, 2006). Diante disso, acreditamos que esse tipo de 

modalidade de investigação foi o mais adequado para os fins dessa pesquisa, pois 

contemplou o nosso objeto de estudo, visto que a mesma viabilizou a construção de 

espaços de discussão e problematização coletiva, contribuindo para o processo de 

aprendizagem a partir da melhoria sobre o modo de pensar/agir em situações 

decorrentes no dia a dia. 

 
2.2 - O campo, os sujeitos e os instrumentos da pesquisa: o desenvolvimento da 
proposta de intervenção: 
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A pesquisa foi desenvolvida em uma turma de 6ª série (7º ano3 - turno 

vespertino) do Colégio Estadual Luís Viana Filho (CELVF), composta por 33 alunos (21 

meninas e 12 meninos), com idade variando entre 11 e 15 anos, no período 

compreendido entre setembro e dezembro de 2012. O grupo de estudantes foi 

escolhido em função dos estudos de Ciências Naturais no referido ano estarem 

direcionados ao eixo temático “Vida e Ambiente” e o conteúdo abordado conduzir à 

ampliação de conhecimentos sobre o meio ambiente e seus problemas, os seres vivos, 

entre eles os seres humanos e as condições para a vida (BRASIL, 1998).   

A escolha do colégio foi baseada diante dos seguintes critérios: 

1) as condições adequadas de espaço oferecidas inicialmente pela escola para 

montagem do aquário; 

2) o interesse e disponibilidade da professora da turma em participar do 

projeto;  

3)  a compatibilidade de horários das aulas de Ciências com a 

disponibilidade da professora pesquisadora. 

Com a finalidade de conhecer o local em que realizaríamos a pesquisa, foi 

realizada uma reunião com a direção, a professora da disciplina de Ciências Naturais 

e com a coordenação pedagógica. Nesta reunião foi apresentado aos pesquisadores o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio contendo as seguintes informações: 

O CELVF é caracterizado como um colégio da Rede Estadual de Educação da 

Bahia, fundado em 04 de outubro de 1970 e autorizado para funcionamento por meio 

da Portaria 11.760, publicada no Diário Oficial de 27/10/1970. Além da sede, o local 

possui quatro prédios anexos nos distritos de Florestal, Itaibó, Itajurú e Nova 

Esperança, sendo eles construídos a partir do convênio entre a Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Jequié.  

 O referido colégio oferece os seguintes níveis de ensino: 

 fundamental nos turnos matutino e vespertino (sede); 

 médio nos turnos matutino e noturno (sede); 

 médio nos anexos: Florestal (vespertino e noturno); Itaibó (noturno); 

Itajurú (noturno) e Nova Esperança (vespertino). 

                                                           
3 A instituição ainda adota a classificação serial para denominar o 7º ano, antiga 6ª série. 
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A clientela de alunos recebidos pelo colégio é constituída principalmente por 

residentes próximos a sua sede, bem como da zona rural, principalmente no turno 

matutino. A sede da instituição possui um espaço físico amplo e composto por salas 

de aulas, auditório, biblioteca, sala de mídia, Laboratórios de Ciências e Informática, 

mecanografia (xerox), quadra poliesportiva, salas de diretoria, vice-diretoria, 

coordenação, professores, secretaria, cantina, refeitório, estacionamento, bem como 

uma estrutura adaptada para receber alunos portadores de necessidades especiais. 

Além disso, possui uma série de equipamentos como recursos didáticos para as 

atividades das diversas disciplinas (computadores, projetores, DVDs, aparelhos de 

som e televisão). 

O quadro docente da sede é constituído atualmente por 43 profissionais 

efetivos com formação superior, alguns com pós-graduação (lato e strictu sensu), 

além de profissionais contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo - 

REDA. O corpo diretivo e pedagógico do colégio é constituído por: diretor geral, três 

vice-diretores (um por turno) e uma coordenadora pedagógica. Já o corpo 

administrativo e de apoio é formado por três secretários, assistentes administrativos 

(efetivos e contratados pelo REDA ou PST), pessoal para serviços gerais, além de 

quatro vigilantes distribuídos por turnos. 

Segundo a coordenadora pedagógica o PPP do colégio, bem como o plano de 

ensino das disciplinas estão desatualizados e não estão de acordo com o plano 

estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia, necessitando de 

mudanças urgentes, o que seria feito no decorrer do ano letivo. 

A professora participante da pesquisa é licenciada em Ciências com 

Habilitação em Biologia, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

(Campus de Jequié) e possui especialização em Ensino de Ciências pela mesma 

universidade. Além disso, a professora tem uma jornada de 40 horas semanais na 

instituição e 20 horas pela rede municipal de ensino da cidade de Jequié. Quanto à 

experiência, a docente possui 20 anos na área, trabalhando nos ensinos Fundamental 
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e Médio, lecionando as disciplinas de Ciências e Biologia, além de Geografia e 

Matemática4. 

A escolha da turma 6ª A do turno vespertino como grupo de alunos que 

participaram do projeto ocorreu em função de uma solicitação da coordenação, 

alegando que, apesar da agitação da turma, é muito presente em qualquer atividade 

realizada pela escola e devido ao comprometimento dos alunos com as aulas.  A 

turma escolhida era composta por maioria dos alunos residentes da zona urbana da 

cidade e oriundos de bairros periféricos próximos à escola. Entretanto, segundo 

relatos da coordenadora e diretora da escola, apesar do comprometimento dos 

alunos, esses estudantes foram caracterizados como pouco participativos nas aulas 

devido a diversos motivos, mas gostavam bastante das aulas de Ciências por 

acreditarem na sua importância no que se refere às questões ambientais. 

Durante a conversa, salientamos que a pesquisa poderia ser feita em conjunto 

com outras disciplinas, mas a ideia foi descartada pela coordenação do colégio por 

conta da greve ocorrida em 2012, fazendo com que as disciplinas fossem integradas 

em um calendário especial. Além disso, foi alertado que teríamos que esperar o início 

da 3ª unidade (bimestre) para que pudéssemos frequentar as aulas.  Nesta reunião, o 

aquário foi oferecido à escola para que outras turmas fossem contempladas com 

aulas a partir desse recurso didático. Porém, a direção não aceitou o equipamento 

por demandar trabalho e não haver funcionários disponíveis para cuidar do mesmo. 

Foram também solucionadas dúvidas a respeito da implantação, funcionamento e 

manutenção do aquário no colégio, que inicialmente cedeu como espaço para 

instalação o laboratório de Ciências. Durante a reunião, foi esclarecido que os 

pesquisadores realizariam a instalação e manutenção do aquário, não gerando 

qualquer tipo de custo ao colégio. Após esclarecimentos, fomos encaminhados ao 

Laboratório de Ciências, onde o aquário seria futuramente instalado.  

Observamos a estrutura do ambiente e percebemos a falta de espaço 

adequado, bem como sua ocupação por outras disciplinas. Além disso, detectamos 

                                                           
4 Comumente os professores da rede estadual de ensino do estado da Bahia complementam a carga 
horária com disciplinas fora da sua área de formação. 
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o risco da bancada de mármore não suportar o peso do aquário quando este 

estivesse cheio de água. Tudo isso poderia atrapalhar o andamento da pesquisa.  

A imagem apresentada a seguir ajuda o leitor a ter uma ideia do referido 

Laboratório onde pretendíamos instalar o aquário que serviria de base para o 

desenvolvimento de algumas ações planejadas no projeto. 

 

 
Figura 1 – Vista do Laboratório de Ciências Naturais do CELVF.  

 

Posteriormente, resolvemos não instalar o aquário nesse espaço. Percebemos 

também a necessidade de contratar um marceneiro para fazer uma mesa de madeira 

a fim de dar sustentação para o aquário, sendo esta confeccionada na própria UESB 

por um dos marceneiros da instituição (Figura 2). O aquário foi instalado na sala de 

música da escola, sendo que os alunos deslocavam-se para essa localidade nos 

horários das aulas de Ciências Naturais. 
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Figura 2 - Bancada de madeira utilizada para 
apoiar o aquário. 

 

2.3 - Observação participante e memorial descritivo: 
 

De acordo com Lüdke e André (1986) a observação é importante desde que 

seja utilizada de forma planejada pelo pesquisador, que deve definir “o quê” e 

“como” observar, devido o contato pessoal com o fenômeno a ser pesquisado. 

Caracterizamos a observação realizada em sala de aula como participante, sendo 

aquela em que é revelada a identidade de todos envolvidos no projeto, bem como a 

finalidade e os objetivos do estudo, sobretudo nos momentos em que são necessários 

registros com vídeos ou fotografias (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  Assim, no início do 

período explicitamos aos alunos os propósitos e objetivos da pesquisa, bem como o 

papel dos pesquisadores na mesma. 

A observação participante envolveu não só a observação direta, mas um 

conjunto de técnicas que demonstram o envolvimento do pesquisador com a situação 

estudada (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Os detalhes dos acontecimentos em sala de aula 

foram registrados em um memorial descritivo, escrito ao final de cada aula para 

registrar os questionamentos, reflexões, emoções, sentimentos, dúvidas, 

conhecimentos prévios dos alunos evidenciados nas aulas, bem como durante os 
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trabalhos da professora que, no período do projeto, trabalhou com o conteúdo 

programático envolvendo os grupos aves e peixes. 

Assim, elaboramos um memorial descritivo focalizando desde a observação 

das aulas da professora da turma até a execução da intervenção propriamente dita, 

registrando as informações sempre ao final de cada aula, visto que era praticamente 

impossível descrever todos os acontecimentos ocorridos, posto que a pesquisadora 

também era participante do processo. Neste memorial, fixamos também datas, carga 

horária, metodologia utilizada pela professora, comportamento dos alunos durante 

as aulas, bem como as percepções da pesquisadora a respeito das aulas. 

 
2.4 - Desenvolvimento da proposta da intervenção: 
 

Diante das observações realizadas e do estudo do perfil da turma, 

desenvolvemos uma proposta de intervenção com base em um planejamento 

embasado em referenciais teóricos do campo educacional referentes ao ensino de 

Ciências e Ecologia e em trabalhos anteriores já disponíveis na literatura da área. 

A programação das aulas foi dividida em três blocos didáticos: 
 

Quadro 3 - Divisão das aulas em blocos didáticos (adaptado de SANTOS; MASSABNI, 
2009). 

Bloco I – Conceitos básicos Identificação dos conhecimentos prévios 
dos alunos; 
Informações envolvendo a montagem e 
manutenção do aquário; 
Aula de campo para coleta de organismos 

Bloco II – Montagem do aquário e conteúdo 
escolar 

Inserção dos organismos coletados; 
Entendimento das funções do aquário; 
Abordagem do conteúdo sobre “Ecologia: 
evolução e adaptações de invertebrados 
aquáticos e terrestres”. 

Bloco III – Manutenção do aquário e conclusão 
do projeto 

Avaliação da aprendizagem; 
Conclusão 

 

A temática utilizada na intervenção foi efetivada a partir de uma reunião com a 

professora participante, seguindo as orientações do plano de ensino para a disciplina 

de Ciências Naturais da referida série (Anexo A), elaborado pela professora 
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participante em conjunto com a coordenação da escola. O conteúdo da disciplina foi 

dividido em bimestres, seguindo a sequência: 

1) 1º bimestre: plantas, moneras e protistas; 

2) 2º bimestre: seres vivos, ciência e tecnologia; 

3) 3º bimestre: evolução e adaptações de invertebrados aquáticos e terrestres; 

4) 4º bimestre: evolução e adaptação de vertebrados aquáticos e terrestres. 

Dessa forma, decidimos utilizar o aquário durante o 4º bimestre, onde o 

conteúdo abordado estaria em torno das temáticas “Evolução e Adaptações de 

vertebrados aquáticos e terrestres”. As Relações Ecológicas abordadas neste bimestre 

estariam relacionadas às encontradas no ambiente marinho. Entretanto, como os 

alunos estão inseridos em uma localidade próxima ao Rio de Contas, principal rio da 

região de Jequié, decidimos fortalecer o estudo das relações ocorridas principalmente 

em ambientes dulciaquícolas.  

 

 

Figura 3 - Mapa da Bahia com localização do Rio de 
Contas e da cidade de Jequié (www.ibge.gov.br) 

 

Como tínhamos objetivos definidos, a professora participante concedeu-nos 

autonomia para desenvolvermos a proposta diante de nossas necessidades. Assim, as 

atividades em sala de aula foram efetivadas em uma sequência didática (SD) 
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caracterizada pela dinâmica metodológica que planejamos a partir da montagem de 

um aquário em sala de aula, tendo este a finalidade de ser utilizado como recurso 

didático para o estudo das Relações Ecológicas. Conforme argumenta Zabala (1998), 

a SD envolve um conjunto de atividades educacionais selecionadas em uma 

disciplina que tem uma finalidade conhecida por professores e alunos. Com base 

nisso, a SD foi elaborada da seguinte forma: 

 seleção dos conteúdos a serem abordados durante as aulas; 

 pesquisa sobre as temáticas a serem desenvolvidas; 

 planejamento, separação e organização dos materiais necessários 

para a montagem do aquário, aula de campo e inserção dos 

organismos no aquário; 

 planejamento dos instrumentos de avaliação, metodologia de ensino 

e execução das atividades. 

Elaboramos uma metodologia de ensino que propiciou a abordagem de 

conteúdos de Ecologia a partir do aquário como fins didáticos. A ideia foi de 

desenvolver o estudo das Relações Ecológicas, tendo como parâmetro o conteúdo 

proposto no plano de ensino da disciplina e integrando o aquário como recurso 

didático.  Para isso, levamos em consideração o seguinte princípio: 

 
(...) ao elaborar uma metodologia apresentada em guia de aulas que 
relacionam o aquarismo a discussão de conceitos científicos e 
assuntos da atualidade, como a poluição dos rios, o professor deve 
pensar na formação do aluno como cidadão consciente da 
importância da sua atuação no meio social e ecológico, construindo o 
valor da pesquisa dos fenômenos, da responsabilidade ambiental e 
social (SANTOS; MASSABNI, 2009, p. 1).  

 
O estudo da Ecologia é importante para alertar os jovens sobre a necessidade 

da preservação e conservação do meio ambiente, bem como na compreensão das 

relações de interdependências entre os seres vivos e o meio ambiente (MARIANI 

JÚNIOR, 2008).  Neste sentido, notamos a necessidade de utilizar os aportes dos 

estudos de Capra, Stone e Barlow (2005) como instrumento da alfabetização 

ecológica, visto que é necessário que os conhecimentos ecológicos façam parte da 

vida do estudante desde a sua infância. Assim, para ser ecologicamente alfabetizada, 
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uma pessoa precisa ter no mínimo conhecimentos básicos de Ecologia, Ecologia 

Humana e noções de sustentabilidade, cabendo aos professores propiciarem uma 

troca envolvendo diálogos, de modo que haja uma transformação mais profunda no 

conteúdo e no processo (CAPRA; STONE; BARLOW, 2006). Neste sentido, 

acreditamos que a inserção da perspectiva poderia ajudar os alunos na tomada de 

consciência sobre as questões ecológicas, estimulando o pensamento crítico e o modo 

como as ações humanas afetam os mais diversos ecossistemas, oferecendo motivos 

para agirmos com mais precaução. 

 
2.5 – Questionários: 
 

Os questionários (Apêndice A) foram utilizados no início da pesquisa, visando 

levantar informações a respeito dos conhecimentos dos alunos sobre peixes, rios da 

região de Jequié, aquário e ensino de Ciências. A decisão para escolha dessa técnica 

para coleta de dados permitiu o levantamento de uma grande quantidade de dados e 

segundo Gil (1999) tal estratégia possibilita atingir grande número de pessoas, além 

de garantir o anonimato das respostas, bem como não expor os pesquisadores à 

influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado.  

 
2.6 - Entrevista com a professora participante 
 

Foi realizada também uma entrevista semiestruturada com a professora 

participante (Apêndice B) ao final da pesquisa. Nosso objetivo foi identificar as 

percepções dessa professora sobre a proposta realizada, sobre a aplicabilidade do 

aquário como recurso didático e a aula de campo nas aulas de Ciências Naturais, 

processo de ensino aprendizagem, bem como todo o processo de pesquisa. Além 

disso, buscamos informações sobre o perfil da profissional. A entrevista é um 

instrumento de coleta de dados que permite a captação de dados e da informação 

desejada, além de fornecer uma interação entre o pesquisador e o pesquisado, pois 

tem um maior alcance do que o questionário (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

 
2.7 - Atividades produzidas pelos alunos: 
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No processo de análise de dados utilizamos os materiais produzidos pelos 

alunos em sala de aula: produções textuais, desenhos e atividades individuais e em 

grupos, fotografias que registraram alguns momentos da montagem do aquário, aula 

de campo e inserção dos organismos no aquário, além dos depoimentos dos alunos e 

da professora participante realizados ao final da intervenção. De acordo com Lüdke e 

André (1986) qualquer trabalho escolar pode ser considerado como um documento 

para análise de dados. Acreditamos que esse processo serviu como subsídio para 

identificar se os objetivos dessa pesquisa foram concretizados. 

Inicialmente tentamos utilizar outros instrumentos como método para coleta 

de dados, como por exemplo, a gravação das aulas. Entretanto, o resultado da 

utilização desse instrumento não foi positivo, haja vista que os alunos sentiram-se 

incomodados e a pedido da professora participante a gravação das aulas foi 

interrompida. 

 
2.8 - Análise dos dados produzidos: 
 

Os dados produzidos nos questionários, representações por meio de desenhos, 

produções textuais, entrevista realizada com a professora participante e atividades 

realizadas em classe, foram tratados com base no referencial da Análise Textual 

Discursiva (ATD). Segundo Moraes e Galiazzi (2011) a ATD consiste na produção de 

novos significados a partir da interação de diferentes vozes, em textos, observações, 

desenhos, diários e anotações relatadas pelos alunos e pelo pesquisador, visando 

detectar suas emoções, sensações e ideias durante o processo.  

 A análise dos dados foi iniciada posteriormente a atividade de intervenção e 

segundo Ludke e André (1986) refere-se ao trabalho realizado sobre todo o material 

recolhido durante a pesquisa. Observa-se que atualmente as pesquisas qualitativas 

têm utilizado cada vez mais as análises textuais visando compreender e reconstruir 

conhecimentos existentes sobre a temática investigada (MORAES; GALLIAZI, 2011).  

Dessa forma, ao realizarmos uma pesquisa utilizando a ATD, assumimos uma 

atitude de prestar atenção nos fenômenos, sem impor-lhes qualquer direcionamento, 

podendo este ser feito a partir da construção dos resultados encontrados durante a 

pesquisa. Resultados que serão organizados de modo que se estabeleça uma relação 
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entre o produto e o processo desenvolvido, além dos referenciais utilizados para 

fundamentar a pesquisa. Na ATD, esse processo é feito por meio do processo de 

categorização, que funciona como ponte que possibilita a organização e a 

compreensão do fenômeno pesquisado (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

 No primeiro momento da análise, é necessário separar, isolar e fragmentar os 

dados para em seguida passar para o segundo momento, a categorização, visando 

estabelecer relações e reunir semelhanças, sendo esta dividida em dois momentos:  

1) desorganização e desmontagem dos dados encontrados; 

2) produção de uma nova ordem em categorias que expressam a compreensão 

do pesquisador sobre os significados e os sentidos construídos a partir do texto 

inicial (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 11).  

Dessa forma, iniciamos a análise dos dados a partir da definição de categorias 

que emergiram no processo de desorganização dos dados:  

1) prática didático-pedagógica; 

2) aprendizagens obtidas e conteúdo de Ciências Naturais/Ecologia; 

3) perspectivas dos sujeitos envolvidos no processo.  

Prática didático-pedagógica: A partir dessa categoria entendemos o que de 

fato representou a prática didático-pedagógica utilizada em sala de aula. Conforme 

Machado (2005) entende-se que a prática envolve um conjunto de atividades 

realizadas pelo professor no dia-a-dia a fim de favorecer a aprendizagem dos alunos, 

sendo denominada como didática ao incluir a função de estruturação e de gestão dos 

conteúdos e pedagógica por estar diante dos acontecimentos ocorridos em sala de 

aula.  

No que se refere à função didática, avaliamos o processo de ensino e 

aprendizagem diante do papel do professor e do aluno em sala de aula. Quanto à 

função pedagógica, analisamos o aquário como recurso didático e avaliamos os 

limites e as potencialidades do seu uso em aulas de Ciências Naturais no que refere à 

participação e o envolvimento dos alunos. 

Aprendizagens obtidas e conteúdo de Ciências Naturais/Ecologia: 

Entendemos que a aprendizagem dos conteúdos conceituais é importante, visto que é 

necessário utilizar os conceitos e relacioná-los dentro de uma rede de significados, já 
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que muitos desses conceitos poderão ser utilizados pelos alunos em situações 

cotidianas. Entretanto, muitas vezes a aprendizagem dos conteúdos em sala de aula é 

realizada de modo tradicional, necessitando realizar a abordagem de acordo com 

uma proposta renovadora, apoiadas em dados e em estratégias didáticas elaboradas 

com essa finalidade (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Dessa forma, nos 

perguntamos: de que modo as Relações Ecológicas foram abordadas durante a 

intervenção? Os alunos compreenderam os conceitos abordados e participaram 

ativamente do processo? Com essa categoria, examinamos a aprendizagem do 

conteúdo “Relações Ecológicas” a partir dos recursos didáticos utilizados, 

especificamente do aquário, nas aulas de Ciências Naturais. 

Além dos conteúdos conceituais, ficamos atentos também ao trabalho com os 

conteúdos procedimentais e atitudinais que acabaram sendo contemplados ao longo 

da intervenção. 

Perspectivas dos sujeitos envolvidos no processo: Essa categoria envolveu 

também a análise das percepções dos participantes da pesquisa. Analisamos, 

portanto as perspectivas dos estudantes, da professora participante e da 

pesquisadora que conduziu as atividades e analisou o processo que envolveu os 

limites e as potencialidades do uso de aquário em aulas de Ciências Naturais 

envolvendo conteúdos de Ecologia no Ensino Fundamental II. 

A partir da análise dessas categorias, discutimos os dados produzidos levando 

em consideração o estudo das Ciências Naturais no Ensino Fundamental. Os 

resultados e a discussão dos dados produzidos durante a intervenção encontram-se 

explicitados no capítulo 4 dessa dissertação. 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Neste capítulo trazemos a descrição de cada encontro desenvolvido ao longo 

da sequência didática, bem como os procedimentos desenvolvidos durante as aulas. 

O intuito é propiciar ao leitor uma boa visão das atividades realizadas em sala ao 

longo do projeto.  

Para isso, descrevemos resumidamente os encontros, conforme o quadro 

abaixo: 

Quadro 4 - Descrição resumida das atividades desenvolvidas ao longo da Sequência 
Didática 

BLOCOS 
DIDÁTICOS 

ENCONTRO PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

1º) 
Conceitos 
básicos 

(E1) 17/09 – 1 
h/a 

Apresentação da proposta de pesquisa; 
Entrega do termo de consentimento livre esclarecido 
(TCLE) (APÊNDICE C) 
Exposição dialogada sobre o projeto 

(E2 a E8) 
18/09 a 04/10 
– 8 h/a 

Observação participante 

(E9) 04/10 – 1 
h/a 

Aplicação do questionário diagnóstico  

(E10) 08/10 – 
1 h/a 

Explorando os conhecimentos prévios dos alunos  
Dinâmica “tempestade de ideias”  
Representação através de desenhos (APÊNDICE D) sobre 
aquários e socialização dos desenhos com a turma 

(E11) 09/10 – 
2 h/a 

Aula expositiva dialogada sobre Alfabetização Ecológica 
Leitura e discussão: “Alfabetização Ecológica” de Fritjof 
Capra (ANEXO B) 

Subtotal: 13 h/a 

 (E12) 16/10 – 
2h/a 

Montagem do aquário em sala de aula: equipamentos e 
funções (trabalho com situações problemas)  
Estudo do texto: “Como montar um aquário?” (ANEXO C) 
e discussões 
Construção de produção textual sobre a montagem do 
aquário  

(E13) 22/10 – 
4 h/a 

Visita orientada com coleta de organismos (Barragem da 
Pedra)5 
Inserção no aquário dos organismos coletados 

(E14) 23/10 – Aula expositiva dialogada: conhecendo espécies da fauna 

                                                           
5 Encontra-se localizada no Rio de Contas, num trecho denominado Pedra Santa, 18 km a montante da 
cidade de Jequié. O aproveitamento da água da Barragem visa, além da regularização do rio para o 
controle das enchentes, abastecimento d’água, irrigação agrícola e geração de energia elétrica 
(Disponível em: http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/paginas/inicio). 
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2 h/a brasileira; introdução de espécies exóticas – a situação da 
Barragem da Pedra em Jequié/BA 
Construção de produção textual sobre a aula de campo  

(E15) 05/11 – 
1 h/a 

Aula expositiva dialogada   
Conceito, tipos e funções das Relações Ecológicas para o 
meio ambiente a partir do aquário 
Vídeo: “Pequenos monstros”  
Análise do filme e discussão 

(E16) 06/11- 
2h/a 

Explicando as Relações ecológicas interespecíficas e 
intraespecíficas a partir do aquário 
Atividade de fixação  
Dinâmica das emoções  

(E17) 19/11- 1 
h/a 

Competição, comensalismo, etc. Tipologia de Relações 
Ecológicas a partir das observadas no aquário. 

(E18) 20/11- 
2h/a 

Relações Ecológicas: O que diz o livro didático? 
Leitura em grupo do texto sobre Relações Ecológicas 
(ANEXO D) 

(E19) 03/12- 1 
h/a 

Importância das relações ecológicas para a manutenção dos 
ecossistemas;  
Jogo das Relações Ecológicas (ANEXO E) 

(E20) 04/12- 
2h/a 

Vídeo: Relações Ecológicas 
Análise e discussões sobre o vídeo 

Subtotal: 17 h/a 
3º) 
Manutenção 
do aquário e 
conclusão do 
experimento 

(E21) 17/12 - 
1h/aula 

Atividade avaliativa (APÊNDICE E) 

(E22) 18/12 – 
2 h/a 

Avaliação do projeto e encerramento 
Dinâmica “teia da vida”  

Subtotal: 3 h/a 
TOTAL DE HORAS/AULA: 33 h/a  
 
15/10: Feriado dia do professor - Transporte dos equipamentos para a escola (turno 
matutino) 
29 e 30/10: estudo dos répteis, aves e peixes 
12 e 13/11: semana esportiva do Colégio 
26 e 27/11: estudo dos mamíferos  
10 e 11/12: vestibular UESB 
Número de encontros realizados: 27 

Períodos de intervenção: 14 encontros (De 08/10 a 18/12/2012) 

Carga horária total da intervenção: 24 horas 

 

As atividades em sala foram iniciadas em 17 de setembro de 2012 a partir da 

inserção da pesquisadora participante na escola, visando conhecer a turma. A 
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intervenção iniciou-se em 08 de outubro de 2012 e foi desenvolvida até 18 de 

dezembro de 2012, tendo a duração de 24 horas/aulas6, distribuídas em 14 encontros.  

A proposta desenvolvida compreendeu a instalação do aquário, a realização 

de uma aula de campo com a coleta de alguns espécimes nas margens da Barragem 

da Pedra em Jequié, a inserção dos organismos no aquário e também as aulas para 

abordagem do conteúdo proposto. As aulas com o aquário aconteceram no horário 

regular da disciplina, pois os alunos não dispunham de horários extras disponíveis 

devido à participação dos mesmos em outros projetos. Dessa forma, a professora da 

disciplina e a pesquisadora dividiram a carga horária de três horas/aulas semanais 

para a realização do projeto com o aquário e para completar também a abordagem de 

outros conteúdos previstos no plano de ensino regular da disciplina. 

Algumas aulas de Ciências Naturais foram utilizadas para explicação de 

outros conteúdos. No mesmo período, o colégio recebeu outras atividades,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

como a semana de esportes e o vestibular da UESB que inviabilizaram a realização de 

alguns encontros. Entretanto, a SD foi concluída dentro do tempo previsto. 

A seguir descrevemos em detalhes a aplicação da intervenção na referida 

turma, bem como as transformações, desafios e as contribuições das atividades 

realizadas a partir de um aquário em sala de aula, visando o estudo das Relações 

Ecológicas. 

 
1º ao 8º encontro - Período de observação (17 de setembro a 04 de outubro de 2012) 
 

As aulas de Ciências Naturais eram realizadas em três dias da semana 

(segunda, quarta e quinta), sendo que no período de 17/09 até 04/10 as aulas 

aconteceram nos seguintes dias e horários definidos pela direção da escola: 

 segunda-feira: 14:40 às 15:30 h 

 terça-feira: 13:00 às 13:50 h 

 quinta-feira: 13:00 às 13:50 h 

No período de 05/10 a 18/12 para atender às questões administrativas da 

escola o horário foi modificado para os seguintes dias e horários: 

 segunda: 14:40 às 15:30 h 

                                                           
6 Cada hora/aula possui 50 minutos de duração. 
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 terça-feira: 13:50 às 14:40/14:40 às 15:30 h 

Dessa forma, fizemos um resumo descritivo sobre os acontecimentos ocorridos 

em sala de aula, registrando os encontros de acordo com as datas. As aulas iniciais, 

ainda realizadas pela professora participante, foram utilizadas para abordagem dos 

conteúdos referentes aos grupos répteis, aves e peixes. Assim, decidimos fazer um 

resumo sobre essas aulas, que foram planejadas pela professora participante e 

seguiram os mesmos critérios metodológicos: aulas expositivas com auxílio do livro 

didático. 

No primeiro encontro, a professora participante nos apresentou para os alunos 

e explicou-lhes que nós conduziríamos as aulas de Ciências a partir de outubro, além 

de expressar suas expectativas a respeito do trabalho. Neste período, auxiliamos a 

professora a fazer o registro de presença dos alunos, na correção de atividades de 

classe e extraclasse e no acompanhamento dos alunos com dificuldades na disciplina. 

 No momento em que ocorreu a apresentação, a professora deu-nos a palavra 

para que pudéssemos divulgar informações iniciais sobre o projeto, incluindo seus 

objetivos e finalidades, exaltando que os dados encontrados seriam utilizados em 

uma pesquisa de dissertação que teria a participação dos alunos e da professora 

como voluntários. Um dos alunos perguntou o que era um programa de mestrado e 

sua dúvida foi esclarecida, sendo que os demais alunos mantiveram-se atentos, mas 

calados, apenas ouvindo o conjunto de informações explicitados naquele momento. 

Fizemos as devidas apresentações e surgiram muitas curiosidades a respeito da 

nossa formação, de como funcionava a UESB, o que seria uma dissertação de 

mestrado e principalmente, o porquê dessa turma ter sido escolhida para participar 

da pesquisa. Tentamos esclarecer todas as dúvidas possíveis, visto que eram muitas 

perguntas ao mesmo tempo, curiosidades, inquietações e assim, iniciamos a 

explicação dos detalhes sobre a pesquisa. 

Ao falar sobre a mesma, os alunos demonstraram muita empolgação, embora 

um, sentado no canto da sala, perguntou se tínhamos certeza de que queríamos 

desenvolver as atividades com o aquário com aquela turma. A maioria dos 

estudantes alegou que nunca tiveram um aquário, mas que a ideia de trazê-lo para a 

sala de aula a fim de ajudar na aprendizagem era muito boa. Neste momento, 
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sentimos um misto de alegria e receio por podermos realizar esse projeto com os 

alunos. A alegria por realizar um trabalho que eles manifestaram, pelo menos 

aparentemente, que queriam muito participar e o receio por não conseguirmos 

corresponder àquelas expectativas. Explicamos como o aquário seria inserido na 

escola e que inicialmente trabalharíamos no laboratório de Ciências da escola, sendo 

motivo de alegria total, pois segundo os alunos, eles nunca haviam estudado no 

local. Ressaltamos ainda que teríamos uma aula de campo e os alunos questionaram: 

 
A1- Vamos para onde professora? 

A2- Vamos nadar, pescar e abrir peixes? 
 

 Explicamos que iríamos para a Barragem da Pedra em Jequié, mas não 

iríamos pescar, nadar ou abrir peixes. Mesmo diante dessas negações, os alunos 

ainda estavam felizes e um dos alunos afirmou:  

 
A3- Poxa, professora que bom, pois nunca fizemos passeio com a escola. 

 

Entregamos aos alunos, com os devidos esclarecimentos, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 7(Apêndice C) que foi enviado aos pais e/ou 

responsáveis para assinatura em duas vias caso eles concordassem que os filhos 

participassem das atividades, já que todos os alunos da turma eram menores.  O 

TCLE foi regido conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que 

define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos no Brasil (AZEVEDO; GOMES, 2002).  

No período, a professora terminava a abordagem sobre as aves e tinha 

iniciado o conteúdo sobre peixes. Ao iniciar a aula, os alunos eram colocados em filas 

e em seguida copiavam um apontamento. Após o processo de cópia, a professora 

colocava 10 palavras no quadro relacionadas ao conteúdo do dia e pedia para os 

alunos fazerem uma produção textual sobre a temática, utilizando as referidas 

palavras. Posteriormente, os alunos tinham o caderno verificado e pontuado no 

                                                           
7 Este trabalho foi realizado com base nesta resolução, pois à época, ainda não estava em vigor a 
resolução vigente do CONEP (466/2012). 
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diário de classe; os alunos não eram chamados a ler as produções feitas a discutir a 

atividade. 

No que se refere à abordagem sobre os Peixes, a professora iniciou a 

explicação a partir do livro didático e de um texto impresso que foi distribuído aos 

alunos, organizados em duplas. A turma mostrava-se bastante agitada e geralmente 

os alunos não participavam das aulas. Mantinham-se sentados sempre em grupos 

que conversavam paralelamente durante as aulas e esses mesmos grupos faziam 

todos os trabalhos propostos nas aulas. Alguns realizavam qualquer outra atividade 

e não prestavam atenção no que era falado pela professora. Outro método utilizado 

pela professora era a verificação diária dos cadernos. Quem não fazia a atividade 

recebia um sinal negativo na lista de presença. Com base nas observações e na 

entrevista realizada com a professora participante, fica evidente que a utilização 

frequente de aulas expositivas acarreta algumas dificuldades para aprendizagem dos 

conteúdos de Ciências, visto que os alunos não conseguem adquirir as habilidades 

necessárias por diversos motivos como, por exemplo, a dificuldade de entender os 

conteúdos e não aplicá-los a novas situações (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Como 

consequência disso, os alunos adotavam atitudes inadequadas ou mesmo 

incompatíveis que traduziam na falta de motivação ou interesse pela aprendizagem 

durante essas aulas (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). 

Além disso, muitos dos exemplos dados pela professora eram de espécies 

exóticas, desconhecidas pelos alunos. Percebemos aquela situação como um desafio 

para o andamento do projeto, pois precisávamos de algo motivador para que a turma 

se interessasse durante as atividades de intervenção. Dessa forma, optamos por 

utilizar espécies da fauna brasileira no aquário a ser confeccionado em sala de aula. 

Ao abordar os conteúdos, a professora citou várias vezes exemplos de espécies 

de outras regiões e até mesmo de outros países, que não faziam parte do cotidiano 

dos alunos. Um exemplo dessa situação é ilustrado no caso abaixo explicitado, na 

qual um dos alunos indaga a professores sobre um dos peixes que ela mencionou 

durante a aula: 

 
A4- Não conheço nem a Indonésia, quem me dera essa espécie, professora! 
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Após essa indagação, a professora seguiu a aula sem fazer nenhuma referência 

à afirmação do aluno. O peixe citado era uma espécie originária da Indonésia e 

constava de uma figura do texto que foi trabalhado com os alunos. Verificamos a 

importância de a professora trabalhar com espécies encontradas na região de Jequié 

ou espécies da fauna brasileira, já que isso poderia contribuir para compreensão do 

conteúdo, além serem mais facilmente reconhecidas pelos alunos, fator que foi 

previsto no planejamento da pesquisa. 

 

9º encontro - Aplicação do questionário (04 de outubro de 2012): 

 
Na referida data, os alunos entregaram o TCLE assinado e entregamos um 

questionário (Apêndice A) contendo sete perguntas dissertativas. O objetivo do 

questionário seria captar algumas ideias dos estudantes sobre a temática do projeto. 

Conforme assinalam Chaer, Diniz e Ribeiro (2011), as perguntas dissertativas 

permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante, sendo utilizada a 

linguagem própria do respondente sem influência das respostas pré-estabelecidas 

pelo pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que lhe vier à mente. Com a 

análise das respostas dos estudantes ao questionário, tivemos acesso aos 

conhecimentos prévios dos mesmos uma vez que são importantes para sua formação, 

principalmente se forem contextualizados com os assuntos aprendidos na escola 

(BIZZO, 1998).  

As perguntas foram escolhidas atentando-se para o conteúdo escolhido e 

objetivaram alcançar respostas sobre os conhecimentos dos alunos sobre rios e peixes 

da região de Jequié, aquário e ensino de Ciências e foram respondidos pelos alunos 

durante o período de uma hora/aula e sem interferência da pesquisadora ou da 

professora participante. 

Nesse período, foram providenciados os materiais necessários para a 

montagem do aquário, como o tanque de vidro com capacidade para 200 litros 

d’água e uma bomba circuladora com filtro biológico, além da confecção da mesa de 

madeira.  

 
10º encontro - Como eu vejo um aquário? (08 de outubro de 2012): 



 

 

65 

A aula foi iniciada com a aplicação da dinâmica “tempestade de ideias”, visando 

detectar os conhecimentos prévios dos alunos sobre aquários. Palavras como, por 

exemplo: proteção, conservação, espécies em extinção, aprisionamento, etc., foram citadas 

pelos alunos, sendo as mesmas anotadas no quadro branco e, posteriormente, 

categorizadas.  

Após uma breve discussão sobre os conhecimentos dos alunos a respeito do 

tema, foram entregues aos alunos lápis de cores e folhas de ofício, para que eles 

desenhassem um aquário (Apêndice D) e os organismos que poderiam nele estar 

presentes de acordo com as suas percepções. O uso dessa estratégia foi selecionado 

por ser o desenho uma representação espontânea, na qual os alunos colocam toda 

sua habilidade criativa, além de ter relação com o nível cognitivo dos sujeitos o que 

possibilita que sejam interpretados e analisados (DEVAL, 2000). A ideia é 

corroborada por Ferreira (1998) que assinala que os desenhos são representações 

mentais do conhecimento dos alunos registrados na memória, ou seja, é um objeto 

emergido do imaginário, do percebido e do real, permitindo que as crianças 

exteriorizem seus pensamentos sobre o tema.  

Ao término do trabalho, os alunos compartilharam suas ideias com os demais 

colegas a partir de apresentações individuais e, nesse momento, um dos alunos fez a 

seguinte colocação: 

 
A5- Professora, todos os dias vemos na televisão reportagens sobre o meio ambiente, 

destruição, etc. Eu moro perto da Barragem... Precisamos achar um modo para que a gente 
aprenda a viver num ambiente limpo... Eu tenho um irmãozinho que não joga lixo no chão, 

minha mãe ensinou isso para gente. 

 
Com esse episódio percebemos que nas aulas ocorrem fatos que surpreendem 

nossas expectativas. Percebemos também a necessidade da inserção da 

“Alfabetização Ecológica” na pesquisa. Assim, solicitamos que os alunos 

pesquisassem em livros, revistas, jornais e na internet, ideias para que pudéssemos 

viver em um ambiente menos impactado. Pedimos que eles trouxessem os resultados 

desse trabalho na próxima aula. Os desenhos feitos nessa aula foram recolhidos para 

análise.  

 
11º e 12º encontros - Alfabetização Ecológica (09 de outubro de 2012): 
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Devido à indagação do aluno na aula anterior e considerando a importância da 

Ecologia no que se refere as relações humanas com o meio ambiente achamos 

necessário trabalhar com os alunos a temática “Alfabetização Ecológica”.  

Primeiramente, solicitamos aos alunos que mencionassem as ideias 

encontradas por eles nos meios de comunicação e como não pedimos nada anotado, 

as ideias foram escritas no quadro branco, como por exemplo: “aprender desde criança 

a não destruir o meio ambiente”, “aprender na escola”, “os pais ensinarem também que não 

podemos destruir o meio ambiente”. A partir da discussão das ideias trazidas pelos 

alunos, conceituamos o termo Alfabetização Ecológica (CAPRA; STONE; BARLOW, 

2006). Foi explicada a importância do trabalho com a temática desde a infância e para 

isso utilizamos um texto de acordo com a idade dos alunos.  

Em duplas, os alunos leram o texto: “Alfabetização Ecológica” (Anexo B) de 

Capra, Stone, Barlow (2005) e após leitura abrimos um espaço para discussão. O texto 

abordava a temática sobre a necessidade do uso sustentável dos recursos e do 

cuidado com o meio ambiente, afetado pelas ações humanas. O autor assinala que a 

Alfabetização Ecológica, trabalhada em todos os níveis de ensino, pode despertar nos 

alunos atitudes que envolvem o respeito com a natureza. 

 Nessa aula, utilizamos a “TV Pen-Drive” a fim de que os alunos visualizassem 

algumas fotografias de trabalhos com alunos do Ensino Fundamental I utilizando 

hortas como ferramentas para a aprendizagem. Os alunos demonstraram interesse 

pela temática e conseguiram perceber a mudança comportamental dos participantes 

desses projetos no que se refere ao cuidado com a Terra, visto que são partes 

integrantes desse local e qualquer alteração ambiental afetará a vida do Planeta.  

Os alunos contaram suas experiências com relação ao meio ambiente e 

verificamos que algumas práticas são consideradas como negativas, pois alguns 

manifestaram não tomar cuidado; outros não viam a importância de conservar o 

meio ambiente. Isso trouxe à tona a necessidade de trabalhar em prol de mudanças 

atitudinais no que se refere a essas percepções. 

 
Transporte dos materiais necessários para montagem do aquário (15 de outubro de 
2012): 
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No turno matutino, os materiais necessários para a montagem do aquário 

foram transportados para a escola por meio de um veículo (micro-ônibus) cedido 

pela UESB. Não houve a presença dos alunos nessa atividade. 

Ao chegar à escola, recebemos a ajuda dos funcionários para que os materiais 

fossem transportados até a sala escolhida para a montagem. Por conta do Laboratório 

de Ciências não comportar a mesa e estar ocupado com outro projeto, conforme já 

mencionado anteriormente, a direção da escola ofereceu-nos a sala de música para a 

instalação do aquário. 

Os equipamentos utilizados para a montagem e funcionamento do aquário 

foram os seguintes: 

 1 Aquário com dimensões de 100 x 50 x 50 cm e capacidade para 200 

litros de água; 

 1 mesa de madeira 

 Termômetro; 

 Kit medidor de pH; 

 1 filtro biológico8 equipado com uma bomba circuladora; 

 Balde com capacidade para 15 litros de água 

 4 quilos de cascalho de rio; 

 Régua; 

 Água; 

 Alimentos; 

 Peixes; 

 Invertebrados aquáticos; 

 Plantas aquáticas; 

 Sacos plásticos (para a coleta e armazenamento dos organismos); 

 Peneiras com cabo (para a coleta). 

Dessa forma, após escolher um local bem nivelado para montagem do aquário, 

longe das janelas da sala (devido à exposição solar e consequentemente ao 

                                                           
8 Esponjas especiais e cerâmicas porosas para fixação das colônias de bactérias, sendo estas o ponto 
mais importante para a manutenção do aquário (ALMEIDA; SUZUKI, 2008). 
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aquecimento da água) e próximo a uma tomada, colocamos a mesa e sobre ela o 

tanque de vidro.  

Depois de tomados os cuidados necessários para a montagem, aguardamos o 

início da intervenção. 

 
13º e 14º encontros - A montagem do aquário: instalando e conhecendo os 
materiais necessários para manutenção dos organismos (16 de outubro de 2012): 

 
O processo de montagem do aquário envolveu a participação dos alunos em 

todas as etapas, tendo por objetivo realizar um experimento a partir da montagem de 

um aquário de água doce em sala de aula, visando propiciar a observação desse 

ecossistema artificial e, posteriormente, realizarmos o estudo das Relações 

Ecológicas.  

Sabendo que a etapa de montagem do aquário exige critérios essenciais para a 

manutenção dos organismos que ali seriam introduzidos, decidimos que os alunos 

teriam informações sobre os equipamentos utilizados em um aquário e suas funções. 

Para isso, foi utilizada uma apostila denominada: “Como montar um aquário” (Anexo 

C) para que eles acompanhassem a atividade. O objetivo da apostila foi informar os 

alunos sobre os processos que envolviam a montagem de um aquário.  

No primeiro momento, os professores optaram por inserir os alunos na 

proposta. Neste sentido, foram feitas algumas perguntas pela professora 

pesquisadora. Exemplo: 

 
Vocês já viram um aquário montado ou sabem como realizar esse processo? 

O que o aquário tem em comum (ou diferente) com um rio? 
Quais os seres vivos que habitam nesse ambiente? 

É possível representar em um aquário um ambiente natural? 
 

Nesta aula, houve participação mais intensa dos alunos, conforme mostra a 

sequência de diálogos abaixo apresentada: 

 
A6- Eu tenho um aquário em casa professora, que tem uma bomba. Tenho um beta9. Sei que 

temos que ter cuidados com o aquário para que o peixe não morra. 
 

Professora pesquisadora: Mas você sabe quais cuidados são esses? 

                                                           
9 Espécie de peixe ornamental, muito utilizada em aquários. 
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A6- Sim. Tem que ter água limpa, oxigênio, por isso usa a bomba... Ah, tem que dar comida 
aos peixes. 

 
A7- Eu nunca tive um aquário, professora, mas estou curiosa para saber, pois sempre quis ter 

um em casa. 
 

A6- A diferença entre um aquário e um rio é que aqui eles ficam protegidos. Lá eles estão 
livres na natureza e podem ser comidos por outros animais, mas aqui também podemos 

colocar as espécies ameaçadas de extinção quando elas já tiverem em perigo. 
 

Professora pesquisadora: Então o aquário serve como proteção das espécies? 
 

A6 e A7: Sim! 
 

A8- Mas também serve para a gente aprender alguma coisa, professora. Tipo aqui... Acho que 
vamos aprender alguma coisa e temos que aproveitar isso para ajudar a natureza. 

 
A9- Nesse ambiente vivem espécies de peixes e de algas também. 

 
A10- O aquário bem arrumado fica parecendo o fundo de um rio... acho que é por isso que os 

peixes vivem bem. Com condições de vida boas. Minha amiga tem um. 
 
 

A partir dessas indagações, iniciamos o processo de montagem do aquário; 

conforme já mencionamos, tivemos que efetuar a montagem na sala de música da 

escola durante o período de 2h/aulas, seguindo as orientações do trabalho de 

Agostinho (2007, p. 14-20): 

Inicialmente, os alunos inseriram o substrato do aquário, constituído de 

cascalho de rio, espalhando-o para que o mesmo fosse distribuído em toda área do 

aquário;  

 

           Figura 4 – Inserção do substrato no aquário. 
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1. Encheu-se o aquário com água da torneira até cerca de 5 cm da borda 

superior. Foram utilizados cerca de 10 baldes com 15 litros de água para 

que o aquário ficasse cheio; 

 

 
Figura 5 – Inserção da água no aquário. 

 

2. colocou-se o filtro externo na parte superior do aquário e ligou-se a bomba; 

3. mediu-se a temperatura da água com auxílio de um termômetro digital; 

4. mediu-se o pH da água com o auxílio de um teste químico comprado em 

uma loja especializada, colocando-se a água do aquário no recipiente 

medidor e pingando 5 gotas do reagente no local esperando o tempo para 

mudança de cor da água; 
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Figura 6 – Etapa final do processo de montagem do aquário.  

 
Durante a montagem do aquário, explicamos aos alunos a função de cada um 

dos componentes utilizados; estimulamos a participação dos alunos na aula. Neste 

momento, algumas perguntas fora feitas aos alunos: 

 
• Por acaso se colocássemos os organismos no aquário hoje, sendo que utilizamos água da 

torneira eles sobreviveriam? 
• Quais as condições necessárias para a sobrevivência desses organismos? 

• Os materiais necessários para a sobrevivência dos organismos estão presentes no modelo 
que nós construímos? Quais materiais são estes? 

• Vocês sabem qual a função da bomba e do filtro utilizados no aquário? 
• É possível a sobrevivência de organismos coletados em um ambiente como o aquário? 

 

Os alunos responderam aos questionamentos e alguns demonstraram domínio 

nas respostas, principalmente aqueles que já tiveram um aquário em sua residência. 

Vejamos algumas das respostas que foram explicitadas pelos educandos, que 

mostram conhecimentos e dúvidas inerentes ao funcionamento do aquário: 

A11- Os animais coletados não sobreviveriam com água da torneira por conter cloro. Um 
peixe meu morreu assim. 

A12- Eles só sobrevivem com condições ideais, como temperatura, oxigênio porque eles 
precisam respirar direito, alimento adequado para peixe, água limpa. 

A13- No aquário tem uma bomba, tem água limpa, alimentos que estamos dando... 
A13- A bomba serve para o oxigênio ir para toda água do aquário e os peixinhos.. Já o 

filtro... Ah, eu não sei. 
A14- Acho que eles sobrevivem tranquilamente... nessa vida boa! 
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Ao inserir os alunos no contexto da atividade permitimos a participação dos 

mesmos nas aulas, principalmente aqueles que já tiveram um aquário, pois 

utilizaram seus conhecimentos prévios para expressar o que sabiam.  

Apresentamos ainda, de forma detalhada, as características dos organismos 

presentes no aquário utilizado nesta pesquisa, conforme detalhamos a seguir: 

 
i) Organismos introduzidos no aquário: 

 
Camarão - Macrobachium amazonicum (Heller, 1862): 

Utilizamos no aquário, camarões da espécie Macrobachium amazonicum (Figura 

9), sendo esta uma espécie de camarão de água doce, pertencente ao táxon Crustacea 

que inclui cerca de 42.000 espécies descritas (RUPPERT, et al., 2005; BRUSCA; 

BRUSCA, 2007). As espécies desse táxon são conhecidas como um grupo de 

invertebrados populares, uma vez que incluem alguns dos itens alimentares mais 

apreciados por gastrônomos, como as lagostas, os caranguejos e os camarões 

(KULKA, et al., 2009). 

 

 

Figura 9 – Exemplar de Macrobachium amazonicum. Imagem disponível em: 
                    http://www.caunesp.unesp.br/pesquisa/redes/rede_camarao.php 
 

O conhecimento biológico do grupo constitui uma ferramenta básica para o 

manejo, possibilitando melhor aproveitamento desse recurso natural, visto que 

totalizam cerca da metade de todas as espécies de crustáceos (BRUSCA; BRUSCA, 

2007).  
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O camarão da Amazônia, Macrobachium amazonicum, é um Decapoda de água 

doce pertencente à família Palaemonidae; é uma espécie nativa da região Amazônica 

bastante conhecida e consumida por todas as classes sociais, principalmente as 

viventes nas proximidades de rios, devido a sua importância econômica (RUPPERT, 

et al., 2005; KULKA, et al., 2009). Além disso, esta espécie foi introduzida nos rios da 

região de Jequié/BA e tolera uma ampla variação nas características físicas e 

químicas da água; é amplamente distribuída pelo mundo e no caso do Brasil, sua 

distribuição inclui as bacias hidrográficas do Amazonas, São Francisco, da Prata, e 

rios do Nordeste e Centro-Oeste (PAVANELLI, 2010).  

No aquário, esses camarões foram utilizados para aproveitar os restos de 

alimento, além de serem comedores de algas que, por muitas vezes, trazem inúmeros 

problemas a esse ecossistema artificial. Durante a pesquisa, observamos que os 

camarões ficavam, na maioria das vezes, localizados no substrato e nadavam em 

busca de alimento ou para a proximidade das plantas aquáticas e às vezes eram 

difíceis de serem localizados devido a sua coloração transparente. 

 
 Pomacea sp 
 

A existência de gastrópodes desse gênero contribui para a limpeza do aquário 

já que esses espécimes se alimentam de restos de alimentos e de algas (AGOSTINHO, 

2007). São animais que mantidos em ampla faixa de pH e temperatura, mas se 

adaptam melhor em águas neutras ou alcalinas.  

A espécie é onívora e quando inserida em aquários deve ser oferecida ração 

específica para animais de fundo. Além disso, a Pomacea sp possui uma rádula, 

espécie de língua que auxilia na retirada e raspagem dos alimentos (RUPPERT, et al., 

2005).  

Após fecundação a fêmea sai da água para desovar, sendo os ovos 

inicialmente brancos, mas depois de algumas horas tornam-se rosados. De duas a 

quatro semanas os filhotes nascem (RUPPERT, et al., 2005). Nos aquários elas fazem 

a desova no espaço entre a coluna d’água e a borda.  

 A imagem apresentada a seguir mostra a desova da Pomacea sp em um local 

da Barragem da Pedra. 
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 Figura 10 - Desova de Pomacea sp fotografados durante a coleta na Barragem da  
Pedra.  

 

Egeria sp 
 
É uma planta aquática muito utilizada na montagem de aquários.  Ela ajuda a 

evitar o surgimento de algas, visto que a espécie é uma grande consumidora de 

nutrientes que necessita atenção quanto seu ao crescimento rápido, sendo ideal para 

aquários de grande porte (ALMEIDA; SUZUKI, 2008).   

Além disso, as plantas instaladas no aquário desempenham diferentes funções 

ao formar um amplo sistema de filtragem, já que consomem poluentes na água desde 

o dia de inserção, enriquecem a água de oxigênio, durante a fotossíntese, bem como 

oferecem abrigo para os peixes (AGOSTINHO, 2007; ALMEIDA; SUZUKI, 2008). 

A Egeria sp (Figura 11) foi fixada no substrato lateral do aquário, pois se 

fossem colocadas a frente poderiam além de impedir a visão do local e dificultar o 

nado dos peixes, já que são plantas aquáticas de crescimento rápido. 
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                     Figura 11 – Exemplar da macrófita Egeria sp.  

 
É importante relatar que a manutenção do aquário era realizada mesmo em 

dias em que não havia encontros com os alunos, visto que devido à alimentação dos 

organismos, muitos resíduos ficavam retidos na manta acrílica dentro do filtro 

interno, necessitando de limpeza periódica. 

Após montagem, o aquário passou por um período de adaptação (oito dias) 

antes de serem inseridos os organismos. Este período foi necessário para verificar o 

funcionamento de todos os seus componentes, bem como possíveis vazamentos, 

além do desenvolvimento e instalação de microorganismos do filtro biológico 

(AGOSTINHO, 2007). 

  Ao final da aula explicativa sobre o funcionamento e montagem do aquário, 

os alunos construíram produções textuais sobre o processo. Notamos que os 

discentes ainda têm dificuldades na escrita; a maioria dos alunos não escreve mais do 

que seis linhas durante as atividades. 

 
15º encontro - Aula de campo (22 de outubro de 2012– 4 horas/aula): 

 

No período de adaptação do aquário, 21 alunos foram encaminhados com o 

auxílio de um ônibus cedido pela universidade a uma aula de campo realizada às 

margens do Reservatório da Barragem da Pedra em Jequié/BA, na localidade 

conhecida como “Prainha de Lomanto”. A aula teve duração de 4 horas e objetivou 
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coletar os organismos, bem como verificar se o desenvolvimento de aulas de campo 

pode favorecer a aprendizagem dos conhecimentos científicos, especificamente 

aqueles relacionados ao ensino de Ciências/Ecologia. 

O local para aula de campo foi escolhido pela facilidade e segurança no acesso, 

por ser conhecido pela maioria dos alunos, os quais que durante os fins de semana 

visitam a localidade com suas famílias em atividades de lazer, além de ser fonte de 

abastecimento de água para a cidade e região, bem como em atividades de pesca e 

irrigação. 

 

Figura 12 - Vista da Barragem da Pedra em Jequié/BA.  
 

Participaram também da atividade a professora de Ciências, uma funcionária 

da escola, a pesquisadora e seu orientador. Consideramos o número de participantes 

na aula de campo como reduzido e constatamos que alguns pais não permitiram a 

participação dos filhos na atividade por não ser caracterizada como avaliativa. 

Compreende-se que, a avaliação deve ser utilizada como parte significativa para 

verificar a aprendizagem, pois a educação precisa ser abordada primeiramente 

através de uma consideração dos objetivos a serem atingidos, para que 

consequentemente haja aprendizagem (GARDNER, 1995). Além disso, essa questão 

não se limita somente a avaliação, mas também mostra a concepção restrita de 

educação que alguns pais sustentam ao acreditar que as notas obtidas em provas ou 

exames demonstram a qualidade da aprendizagem dos alunos. 
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Dessa forma, na data marcada e observando cautelosamente as condições 

colocadas pela direção da instituição para que os alunos participassem da atividade, 

conduzimos os mesmos para aula de campo. Nesta data, os alunos foram liberados 

das aulas de outras disciplinas para que pudessem participar da atividade. Essa 

liberação ocorreu em acordo com a direção da escola e da professora participante, 

que tinha aulas somente nessa turma na data, não prejudicando as demais turmas. 

No trajeto, os alunos demonstraram-se alegres e interessados, fazendo 

perguntas a respeito do local e sobre problemas locais, principalmente relacionados à 

seca que assolava a cidade na época, além de fazerem registros fotográficos. Após a 

chegada, os participantes foram encaminhados à entrada da localidade onde tiveram 

noções sobre a qualidade da água e os peixes encontrados na região. Além disso, os 

alunos, sempre atentos, demonstraram seus conhecimentos prévios sobre peixes 

nomeando aqueles que conheciam, sendo mais citados o pirarucu, piranha, pacu, 

cascudinho e barrigudinha. Após as contribuições, os alunos foram conduzidos para 

o píer da localidade e cuidados foram tomados no momento em que os alunos 

participam de uma aula de campo, pois o ambiente oferece perigos que às vezes são 

desconhecidos pelos participantes da atividade (SENICIATO; CAVASSAN, 2004). 

 

      

               Figura 13 - Píer onde ocorreu a aula de campo.  
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No local escolhido para a coleta dos organismos, foram entregues aos alunos 

peneiras com cabos longos e sacos plásticos, de modo que os mesmos auxiliassem na 

coleta de organismos, sendo eles divididos em três grupos. A aula de campo teve 

duração de cerca de quatro horas.  

     

        

    Figura 14 - Coleta dos organismos durante a aula de campo.  
 

Foram coletadas espécies de camarões (Macrobrachium amazonicum), plantas 

aquáticas (Egeria sp) e moluscos (Pomacea sp); os espécimes foram armazenados em 

sacos plásticos com água.  Não foram encontradas espécies de peixes e consideramos 

fatores como, por exemplo, a seca que assolava a região na época da aula de campo e 

o estresse causado aos organismos na água durante a coleta. 

Posteriormente a coleta, foi oferecido um lanche coletivo aos participantes. 

Após esse momento, todos foram encaminhados para o ônibus que realizou o trajeto 

de volta à escola que durou cerca de 30 minutos.  

Após chegada, por volta das 17 horas, os alunos seguiram para a sala a fim de 

inserirem no aquário os organismos coletados na aula de campo. Apesar do cansaço 

evidente, todos os participantes estiveram presentes neste momento. Para inserção 

dos organismos utilizamos as orientações contidas no trabalho de Agostinho (2007): 
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1. mediu-se a temperatura da água do aquário, evitando o choque térmico 

dos organismos que seriam inseridos no aquário; 

2. colocou-se o saco plástico aberto contendo os organismos coletados sob a 

coluna d’água e mediu-se a temperatura da água até que ambas as águas 

ficassem estabilizadas e pequenas porções de água do aquário foram 

introduzidas nos sacos plásticos em intervalos de aproximadamente 1 

minuto; 

3. fixou-se as plantas no cascalho nos espaços laterais do aquário; 

4. com o auxílio de uma peneira pequena, coletou-se os camarões e moluscos 

do saco plástico, inserindo-os no aquário. A água restante no saco foi 

descartada. 

Os alunos observavam essa etapa com atenção, anotando e fotografando suas 

impressões e mesmo considerando que eles estavam cansados na parte final do 

encontro, notamos que eles participaram efetivamente de toda a atividade.  Foi 

esclarecido ainda que ao colocarmos espécies diferentes no aquário era necessário 

verificar se as mesmas eram compatíveis a fim de evitar relações como territorialismo 

e predação.  

 

16º e 17º encontros - Inserção das espécies de peixes (23 de outubro de 2012): 

 
A aula foi iniciada com a construção de uma produção textual sobre a aula de 

campo realizada no encontro anterior. Em seguida os alunos leram as suas produções 

e relataram sua experiência com a atividade. 

Conforme já foi mencionado, nenhum peixe foi encontrado durante a aula de 

campo e como havia o interesse de que os alunos conhecessem o ecossistema 

aquático regional adquirimos três espécies de peixes em uma loja especializada da 

cidade, sendo elas: Pacu (Piaractus mesopotamicus), Mato Grosso (Hyphessobrycon 

eques) e Corydoras sp.  
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Figura 15 – Momento de inserção dos organismos no aquário.  
 

Os peixes constituem o mais antigo e numeroso grupo de vertebrados 

existentes na Terra, com cerca de 27 mil espécies, número aproximadamente igual ao 

de espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos somados (HARTZ; MALARBA, 

1997; POUGH; JANIS; HEISER, 2008).  

As espécies de peixes são encontradas em todos os tipos de ambiente 

aquáticos do mundo, representados por formas extremamente diversificadas e 

adaptadas às mais diferentes condições de vida, ocupando diferentes nichos ao longo 

de sua evolução, refletindo, portanto na diversidade de espécies existentes (HARTZ; 

MALABARBA, 1997; POUGH; JANIS; HEISER, 2008).  

Dentre os vertebrados, o grupo peixes é o que tem representantes menos 

conhecidos em seu ambiente natural e, esse desconhecimento, em parte, pode ser 

atribuído ao fato de eles viverem em um ambiente ao qual o homem não está 

adaptado (WORTMAN; SOUZA; KINDEL, 1997). Segundo Pough, Janis e Heiser 

(2008): 

A água recobre cerca de 73% da superfície da Terra e fornece habitats 
que se estendem dos profundos oceanos, a lagos, rios de correnteza 
forte a riachos de fluxo rápido e pequenas poças d’águas. Os peixes, 
portanto, se adaptaram a todos esses habitats, existindo cerca de 
27.000 espécies, que possuem uma gama de especializações para a 
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variedade de locais em que são encontrados (POUGH; JANIS; 
HEISER, 2008, p. 72). 
 

Nota-se que por estarem na água, os peixes são os animais que temos pouco 

contato, fator este que pode ser revertido com uma visita ao mercado público, onde 

os alunos podem observar as espécies pescadas; com a montagem de um aquário em 

sala de aula ou com uma aula de campo em um rio que atravessa a cidade 

(WORTMAN; SOUZA; KINDEL, 1997). Os peixes e demais organismos inseridos em 

um aquário combatem a proliferação das algas, ajudando a manter a qualidade e o 

equilíbrio do ambiente. 

Diante da importância dos peixes para os ecossistemas, apresentamos aos 

alunos as características biológicas das três espécies que foram inseridas no aquário 

com os cuidados já mencionados anteriormente e descritas a seguir: 

 
Piaractus mesopotamicus (Holemberg, 1887) 

 
A espécie é um membro da família Characidae, subfamília Myleinae e conforme 

a região pode ser conhecido vulgarmente como Pacu e Pacu-caranha. Possui um 

corpo discóide e estreito, podendo atingir cerca de 20 kg no ambiente natural 

(NAKATANI, et al., 2001).  

 

 

Figura 16 – Exemplar de Piaractus mesopotamicus. Imagem disponível 
em:www.aquariushobby.com.br/ecommerce_site/produto_13482_4140_Pe
ixe-Pacu-Prata-Metynnis-Argenteus 
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O Pacu é uma espécie migratória que está distribuída ao longo da Bacia do rio 

da Prata. É uma espécie onívora que alimenta-se basicamente de frutos, sementes e 

pequenos crustáceos de ordem natural; sua carne é apreciada em várias localidades 

devido ao seu sabor agradável (NAKATANI, et al., 2001). 

Conforme assinalam Nakatani et al. (2001) o período reprodutivo estende-se 

de novembro a janeiro, a fecundação dessa espécie é externa; são animais que 

realizam migrações reprodutivas. Os ovos diferenciam-se em embrião cerca de seis 

horas após a fecundação e a extremidade caudal solta-se depois de aproximadamente 

doze horas. As larvas eclodem cerca de 16 horas após a fecundação. Esses estágios 

não foram observados no aquário utilizado na nossa pesquisa, pois os indivíduos 

inseridos eram juvenis. 

 
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882) 

 
A espécie utilizada no aquário é conhecida popularmente como “mato grosso” 

e pertence à família Characidae. É encontrada predominantemente na Bacia do rio 

Paraná, ocorrendo naturalmente desde a Amazônia até as bacias do rio Guaporé e 

Paraguai (MORAIS, 2013).  

 

 

Figura 17 – Exemplar de Hyphessobrycon eques. Imagem disponível 
em: http://peixesbrasileiros.blogspot.com.br/2012/12/peixe-mato-
grosso.html 

 



 

 

83 

O Hyphessobrycon eques é um dos peixes ornamentais mais conhecidos no 

aquarismo brasileiro devido a alta capacidade de resistência e adaptação e por ser 

uma espécie de pequeno porte.  

 
Corydoras sp 

 
Esses peixes estão distribuídos ao longo da Bacia Amazônica, vivem junto ao 

substrato, geralmente em cardumes e podem ser encontrados em diferentes 

profundidades em riachos, rios ou grandes afluentes. É um peixe notavelmente mais 

ativo à noite, vasculhando o aquário, principalmente o fundo em busca de alimentos. 

Por isso, são conhecidos como limpa fundo (NAKATANI, et al., 2001). Possuem 

papilas (órgãos bucais) que são extremamente úteis durante a procura de alimentos, 

sendo eles na maioria das vezes dejetos armazenados nos cascalhos. Essa espécie é 

inofensiva e pode ser mantida com outras espécies de peixes que compartilhem suas 

preferências de pH e temperatura de água. 

Durante a reprodução, o macho utiliza suas nadadeiras para segurar a fêmea e 

um ovo é expelido. A fêmea então utiliza suas nadadeiras ventrais, pegando o ovo e 

grudando-o a alguma superfície aderente até o nascimento dos filhotes. 

 

 

Figura 18 - Corydoras sp. Imagem disponível em: 
http://www.aquahobby.com/gallery/e_Bronze_Cory_Corydoras_aeneus.ph 

 

Após a apresentação das principais características dos peixes envolvidos no 

projeto, começaram as observações e a abordagem do conteúdo a partir do aquário. 
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                      Figura 19 – Aquário completamente instalado e em funcionamento.  

Os alunos foram convidados a dividirem-se em grupos a fim de observar o 

aquário. As observações foram direcionadas para aspectos do comportamento e da 

biologia dos organismos. Cada grupo de alunos teria que identificar algumas 

questões. O diálogo abaixo apresentado ilustra esse momento: 

 

Professora pesquisadora: Quantas espécies de organismos vocês veem no aquário? 
E de peixes? Vocês conhecem essa espécie de camarão? Camarão é o que? Alguma espécie 

diferente vocês estão notando? 
Grupo 1: tem 5 espécies. 

Grupo 2: nada disso, são 6. 
Grupo 3: sim são 6. Camarões... só de peixe tem 3 tipos diferentes, vejam! Aí tem as 

plantas e os moluscos. 
Grupo 1: verdade! 

Grupo 3: esse camarão aí é o que usa no acarajé... Não sabemos o nome, mas nada, pode 
ser peixe... não sei! 

Grupo 2: camarão não é peixe não... não tem nadadeiras, nem espinha tem, como pode ser 
peixe? 

Grupo 1: camarão é invertebrado. Não tem espinhas...  Então não é peixe! A professora já 
explicou isso! 

 

Em seguida, foram demonstradas as diferenças anatômicas entre peixes e 

camarões para que os alunos pudessem diferenciá-los. Na sequência, solicitamos que 

os alunos fizessem produções textuais sobre a experiência da montagem do aquário. 

Após a finalização dessa atividade, os alunos socializaram suas produções e a partir 

das observações, conhecimentos prévios sobre o assunto, questionamentos e dúvidas 

iniciamos o trabalho com o conteúdo “Relações Ecológicas”. Os alunos conheceram 
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detalhes sobre a ecologia das espécies inseridas no aquário; sobre o problema da 

introdução de espécies exóticas – a situação da Barragem da Pedra em Jequié/BA e 

por fim, o conceito sobre as Relações Ecológicas, que são essenciais para 

compreendermos a regulação populacional e ao equilíbrio dos ecossistemas 

(BEGON; HARPER; TOWNSEND, 2010). 

Verificou-se que a motivação se fez presente na realização das atividades e os 

alunos colocaram a proposta como importante para a sua aprendizagem. 

 
18º encontro - Como percebo as Relações Ecológicas no meu dia a dia? Conceito, 
tipos e função para o meio ambiente (05 de novembro de 2012): 

 
Antes da entrada dos alunos na sala de música, estudantes de outras turmas 

entravam na sala a fim de conhecer o aquário já totalmente instalado. Muitos 

queriam entender o funcionamento do mesmo, o porquê da sua introdução na escola, 

as espécies de peixes inseridas e se o aquário não seria utilizado com outras turmas 

do Ensino Fundamental e Médio. A pesquisadora esclareceu as dúvidas no momento 

em que a turma 6ª A ingressava na sala de música e os outros estudantes retiraram-se 

da sala. 

Iniciamos a aula com a conceituação das Relações Ecológicas, bem como a 

função das mesmas para o meio ambiente. Os alunos notaram a importância das 

mesmas para a manutenção dos ecossistemas e um dos alunos mencionou: 

 
A5 - Nossa, professora, eu achava que não tinha tanta importância... que as Relações 

Ecológicas aconteciam por acontecer. Então vamos ver as Relações que ocorrem no aquário? 
Poxa, vai ser legal! 

Pesquisadora - Iremos estudar sim e vocês poderão ao final diferenciá-las. 
 

Os alunos conheceram os tipos de Relações Ecológicas e identificaram 

algumas relações que já não são usuais, como por exemplo, o inquilismo, e 

esclavagismo. A partir disso, os alunos diferenciaram as Relações Ecológicas citadas 

no livro didático e responderam uma atividade que, em seguida, foi corrigida em 

sala de aula.  

Posteriormente os alunos assistiram ao filme: “Pequenos monstros”. A 

visualização desse filme em sala de aula teve por objetivo demonstrar aos alunos 
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algumas Relações Ecológicas que ocorrem em diversos ecossistemas. Após o término 

do filme discutimos sobre os tipos de relações contempladas no mesmo.  

Vejamos alguns depoimentos que mostram o interesse dos alunos nessa parte 

do encontro: 

 
A15: Achei interessante o trabalho das formigas. No livro tem uma relação chamada 

esclavagismo e mostra que as formigas fazem as outras de escravas. Não é assim... tem uma 
relação, né? Uma precisa da outra para sobreviver, para o formigueiro viver. Elas vivem em 

sociedade e todas trabalham. 
A8: São pequenas coisas que às vezes não notamos no dia a dia. A predação, quando 

mostra no filme, por exemplo. Ficamos com pena do animal que morre, mas na natureza é 
assim, porque uns morrem para alimentar os outros. 
A15: Será que no aquário vamos ver a predação, professora? 

Pesquisadora: Antes de inserir essas espécies no aquário tivemos o cuidado de 
observar essa questão, visto que um peixe predador poderia matar o outro e para o momento 

não seria interessante. 
 

A aula foi interrompida devido à finalização do horário. Neste dia, a bomba 

circuladora com filtro externo Hang – On apresentou defeito e necessitou ser trocada.  

 
19º encontro - Relações ecológicas interespecíficas e específicas (06 de 

novembro de 2012): 
 
Os alunos, ao serem encaminhados para a sala onde estava instalado o 

aquário, notaram que a bomba foi trocada por outra com filtro interno. Diante deste 

fato, muitas perguntas foram feitas; eles queriam saber o que aconteceu e sobre o 

funcionamento da bomba substituída. Foi explicado sobre a função e manutenção da 

mesma que necessitava de limpeza uma vez por semana a fim de retirar as 

impurezas fixadas na manta acrílica contida no filtro. 

Nesta aula os alunos, principalmente os meninos, estavam bastante ansiosos e 

inquietos, devido a ocorrência da semana de esportes da escola. Essa atividade 

envolvia campeonatos com várias modalidades esportivas com alunos do colégio e 

de outras instituições e ocorreu de 13 a 18 de novembro de 2012, sendo as aulas 

suspensas durante toda a semana. Acalmar os ânimos não foi uma tarefa muito fácil, 

pois sempre que tinham oportunidade eles queriam falar sobre os campeonatos que 

ocorreriam na semana seguinte. 

Após sanar as dúvidas, iniciamos a aula a partir da “dinâmica das emoções”.  Os 

alunos identificaram seus sentimentos diante da observação do aquário e diversas 
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sensações foram relatadas e anotadas pela pesquisadora no quadro branco, como por 

exemplo, “sensações de paz”, “relaxamento”, “envolvimento com a natureza”, “conforto”, 

“felicidade”. Em um dos momentos da aula um aluno fez a seguinte colocação: 

 

A10: Professora, eu estou notando uma coisa legal também que ninguém falou... com 
o aquário a gente está aprendendo. Eu nunca imaginei ver algo de perto assim. Estou 

aprendendo as Relações Ecológicas vendo no aquário. 
 

A partir das sensações identificadas pelos alunos, trabalhamos a importância 

da preservação das espécies, conservação do meio ambiente, bem como a motivação 

que o uso desse recurso em sala de aula pode trazer no que se refere à aprendizagem.   

Em seguida, iniciamos a abordagem sobre as relações interespecíficas e 

intraespecíficas. Os alunos diferenciaram esses dois tipos de Relações Ecológicas e a 

seguinte pergunta foi proposta pela pesquisadora: 

 
Pesquisadora: No aquário, vocês observam que tipo de Relação Ecológica? 

A8: Relação interespecífica, professora! 
A15: Se vemos espécies de peixes, invertebrados e plantas no aquário a relação é 

interespecífica, mas se tivesse uma só espécie seria intraespecífica. Os seres vivos estão um 
relacionando com o outro. 

 

Como não havia mais tempo disponível na aula, foi proposto pela professora 

pesquisadora a realização de uma atividade para casa. Os alunos leriam um texto 

contido no livro didático e, posteriormente, responderiam a três questões para serem 

corrigidas no encontro seguinte. 

 
20º encontro - Competição, predação, comensalismo, parasitismo: tipos de 
Relações Ecológicas (19 de novembro de 2012): 

 
Como ficamos sem a realização de três encontros devido à realização da 

semana de esportes na escola, retomamos o projeto nesta data revisando o assunto 

sobre as Relações Ecológicas interespecíficas e intraespecíficas. Em seguida, foi 

corrigida a atividade levada para casa durante a aula anterior. Entretanto, muitos 

alunos não apresentaram a atividade contida no livro didático que foi proposta em 

sala de aula.  
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Logo após iniciamos a abordagem sobre os tipos de Relações Ecológicas que 

ocorrem no meio ambiente. Alguns alunos já tinham conhecimentos sobre as 

mesmas, através do vídeo assistido em uma das aulas. 

 A ideia central da aula era que os alunos identificassem os tipos de Relações 

entre os seres vivos ocorridas no aquário. Para isso foi estipulado um tempo para 

observações do mesmo. Os alunos observaram que as Corydoras sp sempre ficavam 

no fundo do aquário e muito juntas e um deles mencionou: 

 
A18 - Essa união das Corydoras parece ser uma relação de competição... Não sei de 

que, pois não sei se é macho ou fêmea, mas elas ficam sempre juntas. Mas poderia ser 
predação? 

Pesquisadora: Sim, existem muitas formas de competição. Seja por alimentos, 
espaço, parceiros sexuais... Seria predatismo se tivéssemos espécies de peixes diferentes e 

uma das duas sofresse um ataque, provocando morte, mas não é o caso. Talvez sejam 
parceiros. Vamos observar. Outras relações foram mencionadas, como podemos notar no 

seguinte trecho das conversas que aconteciam durante a atividade: 
A9: Tem também o comensalismo. O camarão come a ração que a gente dá para ele, 

mas também pode se alimentar dos restos alimentares e das folhas das plantas aquáticas. 

 

Os alunos mencionaram também algumas Relações Ecológicas que não foram 

visualizadas no aquário, como por exemplo, predatismo, parasitismo, mutualismo, 

entre outras. Entretanto, a maioria dos alunos não sabia diferenciar cada uma delas, 

sendo as diferenças demonstradas pela professora pesquisadora a partir de imagens. 

Após identificação e diferenciação, um dos alunos fez a seguinte pergunta: 

 
A15 - Ouvi falar em Relação harmônica e desarmônica, mas se elas são tão 

importantes para o ecossistema, como se pode dizer isso? 
Pesquisadora - Onde você ouviu falar sobre essas relações? 

A15 - No livro tem, professora. Vários livros e também já ouvi algumas pessoas 
falando. Queria saber o que é. 

 

Como atividade de casa foi proposto aos alunos a leitura sobre “Relações 

harmônicas e desarmônicas” para discussão na aula seguinte.  

Próximo ao final da aula, notamos que a bomba circuladora estava parada e 

verificamos que um dos camarões havia sido sugado. Aproveitamos o acontecimento 

para manutenção do aquário e alimentação dos peixes que foi realizada com o auxílio 

dos alunos.  A manta acrílica contida no filtro foi lavada utilizando água do próprio 
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aquário a fim de retirar a sujeira armazenada que impossibilitava o funcionamento 

correto da bomba. 

 
21º encontro - Relações harmônicas ou desarmônicas: O que diz o livro didático? 
(20 de novembro de 2012): 

 
Notando a importância da pergunta que um dos alunos tinha formulado no 

encontro anterior, achamos necessário realizar uma abordagem sobre essa temática, 

que também estava presente no livro didático dos alunos. Alguns livros trazem 

considerações a respeito das relações harmônicas (positivas) e as desarmônicas 

(negativas) para os organismos que estão se relacionando. Quando essas relações são 

positivas, um ou ambos os indivíduos são beneficiados sem causar danos um ao 

outro. Já nas chamadas relações desarmônicas (negativas), em tese, um ou ambos os 

organismos se prejudicam. Os alunos leram um texto sobre as Relações Harmônicas e 

Desarmônicas e, posteriormente, em grupos, trabalhamos com a discussão da 

atividade proposta (Anexo D).  

Entretanto, nota-se que as Relações Ecológicas são importantes para a 

determinação e abundância dos organismos, sem serem positivas ou negativas para 

os organismos, cabendo, portanto abordar essa questão. Além disso, esses termos são 

ultrapassados, favorecendo nos alunos a visão antropocêntrica das Relações 

Ecológicas para os ecossistemas. 

 
22º e 23º encontros - Importância das Relações Ecológicas para a manutenção dos 
ecossistemas (03 de dezembro de 2012): 

 
Os alunos conheceram a importância das Relações Ecológicas, sendo estas 

vitais para a manutenção das espécies em um determinado ecossistema. A aula foi 

abordada a partir do aquário e da apresentação de slides. Um trecho dos diálogos foi 

reproduzido abaixo para ilustrar a dinâmica de interação entre a professora-

pesquisadora e os alunos: 

 
Pesquisadora: Vocês acham que as Relações Ecológicas têm alguma função para o 

meio ambiente? 
A16 – Sim, professora! Os seres vivos relacionam uns com os outros, sendo eles de 

espécies iguais ou diferentes. 
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A17- A sobrevivência das espécies é garantida na natureza e é para isso que serve as 
Relações Ecológicas. 

Pesquisadora: Como assim? De que forma isso acontece? 
A17: Através da reprodução, da caça e das relações que uns tem com os outros. 
Pesquisadora: E se o meio ambiente sofre alguma alteração o que aconteceria? 

A9: As espécies morrerão. É (...) acho que serão ameaçadas. Não irá haver nenhum 
tipo de Relação Ecológica. 

Pesquisadora: Isso mesmo. 
 

Na sequência, algumas imagens sobre a vida dos animais em ambiente natural 

foram mostradas aos alunos e um deles relatou o exemplo do predatismo: 

 

A22: O predatismo é importante. Ficamos com pena do animal que morre, mas tem 
que ser assim. Vejam aí o exemplo da onça10 predando a zebra e do tubarão predando a foca. 

Se eles não se alimentarem irão morrer. É para isso que serve as relações... para a 
manutenção da natureza. 

 

A estimulação da capacidade de percepção dos alunos durante essa aula foi 

importante para que os mesmos notassem que os seres dependem uns dos outros 

para garantir a sua sobrevivência. A sala de aula, neste dia, estava bastante suja e um 

dos alunos citou esse exemplo durante a aula: 

A11 - Nós vivemos em sociedade, isso é um tipo de relação ecológica que já 
estudamos e não respeitamos algumas regras. A sala está suja hoje e ninguém vive na 

sujeira. A gente tem que cuidar daqui primeiro e depois cuidarmos do meio ambiente. A 
natureza está assim porque a gente que prejudica. 

 

A professora pesquisadora enfatizou a importância da fala desse aluno, visto 

que essas atitudes auxiliavam no cuidado com o meio ambiente, na preservação dos 

ecossistemas e dos seres que habitam nele. Enquanto isso, o aluno que fez o 

comentário começou a apanhar o lixo nas proximidades de sua cadeira. Alguns 

alunos fizeram o mesmo e outros se mantiveram passivos, apenas observando. 

Logo após, a sala foi organizada em grupos e um jogo sobre Relações 

Ecológicas (Anexo E) foi realizado para fixação do conteúdo. Foram distribuídas 

gravuras de animais em ambiente natural e explicado a forma como seria realizado o 

jogo. As gravuras foram embaralhadas e uma delas foi retirada do jogo. Os alunos 

receberam as cartas em quantidades iguais, verificando se algumas daquelas cartas 

                                                           
10 Durante a fala o aluno mencionou a relação de predatismo entre a onça e a zebra. Entretanto, 
acreditamos que o aluno expressou o nome que recordou no momento, utilizando o termo onça no 
lugar do guepardo que aparecida no filme. 
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formavam par com algum tipo de Relação Ecológica. O jogo seguiu até o 

esgotamento das gravuras. O grupo que formou o maior número de pares foi o 

ganhador da competição. Os grupos perdedores imitaram o animal da gravura 

retirada no início do jogo. A maioria dos alunos conseguiu relacionar a gravura com 

o tipo de relação ecológica estudado em sala. 

 O jogo teve duração de 30 minutos e as relações que não foram identificadas 

pelos alunos foram mencionadas pela professora pesquisadora. Os alunos tiveram 

dificuldades para diferenciar algumas relações, como por exemplo, parasitismo e 

mutualismo.  

 
24º encontro - Vídeo: Relações Ecológicas (04 de dezembro de 2012): 

 
Nessa aula, os alunos assistiram um vídeo divulgado na internet11 sobre as 

“Relações Ecológicas” e, em seguida, houve um processo de discussão sobre o filme. 

Após exibição, foi solicitado que os alunos mencionassem o que entenderam a 

respeito do vídeo e diferentes aspectos foram relatados.  

Aproveitamos a exibição do vídeo para abordagem das Relações Ecológicas e 

Evolução. Dessa forma, perguntamos aos alunos se eles já ouviram falar sobre a 

temática e percebemos o contato dos alunos com o conteúdo durante a 5ª série. 

Assim, a professora pesquisadora perguntou: 

 
A evolução e as Relações Ecológicas são assuntos que tem uma ligação? 

De que forma podemos perceber a Evolução na natureza? 
Quais os efeitos da extinção de espécies para a natureza? 

 

Entretanto, a maioria os alunos não conseguiu perceber a ligação entre as 

Relações Ecológicas e a evolução. Outros falaram que existe um elo entre as mesmas, 

pois à medida que há evolução, as espécies se adaptam às condições para 

sobrevivência. 

O tempo disponível para as aulas nem sempre era suficiente para todas as 

discussões e como não possuíamos respostas prontas para todas as perguntas feitas 

pelos alunos, indicamos que os mesmos utilizassem outras fontes de pesquisa, como 

a internet, livros, jornais e revistas.  

                                                           
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9coO18YD96I 
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Ao final da aula, a pesquisadora foi chamada pela coordenação da escola, pois 

o aquário precisava ser transportado para outra sala por estar atrapalhando o 

andamento de algumas atividades na sala de música. Dessa forma, foi necessário 

pensar em outro local para instalar o objeto, visando finalizar as atividades com os 

alunos e duas salas foram disponibilizadas pela coordenação da escola: a sala de 

psicologia e a sala de informática. Como a sala de psicologia não tinha espaço 

adequado para todos os alunos e para o aquário definimos pela transferência para a 

sala de informática da escola. 

 
 25º encontro - Atividade avaliativa (17 de dezembro de 2012): 
 

Nesta aula foi realizada a avaliação da unidade.  

Os alunos tiveram o tempo de uma hora/aula para responderem quatro 

questões referentes ao conteúdo abordado. A atividade foi elaborada e corrigida pela 

professora participante e foi utilizada como nota parcial da unidade com valor de 1,5 

pontos.  

Outras atividades com os demais conteúdos, bem como o comportamento dos 

alunos em sala de aula, além de um simulado com o valor de 7,0 pontos foram 

utilizados como forma avaliativa para a disciplina.  

 

26º e 27º encontros - Avaliação da experiência e encerramento (18 de 
dezembro de 2012) 

 
O último encontro caracterizou-se pela inquietude e ansiedade dos alunos que 

iriam sair de recesso para as festividades de fim de ano, já que não haveria férias 

escolares por conta da greve acontecida no início do ano. 

O aquário estava montado na sala de informática da escola e os computadores 

atrapalharam bastante o andamento da aula, pois os alunos queriam o tempo todo 

acessar a internet. Diante disso, tentamos chamar a atenção dos alunos para as aulas, 

pedindo que todos os computadores fossem desligados, já que anteriormente a 

realização das aulas com a turma, outros alunos utilizaram a sala de informática. 

A sala foi organizada em círculo para melhor visualização dos alunos que 

apresentaram suas percepções a respeito da experiência das aulas utilizando o 
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aquário como recurso didático. Dessa forma, iniciamos a dinâmica conhecida como 

“teia da vida”. Usando um rolo de barbante, a pesquisadora iniciou a dinâmica 

mencionando uma palavra que refletia a sua percepção sobre a experiência vivida, 

jogando posteriormente o rolo para um aluno que apresentava suas percepções e 

assim sucessivamente até o rolo de barbante acabar.  

Ao final, o cordão formou uma teia, que foi comparada com as Relações 

Ecológicas em um ecossistema. Foi mencionada a importância de todos os 

organismos, bem como a necessidade de preservação e conservação da natureza.  

A pesquisadora falou sobre o trabalho e sobre aprendizagem da mesma. E, 

posteriormente, a palavra foi passada para os alunos relatarem suas percepções. 

Vejamos alguns trechos de depoimentos explicitados neste momento: 

 
A1: O aquário foi importante para auxiliar na aprendizagem dos conteúdos, pois a 

visualização permitiu que a gente entendesse o conteúdo.  
A7: Eu vivi uma experiência diferente com o aquário. Achei importante ele vir para 

escola porque a turma ficou mais unida, principalmente no dia que fomos para a Barragem 
da Pedra. 

A12: Eu não estava presente em todas as aulas porque fui para São Paulo, mas eu 
vou guardar na memória o dia em que fui para a aula de campo. A escola nunca havia feito 

isso... eu nunca havia pescado antes. Também acho que aprendi muito o conteúdo sobre 
Relações Ecológicas porque a gente vê no meio ambiente, mas não sabe dizer o que é e agora 

eu já sei. 
A15: Ainda teve que a gente aprendeu sobre o cuidado que temos que ter com o meio 

ambiente.  Aprendemos a respeitar a natureza (...) vi que o aquário pode guardar as espécies 
ameaçadas. É (...) quando o homem destrói tudo. 

 

Essa aula contou com a participação de todos os alunos e até aqueles mais 

calados falaram sobre sua experiência, mesmo que com apenas uma palavra.  

Ao final do encontro os alunos vieram despedir-se da pesquisadora 

demonstrando a satisfação com o trabalho realizado, além de alguns pedirem o 

retorno da atividade no ano seguinte. 
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CAPÍTULO 4 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

Neste capítulo apresentamos a discussão referente aos dados produzidos 

durante a realização da pesquisa. Como antecipamos no capítulo em que 

descrevemos a metodologia do trabalho, a discussão dos resultados será baseada nas 

seguintes categorias: 4.1) prática didático-pedagógica; 4.2) aprendizagens obtidas e 

conteúdo de Ciências Naturais/Ecologia; 4.3) perspectivas dos sujeitos envolvidos 

no processo, conforme demonstrado no organograma a seguir: 

 
Figura 20-  Organograma para análise dos dados produzidos 
 

 

A partir dessas três categorias analisamos a proposta implementada levando 

em consideração a abordagem do conteúdo “Relações Ecológicas” e as 

aprendizagens obtidas pelos alunos. Analisamos ainda as percepções dos 

participantes da pesquisa (alunos, professora participante e professora pesquisadora) 

sobre as atividades desenvolvidas, considerando os limites e as possibilidades do uso 
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de um aquário como recurso didático em aulas de Ciências Naturais envolvendo 

conteúdos de Ecologia. 

 
4.1 - Prática didático-pedagógica: 

 
Com essa categoria pretendemos analisar se a intervenção desenvolvida 

permitiu (ou não) a realização de um trabalho participativo, motivador, dialógico e 

contextualizado, características que devem marcar esse tipo de proposta de ensino. 

Para análise dos dados produzidos, consideramos a necessidade de subdividir 

essa categoria em duas outras subcategorias: 

A primeira subcategoria refere-se às “perspectivas do processo de ensino-

aprendizagem”. Analisamos a intervenção como proposta motivadora para o 

processo de ensino e aprendizagem, bem como a participação dos professores e dos 

alunos no contexto do trabalho. Dentro dessa subcategoria emergiram dois pontos 

cruciais (papel do professor e papel do aluno) visando entender as funções 

assumidas pelos sujeitos envolvidos ao longo do processo. Demonstramos ainda 

algumas potencialidades desenvolvidas no decorrer da intervenção e que foram 

relacionadas ao desenvolvimento de atitudes nos alunos; atitudes que consideramos 

essenciais quando pensamos em uma formação para a preservação da natureza. 

Identificamos ainda algumas potencialidades desenvolvidas durante as aulas de 

Ciências Naturais e que fazem parte do papel do professor em sala de aula, visto que 

favorecem o surgimento de situações que foram essenciais para o andamento do 

trabalho. 

Na segunda subcategoria, “o aquário como ferramenta para a concretização da 

prática pedagógica”, examinamos os fatores que motivaram a aprendizagem dos 

alunos no que se refere à aplicabilidade do conteúdo “Relações Ecológicas”, assim 

como os limites e as possibilidades do uso de um aquário como recurso didático nas 

aulas de Ciências Naturais, fatores que direcionaram ao objetivo da pesquisa no que 

se refere ao impacto em termos de ensino e aprendizagem dos alunos. 

 
4.1.1 - Perspectivas do processo de ensino e aprendizagem: 
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A proposta de intervenção é interessante à medida que o professor se 

reconheça como parte do processo de aprendizagem dos alunos, não devendo atuar 

como mero transmissor de conhecimentos (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Cabe, 

portanto ao professor criar um ambiente de aprendizagem que convide o aluno a 

assumir uma postura participativa e problematizadora, resignificando o papel dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (KRASILCHIK, 2011).  

A ideia central utilizada para elaboração da intervenção foi tornar a disciplina 

de Ciências um espaço para discussão e participação dos alunos nas aulas. Assim, 

aliamos o estudo do conteúdo “Relações Ecológicas” e o uso de aquários como 

ferramenta para a aprendizagem, empregando atividades na tentativa de superar o 

tradicionalismo frequentemente encontrado nas aulas de Ciências Naturais.  

 
 Papel do professor: 

 
Acreditamos que professor exerce importante papel na formação dos alunos. 

De acordo com Fumagalli (1998) a formação científica no nível fundamental remete a 

responsabilidade de formar alunos conscientes, solidários e críticos, principalmente 

no que se refere às temáticas ambientais. Segundo Pozo e Gómez-Crespo (2009) o 

papel do professor em sala de aula é auxiliar os alunos no estabelecimento de 

relações entre teoria e os casos práticos, estimular questionamentos nas aulas, bem 

como ajudá-los a estabelecer sequências detalhadas de ações que podem ser geradas 

a partir de estratégias que os auxiliem como futuros cidadãos a viver em sociedade.  

O professor, portanto pode colaborar para que o aluno cresça como indivíduo 

a medida que realiza um trabalho consistente e comprometido em seu espaço de sala 

de aula. O aluno terá resultados significativos quando o professor, ciente de sua 

importância, focaliza o coletivo e põe em discussão o processo e não o produto como 

resultado final. 

Durante a intervenção buscamos estimular a percepção de que os conteúdos 

escolares estão intimamente relacionados com o cotidiano dos alunos e sua 

aprendizagem é necessária para o entendimento da ocorrência, função e importância 

das Relações Ecológicas para os ecossistemas. Além disso, as atividades realizadas 

durante a intervenção também proporcionaram a discussão de questões ambientais, 
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pois envolveu o trabalho com seres vivos e uma aula de campo, fator que favoreceu o 

contato dos estudantes com o meio ambiente. Podemos citar outras potencialidades 

de estímulo ao aprendizado dos alunos: 

 
 Comunicação entre professor e aluno: 

 
Aulas que envolvem a interação entre professor e aluno são importantes para 

o aprendizado, pois permitem a exposição das ideias, sentimentos e dúvidas 

(KRASILCHIK, 2011).  

Comumente observa-se nas salas de aula professores que não estimulam o 

diálogo com os alunos, estabelecendo um “clima” de distância em relação aos 

mesmos. De acordo com Pozo e Gómez-Crespo (2009) o ensino das ciências continua 

sendo desenvolvido segundo um modelo ortodoxo, muito vigente em nossas salas de 

aula, uma vez que os professores aprenderam Ciências dessa maneira. Dessa forma, 

ao observarmos as aulas de Ciências Naturais, percebemos a falta de diálogo em sala 

de aula. A situação muitas vezes, estava associada às aulas expositivas, conforme 

demonstrado no trecho abaixo:  

 
“A turma mostrava-se bastante agitada e, geralmente, os alunos não participavam 

das aulas”. (Memorial descritivo, Capítulo 3, p. 63). 
 

A falta de diálogo em sala de aula, geralmente, está associada às aulas 

expositivas, sem o uso de outras estratégias de ensino e centradas no professor, que 

favorecem apenas a memorização de conteúdos conceituais, não estimulando a 

participação dos alunos. Segundo Krasilchik (2011, p. 18) a ausência de comunicação 

entre professor e alunos, o uso de vocabulário técnico em sala de aula e as aulas 

expositivas, levam os alunos a pensar que a disciplina de Ciências/Biologia é um 

conjunto de nomes a serem memorizados, permitindo a formação de barreiras no 

aprendizado. Nota-se, portanto, que o ensino nessa área, ainda recebe os reflexos das 

décadas de 1950 e 1960 em que o estudo das Ciências era marcado pela fragmentação 

dos conteúdos, além da falta de comunicação entre a escola e a comunidade 

(KRASILCHIK, 2011).  

Diante desses fatores, buscamos envolver os alunos chamando-os a participar 

das aulas, esclarecer as dúvidas, bem como favorecer um elo entre professor e aluno, 



 

 

98 

já que anteriormente a realização da pesquisa os alunos não demonstravam interesse 

nas aulas de Ciências Naturais.  

Entretanto, isso não significa êxito em todas as aulas, já que alguns alunos, por 

mais que fossem estimulados, mantiveram-se calados, enquanto outros participaram 

com mais frequência.  

Dessa forma, selecionamos um trecho do memorial descritivo, visando 

demonstrar a intenção da pesquisadora em promover os espaços de comunicação 

durante as aulas: 

 
Ao inserir os alunos no contexto da atividade permitimos a participação dos mesmos nas 

aulas, principalmente aqueles que já tiveram um aquário, pois utilizaram seus 
conhecimentos prévios para expressar o que sabiam. (Memorial descritivo, 13º e 14º 

encontros, capítulo 3, p. 72). 
 

A introdução de situações problemas, como por exemplo, nos momentos em 

que a bomba circuladora apresentou defeito, ou quando medíamos o pH e a 

temperatura da água, propiciaram a formação de espaços para discussão durante as 

atividades e estreitou a comunicação entre professor e aluno. Além disso, favoreceu a 

capacidade de expressão, motivação e interesse dos alunos nas aulas, visto que 

minimizamos os obstáculos que impedem a aprendizagem, já que a maioria dos 

alunos tinham problemas para compreender e comunicar suas ideias. 

Assim, acreditamos que as atividades desenvolvidas criaram condições para a 

melhoria do aprendizado do conteúdo de Ciências Naturais. 

 
 Valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes: 

 
Em vários momentos da pesquisa sondamos os conhecimentos prévios dos 

alunos. De acordo com Mortimer e Carvalho (1996) práticas pedagógicas podem 

apresentar resultados satisfatórios quando são construídas a partir dos 

conhecimentos que os alunos trazem para a escola. Portanto, os conhecimentos 

prévios dos estudantes desempenharam importante papel durante as atividades 

realizadas em sala de aula. 

No 9º encontro, com o intuito de identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos sobre os rios e peixes da região de Jequié, aquários e ensino de Ciências 

Naturais, utilizamos como ferramenta para coleta de dados um questionário 
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diagnóstico. Alguns alunos, durante o desenvolvimento da atividade afirmaram: “Eu 

não sei nada sobre isso” (A7), “Não tenho conhecimentos suficientes sobre essas 

coisas” (A3). Foi explicado que o interesse da pesquisa era discutir os dados 

produzidos a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e que não estávamos 

procurando respostas tidas como corretas ou errôneas para as perguntas contidas no 

questionário.  

Dos 33 alunos que participaram da pesquisa, 27 responderam ao questionário 

diagnóstico, sendo as respostas agrupadas em categorias, representadas a seguir por 

meio de quadros, figuras e gráficos. 

De acordo com a questão 1 ao serem perguntados sobre os rios da região de 

Jequié: 

 

Figura 21 - Rios da região de Jequié segundo o conhecimento dos alunos 
participantes do projeto. 

 
 

As respostas indicam que 88% dos alunos conhecem os dois principais rios 

que passam pela cidade de Jequié. Contudo, não citam alguns tributários 

importantes da região e que estão mais afastados da cidade, como por exemplo, o rio 

Preto do Costa e Preto de Criciúma, os riachos Baeta, Boa Esperança, Catingueiro, 

Caldeirão do Costa de Cima Clado, Fundo, do Grama, do Golfo, Itapicuru, Jibóia, 

João Novo Maracás, do Muquém, São João, São Pedro ou Missão e Santa Rosa, pelos 

córregos de Água Vermelha, Bateia, Castanho, Macuco, Morro Verde e Pelado, assim 

como as lagoas do Barreiro e dos Patos (Fonte:www.inema.ba.gov.br). 
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É notório que as escolas da cidade detêm-se, muitas vezes, à descrição de 

paisagens e situações ambientais distantes da realidade dos estudantes, despertando 

pouco ou nenhum interesse no estudo dos rios que atravessam a região de Jequié. De 

acordo com Wortmann, Souza e Kindel (1997) as experiências interativas com 

ambientes que fazem parte da realidade dos alunos parecem ser dotadas de maior 

autenticidade, pois elas permitem a observação dessas localidades. Entretanto, esse 

tipo de atividade poucas vezes é desenvolvida nas escolas e quando ocorrem, tem 

pouco a ver com os ambientes que os estudantes conhecem pessoalmente 

(WORTMAN; SOUZA; KINDEL, 1997).  

Diante dos resultados, verificamos a importância de trabalhos nas escolas 

relacionados à divulgação dos rios que atravessam a cidade, como é o caso do rio 

Jequiezinho, que já desempenhou importante papel não só do ponto de vista 

ecológico, funcionando como refúgio para a fauna e flora da região, bem como para a 

sobrevivência das populações humanas que viviam no seu entorno no que se refere a 

atividades de pesca e irrigação (SONODA; SILVA; MAGALHÃES, 2005) e que sofre 

um processo de degradação graças à ação antrópica. 

Na referida questão, mesmo sem terem sido orientados, dentre os alunos que 

falaram sobre os rios de Contas e Jequiezinho, 59% enfatizaram os problemas 

ambientais sofridos por ambos, conforme descrito no quadro a seguir: 

 
Quadro 5 - Principais problemas ambientais dos rios de Contas e Jequiezinho segundo a 
opinião dos alunos participantes da pesquisa. 

Participante Depoimento Instrumento/Encontro 

A1 “Eu conheço o rio de Contas. Ele é muito 
poluído porque o povo só joga esgotos no rio, 
mas tem uma parte dele que é limpa na cidade 
nova em Jequié.” 

1ª questão do questionário 

diagnóstico, 9º encontro. 

A10 “O Rio de Contas é muito fedendo, muita 
sujeira... antes era muito limpo e dava para 
brincar.” 

A12 “O rio de Contas pela falta de cuidado está 
poluído. Ele é cheio de sujeira que as pessoas 
jogam.” 

A22 “O rio Jequiezinho está sumindo e o que tem 
está sujo. Antes era limpo.” 

 

Dentre os motivos mais citados pelos alunos, encontra-se a ação antrópica, 

responsável pelas graves consequências ambientais enfrentadas pelos rios e que afeta 
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a vida das espécies viventes nesse habitat. É comum encontrarmos lixo nas ruas e nas 

proximidades dos rios, fatores que oferecem graves consequências à cidade em 

épocas de chuva.  

Como consequência dessas ações, os organismos aquáticos enfrentam um 

conjunto de problemas que afetam seus habitats diante das atividades humanas e seu 

impacto para o meio ambiente. Além disso, muitos organismos, como por exemplo, 

peixes e camarões têm importância econômica e alguns métodos que envolvem a 

captura destroem seus habitats, aumentando a vulnerabilidade dessas espécies. 

Como agravante, a construção de barragens e represas, bem como a canalização dos 

rios criam problemas que afetam a vida de espécies nativas, já que a partir do 

momento que um curso de rio é alterado espécies exóticas podem ser introduzidas, 

disputando recursos com as demais (CALÓ, et al., 2003; POUGH; JANIS; HEISER, 

2008). 

 A reflexão sobre a situação de alguns rios do país, especificamente dos rios de 

Contas e Jequiezinho, que atravessam a nossa cidade, permitiu concluir que o 

homem é o principal agente causador das consequências sofridas pelos referidos rios. 

A ideia foi demonstrada quando os alunos refletiram sobre os panoramas antigo e 

atual de ambos os rios: 

 
“O rio de Contas antes o povo podia tomar banho e hoje ninguém pode porque está muito 
poluído cheio de lixo, etc. Isso tudo é culpa do homem que destrói tudo.” (A17, trecho da 

resposta da questão 1 no questionário diagnóstico, 9º encontro).” 

 

Os grandes problemas ambientais divulgados diariamente pelos meios de 

comunicação surgem a partir da autodesignação do homem como dominador da 

natureza, modificando o meio ambiente visando atender suas necessidades. Cabe a 

escola, especificamente ao ensino de Ciências, colaborar também para o 

desenvolvimento de inúmeras atitudes no que diz respeito à natureza.  

Consideramos pertinente a discussão dessa temática nas aulas a fim de alertar os 

alunos sobre a importância do uso sustentável dos recursos, bem como favorecer a 

integração dos mesmos com a natureza. 

Outros problemas, como por exemplo, a seca que assolou a região de Jequié no 

ano de 2012 foram citados em algumas respostas dos questionários e no 10º encontro 
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durante a aula “Como vejo um aquário”. Nesta época, o Rio de Contas, represado 

pela Barragem de Pedra, estava com o nível de água abaixo do normal e essa situação 

necessitou de atenção no que se refere ao uso indevido da água. 

 
Quadro 6 - Discussão sobre os problemas enfrentados pelo rio de Contas. 

Participante Depoimento Instrumento/Encontro 

A5 “Eu moro perto da Barragem... ela está muito 
seca. Eu e meu irmãozinho estamos 
economizando água, não jogamos lixo no chão, 
nem poluímos o meio ambiente. Minha mãe que 
ensinou isso para gente”. 

Memorial descritivo da 
pesquisadora, 10º 
encontro, 2012. 

A12 “O rio de Contas está secando”. Questionário diagnóstico, 
9º encontro, 2012. 

A13 “Temos que economizar água. Em Jequié 
estamos economizando água, pois a Barragem da 
Pedra está muito seca. Não tem água.” 

Memorial descritivo da 
pesquisadora, 10º 
encontro, 2012. 

A26 “A barragem da Pedra que por causa do calor 
está seca”. 

Questionário diagnóstico, 
9º encontro, 2012. 

A28 “O que eu conheço é só o rio de Contas que está 
seco”. 

Questionário diagnóstico, 
9º encontro, 2012. 

 
Os fatos relatados pelos alunos (A5 e A13) foram episódios citados durante o 

10º encontro e tratam de decisões que foram tomadas individualmente ou no âmbito 

familiar.  

O aluno (A5), um dos mais participativos durante as aulas, fez colocações na 

maioria das aulas de Ciências. Nesta mesma aula o aluno fez uma colocação (10º 

encontro, p. 64-65) que nos motivou a inserir questões sobre Alfabetização Ecológica 

durante a intervenção. Atualmente, essa temática é bastante discutida devido à 

necessidade da aprendizagem referente às questões ambientais desde a infância. 

Pesquisadores como Capra, Stone e Barlow (2006) defendem a educação das crianças 

para um mundo sustentável. Segundo os pesquisadores “costuma-se definir uma 

comunidade sustentável como aquela capaz de satisfazer as necessidades humanas 

sem diminuir as oportunidades das gerações futuras. Entretanto, essa definição não 

esclarece como se constrói uma sociedade sustentável” (CAPRA; STONE; BARLOW, 

2006, p. 13). 

Abordagens preocupadas em formar alunos capazes de compreender a 

realidade social têm sido defendidas por pesquisadores da área de ensino de 
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Ciências/Biologia: LACREU (1998); FUMAGALLI (1998); CAPRA; STONE; 

BARLOW (2006); KRASILCHIK, (2011); SCHOEREDER, et al. (2012). Segundo 

Schoereder et al. (2012)  atividades que envolvem discussões em sala de aula 

promovem a retenção de informações em longo prazo, além de motivar estudantes 

para aprendizagens futuras, aplicando-as a situações novas.  

No entanto, reconhecemos que a implementação desse tipo de proposta 

demanda um maior tempo para aplicabilidade em sala de aula, necessitando um 

maior número de aulas dedicadas ao estudo de cada temática. Talvez esse seja um 

dos limites do trabalho com temáticas sociocientíficas em sala de aula. Com esse 

intuito é que defendemos a viabilidade de práticas pedagógicas mais amplas, já que 

pensamos em um currículo escolar flexível, capaz de inserir os alunos no contexto da 

disciplina, favorecendo o desenvolvimento de atividades com conteúdos atuais, 

inserindo o conhecimento dos alunos durante a abordagem e, consequentemente, a 

aprendizagem de conteúdos e de atitudes referentes a questões ambientais. 

A questão 2 objetivava saber quais os peixes da região de Jequié eram 

conhecidos pelos alunos, sendo eles apresentadas no quadro a seguir: 

 
Quadro 7 - Peixes da região de Jequié que os alunos manifestaram ter conhecimentos. 

Peixes citados Número de citações Frequência Relativa 

Piranha 
Tilápia  
Traíra 
Piaba  
Pirarucu 
Sardinha 
Robalo  
Baiacú 
Peixe boi 
Não conhece 
TOTAL  

24 
8 
6 
6 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
58 

41% 
14% 
10% 
10% 
9% 
7% 
3% 
2% 
2% 
3% 
100% 

 
Dentre as espécies citadas duas pertencem a ordem dos Characiformes (piaba 

e piranha) que compreende a maioria dos peixes de água doce do Brasil, com 

representantes de importante valor econômico, tanto para aquariofilia, quanto para a 

alimentação (NAKATANI, et al., 2001). Espécies de outras famílias são citadas 

também, como, por exemplo, a tilápia, pertencente à família Cichlidae; a traíra, 
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pertencente à família Erythrinidae; o pirarucu, pertencente à família Arapaimatidae; 

o robalo, pertencente à família Serranidae e o baiacú, com espécies pertencentes às 

famílias Tetraodontidae e a Diodontidae (NAKATANI, et al., 2001). 

É importante salientar e discutir sobre as espécies que os alunos indicaram 

corretamente como dulciaquícolas, a exemplo da piaba (Astyanax spp., 

Hyphessobrycon spp., Serrapinnus spp., etc), traíra (Hoplias spp.), tilápia (Oreochromis 

niloticus), piranha (Pygocentrus piraya e Serrasalmus brandtii) e pirarucu (Arapaima 

gigas), embora algumas dessas espécies não sejam naturalmente pertencentes à bacia 

hidrográfica do Rio de Contas, pois foram introduzidas nos rios e corpos d´água da 

região. É um fator positivo que a maioria dos alunos tenha conhecimentos sobre os 

peixes e rios, entretanto, eles necessitam de aprofundamento nos conhecimentos dos 

processos ecológicos para entender melhor os eventos que atuam na degradação dos 

ecossistemas (CHIAPETTI, 2009). Entretanto, algumas das espécies citadas pelos 

estudantes não pertenciam à Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, como é o caso do 

Pirarucu (é comercializado para utilização em tanques e lagoas de propriedades 

privadas) e algumas nem são espécies dulciaquícolas, a exemplo do Baiacú e Robalo. 

Além disso, uma das espécies citadas refere-se a um mamífero aquático - Peixe–Boi 

(Trichechus spp.). Em vista disso, achamos pertinente apresentar aqui alguns aspectos 

básicos referentes à biologia das espécies citadas pelos alunos, propondo que os 

mesmos aprofundassem seus conhecimentos sobre esses animais.  

A piranha é um peixe carnívoro, sendo a espécie distribuída geograficamente 

em diversas bacias hidrográficas brasileiras incluindo as do São Francisco, Prata e 

Amazônica (NAKATANI, et al., 2001; NELSON, 2006). São encontradas no rio de 

Contas duas espécies (Pygocentrus piraya e Serrasalmus brandtii) que foram 

introduzidas.  Nas comunidades ribeirinhas são populares por comumente causar 

alguns transtornos aos pescadores, como estragos em redes e eventuais acidentes nas 

populações que vivem no entorno. 

 Já as piabas, citadas nas respostas dos alunos são peixes que podem pertencer 

a diversas espécies e são encontradas em praticamente todos os rios neotropicais 

incluindo as bacias hidrográficas brasileiras (NAKATANI, et al., 2001; NELSON, 

2006; BENEVIDES, et al., 2007). No Rio de Contas, região da Barragem da Pedra em 
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Jequié–BA encontra-se uma espécie endêmica do estado da Bahia (piaba facão) que 

atualmente faz parte da “Lista da Fauna Brasileira ameaçada de Extinção”, na 

categoria vulnerável, devido à sua limitada distribuição geográfica e a situação 

delicada dos ambientes onde é encontrada (MACHADO et al., 2005 apud 

BENEVIDES, et al., 2007). No caso específico dessa espécie, estudos anteriores 

relataram que os impactos antrópicos oriundos de atividades como a agricultura e 

indústrias tem ameaçado o desenvolvimento da piaba facão na localidade da 

Barragem da Pedra, tornando urgente medidas para conservação da espécie 

(SAMPAIO 2006 apud LIMA, et al., 2007). Nota-se que as informações referentes às 

espécies nativas são pouco divulgadas nas escolas; segundo Wortmann, Souza e 

Kindel (1997), ao realizarem esse tipo de experiência em sala de aula, o professor 

permite que os alunos observem os detalhes que envolvem o desenvolvimento e o 

modo de vida desses seres, além de implicar em compreensões importantes para a 

formação de consciência ambiental e ações conservacionistas. 

 Outra espécie bastante citada pelos alunos foi a tilápia (Oreochromis niloticus), 

pertencente à ordem dos Perciformes. A espécie pertence à família Cichlidae, com 

ampla distribuição geográfica, originária da África e com representantes 

introduzidos em quase todas as bacias brasileiras (NAKATANI, et al., 2001; 

ATTAYDE et al., 2007). Algumas das consequências da perda de diversidade 

biológica no Nordeste do Brasil estão relacionadas a introduções voluntárias que 

foram intensificadas por programas de governo que, por meio do Departamento de 

Obras Contra a Seca (Dnocs), do Ministério da Integração Nacional, levaram à 

introdução de 42 espécies de peixes e crustáceos em aproximadamente 100 

reservatórios de água doce no Nordeste (GURGEL; FERNANDO, 1994; REASER; 

GALINDO-LEAL; ZILLER, 2005 apud LEÃO, et al., 2011) sendo este um dos fatores 

que atuam para a perda da biodiversidade, já que as espécies introduzidas dividem 

espaço e recursos com as demais espécies encontradas no Rio de Contas. As espécies 

exóticas assumem no Brasil grande significado como ameaça real à biodiversidade, 

aos recursos genéticos e à saúde humana, já que várias delas estão dominando 

diferentes ecossistemas, ameaçando a integridade e o equilíbrio dessas áreas 

(BRASIL, 2009). De acordo com as definições adotadas pela Convenção sobre 



 

 

106 

Diversidade Biológica (1992) na 6ª Conferência das partes (CDB – COP6) espécies 

exóticas são organismos que foram introduzidos fora da sua área de distribuição 

natural e que ameaçam os ecossistemas por possuírem elevado potencial de 

dispersão nos ambientes invadidos, atingindo, principalmente as espécies nativas.   

Verifica-se, portanto, a importância que os alunos tenham acesso a 

conhecimentos referentes às espécies encontradas em sua região, principalmente as 

espécies nativas, mas que também tenham acesso ao estudo das espécies 

introduzidas e suas ameaças aos rios da sua localidade para que a comunidade esteja 

envolvida no apoio de medidas mitigadoras. Segundo o Ministério do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2009) é importante que os Estados promovam a educação e a 

sensibilização pública em relação às causas da invasão e dos riscos associados à 

introdução de espécies exóticas.  

Além das espécies anteriormente citadas, a traíra, pertencente à família 

Erythrinidae que compreende peixes de pequeno a grande porte e são distribuídos 

em toda a América do Sul também foi citada pelos alunos.  

O pirarucu é o maior peixe de água doce brasileiro e pertence à família 

Arapaimatidae. É encontrado nos rios da Bacia Amazônica, sendo uma espécie 

ameaçada de extinção, tanto pelo valor de sua carne, como pela pesca de outros 

peixes utilizando redes e anzóis que muitas vezes prendem o pirarucu, matando-o 

indiscrimidamente (NAKATANI, et al., 2001). A menção feita pelos alunos pode ter 

fundamento no fato de que o peixe tem sido comercializado na região de Jequié para 

manutenção em tanques e lagoas particulares, como atrativo turístico e para 

satisfazer a curiosidade de visitantes em conhecer um dos maiores peixes de água 

doce do mundo. O fato dos alunos citarem o pirarucu pode ser um indicativo da 

disseminação da espécie na região. Este fato reforça a necessidade dos professores 

discutirem nas aulas temáticas relacionadas aos problemas referentes à introdução de 

espécies, considerada por Wilson (2008) como a segunda maior causa da redução da 

biodiversidade. 

Entre as espécies com potencial para a aquicultura encontra-se o robalo 

(Centropomus spp.), sendo um peixe da família Serranidae e comum nas barras de rios 

ou embocaduras com o mar de todos os rios brasileiros (SOUZA, et al., 2011). É um 
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peixe carnívoro, muito apreciado pela qualidade de sua carne branca, com pouca 

gordura, tem elevado valor no mercado (SOUZA, et al., 2011). Outra espécie com 

esse potencial é a sardinha, uma espécie da ordem dos Clupeiformes, família 

Clupeidae e que abrange peixes com grande importância comercial e ecológica, com 

maioria de origem marinha/estuarina (NAKATANI, et al., 2001). Neste caso, os 

alunos ao citarem a sardinha podem também estarem se referindo à piaba-facão (L. 

myersi) já mencionada, pois esta terminologia é utilizada por pescadores e ribeirinhos 

para a espécie endêmica. 

Em algumas localidades, o baiacú também tem importância comercial ao ser 

utilizado na alimentação das populações. O peixe é conhecido popularmente por ser 

venenoso e seu preparo como iguaria inclui uma série de cuidados a fim de retirar a 

glândula com veneno de modo a não proporcionar reações graves ou até a morte de 

quem o ingere. O baiacu é um peixe distribuído por toda a costa brasileira, conhecido 

por sua fácil identificação, visto que aumenta o seu volume corpóreo através da 

ingestão do ar ou água durante situações de estresse ou com finalidade de evitar a 

predação e é distribuído em duas famílias: Tetraondontidae e Diodontidae 

(SANTANA NETO, et al., 2010). O fato dos alunos mencionarem o baiacu como 

peixes de água doce e da região pode ter referência ao imaginário popular e 

curiosidades da espécie que chama a atenção, além de seu nome ser de fácil 

memorização. Contudo, este fato necessita de uma melhor investigação para 

identificar as razões dessas respostas. 

Na referida questão foi pedido ainda para os alunos tecerem comentários 

sobre as espécies conhecidas e 59% dos alunos não responderam ou não souberam 

responder. Os demais alunos mencionaram situações que envolviam o habitat e a 

morfologia dos peixes. Dos 46% dos alunos que fizeram comentários sobre os peixes, 

30% citaram a piranha como peixe que oferecia perigos para o homem, 

principalmente em casos de ataques, como mostra um trecho das respostas obtidas 

nos questionários: 

 

“A piranha é carnívora e a mordida dela em algumas vezes é fatal.” (A4, 2ª questão do 
questionário diagnóstico, 9º encontro). 
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“Eu nunca vi a piranha, mas já vi muita gente falando que ela morde.” (A10, 2ª questão do 
questionário diagnóstico, 9º encontro). 

“Eu só conheço a piranha. Ele é um peixe que se sentir um cheiro de sangue ele vai para cima 
da pessoa que está cortada e começa a morder.” (A12, 2ª questão do questionário 

diagnóstico, 9º encontro). 
 

A piranha é um peixe carnívoro, predador e capaz de arrancar pedaços de 

suas presas com seus dentes cortantes.  É conhecida pelos constantes ataques à 

população, sendo eles relacionados ao cuidado parental e/ou defesa do território de 

desova, o que desmitifica os ataques deste peixe da maneira como são popularmente 

divulgados (HADDAD JÚNIOR; SAZIMA, 2010). Dessa forma, torna-se importante 

que os estudos escolares promovam o conhecimento das espécies, pois os conteúdos 

e informações apresentados pelos livros didáticos e pela mídia (cinema, TV, etc.) 

tendem a mitificar o assunto e se caracterizar pela desvinculação das vivências dos 

estudantes, além de restringirem ao estudo de espécies exóticas ou de atribuir uma 

finalidade a uma característica morfológica da espécie e que tem a função de auxiliar 

na captura de presas. De acordo com Wortmann, Souza e Kindel (1997), é 

interessante ressaltar que as concepções de vilões ou de gentis e afáveis desfrutadas 

por alguns animais está bastante vinculada à persistência de concepções organizadas 

a partir de histórias contidas em alguns livros. Dessa forma, coube nós a tentativa de 

desmitificar e/ou amenizar essas questões, visto que a causa da mortandade de 

muitos animais está associada ao fato do desconhecimento sobre a importância das 

espécies para os ecossistemas. 

Durante o período de observação participante verificamos que a abordagem 

realizada pela professora sobre os peixes foi bastante restrita. Dessa forma, os 

conhecimentos sobre os peixes ficam, frequentemente, restritos a algumas espécies, 

principalmente as ornamentais, às encontradas na pesca artesanal ou as 

comercializadas para consumo (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 1997). A 

importância do estudo dos peixes é justificada tendo em vista a grande diversidade 

de espécies de peixes dulciaquícolas e marinhas encontradas no Brasil. Além disso, 

foi importante que os alunos conhecessem os fatores de ameaças às espécies, 

principalmente devido as ações antrópicas, como por exemplo, a pesca, a poluição,  a 

fragmentação e a destruição de habitats. É necessário discutir com os alunos como a 
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poluição, assoreamento dos rios, a pesca predatória, entre outras ações afetam a vida 

dos organismos aquáticos (WORTMANN; SOUZA; KINDEL, 1997). 

A questão 3 objetivava identificar se os alunos tinham conhecimentos a 

respeito das relações ocorridas entre os peixes e outros organismos aquáticos.  

 

 
Figura 22 - Relações entre os peixes e outros organismos aquáticos segundo a 
percepção dos alunos participantes do projeto. 
 

Os alunos que mencionaram conhecer as relações entre os peixes e os outros 

animais do ambiente aquático (26%) relacionaram a fatores como, por exemplo, a 

alimentação, predação e reprodução: 

 
“Tem animais pequenos (plâncton) que os peixes comem” (A24, 3ª questão do questionário 

diagnóstico) 
“Os peixes machos eles soltam os espermatozoides sobre a parte de cima da água e as 

fêmeas comem” (A9, 3ª questão do questionário diagnóstico). 

 

A afirmação dos alunos (A24 e A9) remetem a ideia de que os mesmos têm 

conhecimentos referentes aos processos ecológicos que envolvem a alimentação e a 

reprodução dos peixes. Entretanto, entendemos que é um conhecimento 

fragmentado, que necessita de uma ênfase maior em sala de aula. Há evidências de 

conceitos incorretamente formados, a exemplo do que mencionou o aluno A9 que 

citou que “as fêmeas comem” os espermatozoides dos peixes. De acordo com Pough, 

Janis, Heiner (2008) a maioria das espécies de peixes é ovípara e põe ovos adesivos 

sobre rochas, plantas, cascalho ou areia. Além disso, os ovos podem ser colocados 

próximos, sobre ou no interior de outros organismos, inclusive os pais, que podem 
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carregar os ovos ou filhotes no interior de suas bocas ou cavidades branquiais 

(POUGH; JANIS; HEISER, 2008).  

Outros alunos, entretanto, evidenciaram em suas respostas, uma visão real, 

porém permeada pelo foco utilitarista sobre os peixes: 

 
“Os peixes são a nossa isca” (A14, 3ª questão do questionário diagnóstico). 

“Eles são muito frágeis e muitas pessoas sobrevivem deles” (A25, 3ª questão do questionário 
diagnóstico). 

“Eu não sei muito bem. Na minha casa tem muito peixe na geladeira” (A13, 3ª questão do 
questionário diagnóstico). 

 

A visão da relação homem/natureza centrada na perspectiva antropocêntrica 

é voltada para a ideia de que os animais foram criados para servir ao homem, 

utilizando-os em benefício próprio (DAITX, 2010). De acordo com a autora, essa ideia 

segue um raciocínio recente, pois antigamente, a maioria dos animais era associada a 

deuses em muitas religiões. Entretanto, com o passar do tempo, os animais por serem 

considerados pelos homens como irracionais e incapazes de sentirem dor ou 

manifestarem seus desejos e sentimentos, foram considerados inferiores à espécie 

humana e, por isso, tivemos o desenvolvimento histórico de uma visão utilitarista 

sobre os mesmos (DAITX, 2010).  

No ensino de Ciências, percebemos fortemente o referencial antropocêntrico 

quando se refere ao estudo dos seres vivos e, frequentemente, nos deparamos com 

classificações utilitaristas dos animais (DAITX, 2010). Diante desse fator e das 

respostas acima citadas foi verificado que o pensamento dos alunos era fortemente 

atrelado a essa visão e, na maioria das vezes, estava relacionada a explicações 

utilitaristas. Dessa forma, a pesquisadora buscou enfatizar durante as aulas 

informações relevantes a respeito da importância de cada grupo na natureza, 

principalmente aqueles que seriam inseridos no aquário. Devemos ressaltar, portanto 

a importância e a responsabilidade que o professor tem sobre as situações e 

mudanças ocorridas em sala de aula, visto que as mesmas poderão influenciar nas 

atitudes dos alunos durante a sua vida, bem como a sua visão de mundo. 

Acreditamos ainda que ao problematizar essas questões junto aos alunos 

contribuímos para a formação de atitudes diante dos problemas ambientais.  
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Os alunos foram questionados (questão 3) sobre as relações entre os 

organismos. No entanto, observamos que a maioria dos alunos não demonstrou 

conhecimentos sobre a nomenclatura das Relações Ecológicas em suas respostas.  

Esse fato pode ter sido devido ao desconhecimento desse conceito por parte dos 

alunos, já que como frequentavam a 6ª série, seria nesse nível escolar que teriam 

acesso ao conteúdo mais sistematizado. A compreensão das Relações Ecológicas é 

considerada um ponto importante nos estudos ecológicos, visto que os organismos 

não vivem isolados no ambiente.  Segundo Schoereder et al. (2012) ainda que um 

organismo encontre todas as condições e recursos necessários para sua 

sobrevivência, é preciso considerar a presença de outros organismos, sendo essas 

relações importantes para todos os envolvidos.  

É percebido ainda que alguns conceitos ecológicos são comumente 

confundidos por estudantes que estão iniciando seus estudos em Ecologia.  Isso pode 

ocorrer em função de abordagens superficiais, principalmente no ensino 

fundamental, onde o estudo da disciplina não é tão elaborado (SCHOEREDER, et al., 

2012).  É importante, portanto que os alunos tenham clareza sobre os conceitos 

abordados pelo professor para que seja possível a compreensão das relações entre 

eles e distribuição dos organismos. Além disso, as plantas aquáticas e aquelas que 

caem nos cursos d’água constituem uma fonte direta de matéria orgânica para os 

organismos aquáticos, visto que estas estruturas submersas tem uma relação ao 

fornecer abrigo para os peixes, protegendo-os de predadores, além de servirem como 

locais de desova (SOUTO, 2005). Com isso, priorizamos nessa pesquisa que os alunos 

tivessem acesso aos conhecimentos adequados sobre esse tema. 

Sobre a questão 4, foi perguntando se os alunos conheciam os problemas que 

afetavam os rios da região de Jequié e como esses problemas influenciavam a vida 

dos peixes e de outros organismos (animais e plantas). Dessa forma, 93% dos alunos 

mencionaram conhecer pelo menos um problema que afetava os rios da região e 7% 

mencionaram não conhecer nenhum problema. 

 
Quadro 8 - Respostas dos alunos para a 4ª questão do questionário diagnóstico. 

Participante Depoimento 

A2 “O que está acontecendo é que os esgotos das casas estão prejudicando os animais 
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e as plantas”. 

A5 “A poluição. Eles começam a beber a água poluída, passam mal e morrem 
intoxicados”. 

A13 “Eu acho que com a poluição através de plásticos, esgotos, lixos, etc. Acho que 
podem afetar com uma espécie de toxina que matam as plantas e os peixes” 

A17 “Desmatamento, queimadas de árvores, lixo em qualquer lugar;” 

A20 “Esse problema contribui com a morte de peixes e outros organismos porque tem 
várias pessoas que sujam os rios”. 

A22 A poluição que mata as espécies de peixes, plantas e outros seres vivos presentes 
na água. Acontece pelo lixo que eu e você jogamos na água.” 

A31 “É muito difícil os rios entrarem em Jequie por causa das montanhas”. 

 

As respostas dos alunos permitiram concluir que a poluição é o fator mais 

intensamente percebido pelos estudantes. Isso demonstrou que os alunos têm o 

conhecimento necessário para saber que a ação humana afeta a vida dos organismos 

aquáticos. Dessa forma, o tema “Poluição” pode integrar o rol de conhecimentos 

científicos aliando o tema ao conhecimento cotidiano, já que os alunos relacionaram 

suas atitudes às consequências ocorridas no meio ambiente. 

É notório que nossas atitudes podem influenciar de maneira negativa o meio 

ambiente, já que inúmeros impactos ambientais ocorrem graças à ação humana sobre 

o mesmo. A importância do acesso dos alunos ao conhecimento sobre o tema reflete 

em saber que a poluição dos rios acarreta na diminuição considerável da qualidade 

da água, que através dos poluentes alteram as características da mesma, além de 

auxiliar na perda da diversidade ictiofaunística de diversos rios do país (POUGH; 

JANIS; HEISER, 2008).  

É interessante observar que os alunos elencaram entre os principais problemas 

dos rios da região, a poluição e a degradação ambiental provocados pelo homem. 

Wilson (2002) discute que existem cinco principais fatores que afetam negativamente 

a biodiversidade do planeta resumidos na sigla do inglês H.I.P.P.O (“habitat loss, 

invasive species, pollution, over-population e over-harvesting”), que podem ser 

traduzidos como: a destruição dos habitats, os impactos produzidos por espécies 

introduzidas, a poluição, as superpopulações humanas e a superexploração dos 

recursos naturais. Isto sugere, que, pelo menos para este grupo de alunos, os outros 

três aspectos não mencionados (espécies introduzidas, as superpopulações humanas 



 

 

113 

e a superexploração dos recursos naturais) juntamente com um maior 

aprofundamento das discussões sobre os impactos da poluição e degradação, 

poderiam ser tópicos a serem aprofundados no ensino de Ciências. 

Dessa forma, durante a análise dos questionários ficou evidenciado que os 

alunos tinham consciência de que suas ações refletiam na condição em que o meio 

ambiente encontra-se na atualidade. Essa ideia foi demonstrada na resposta do aluno 

A22:  

 
“(...) acontece pelo lixo que eu e você jogamos na água.”. 

 

É imprescindível que os alunos reflitam sobre as responsabilidades 

individuais e coletivas das suas ações. Para isso, é necessário que os alunos tenham 

acesso a uma educação voltada para aspectos relacionados à cidadania, de modo que 

forneça subsídios para que sejam conscientes de suas ações para com o meio 

ambiente. Dentro desta perspectiva, é fundamental que o ensino de Ciências esteja 

pautado em uma proposta didática atual e renovada, cujas práticas e metodologias 

venham a valorizar conceitos, valores e competências, garantindo o desenvolvimento 

das múltiplas capacidades dos alunos (CACHAPUZ, et al., 2005). 

Consideramos outras respostas dos alunos como interessantes e que foram 

enfatizadas durante a intervenção, pois necessitaram o aprofundamento do 

conhecimento ecológico, conforme evidenciado por A5 e A13:  

 
“A poluição. Eles começam a beber a água poluída, passam mal e morrem intoxicados”. 
“Acho que podem afetar com uma espécie de toxina que matam as plantas e os peixes.” 

 

Segundo eles, a poluição contribui para a mortandade de peixes e outros 

organismos aquáticos, já que os mesmos são afetados por toxinas que causam a 

morte desses seres vivos. Entretanto, essas toxinas são liberadas devido ao aumento 

principal da carga de nutrientes orgânicos, principalmente nitratos e fosfatos que 

favorecem o chamado processo de eutrofização que acelera a proliferação de algas 

comprometendo a qualidade da água e da vida dos organismos que habitam o local 

(TUNDSI, 2005; ARRUDA, 2009).  Além disso, as alterações na qualidade da água 

contribuem criticamente com aumento de algas (cianobactérias) que são 

potencialmente tóxicas ocasionando a eutrofização das águas doces. De acordo com 
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Pough, Janis e Heiser (2008) cerca de 40% das espécies de peixes viventes nas águas 

doces do mundo estão ameaçadas pela poluição de rios, lagos e das corredeiras. 

Além da perda e da degradação física do habitat dos peixes, muitos rios estão 

poluídos por dejetos químicos tóxicos de origem humana, além da poluição por 

outros componentes químicos, tais como metais pesados, resíduos industriais, 

defensivos agrícolas etc, propiciando o aumento da taxa de mortandade de muitos 

organismos viventes em água doce.  

Diante disso, entendemos a importância do estabelecimento de metas e 

prioridades para conservação das espécies, bem como de todo o meio ambiente. 

Coube, portanto a nós, no âmbito deste projeto, alertar os alunos sobre as questões 

ambientais, principalmente aquelas que o uso indevido da água e ao conhecimento 

das espécies encontradas na região. Além disso, a temática sobre a conservação dos 

ecossistemas permeia todos os assuntos da disciplina de Ecologia e as discussões 

foram importantes para a percepção de que as ações humanas interferem na 

natureza.  

A partir desses resultados, explicitamos durante a intervenção as 

consequências da ação humana sobre os ecossistemas da região, oferecendo aos 

alunos subsídios para entenderem a necessidade de preservação do meio ambiente. 

Além disso, a partir da análise dos questionários reforçamos a ideia de realizarmos 

uma aula de campo para a Barragem da Pedra, visto que 12% dos alunos não 

conheciam nenhum rio da região de Jequié/BA.  

A aula foi realizada no segundo mês da intervenção e teve por objetivo coletar 

organismos aquáticos na região, visando à inserção dos mesmos no aquário já 

montado na escola. Também foi importante para que os alunos entrassem em contato 

com a realidade local, envolvendo o Rio de Contas e seus problemas ambientais. 

A atividade despertou um grande interesse nos alunos, visto que não era 

característica da escola oferecer aulas de campo, já que envolvia questões como 

disponibilidade de transporte, liberação de aulas, autorização de pais e/ou 

responsáveis, professores e pessoal de apoio para acompanhamento dos alunos, além 

da demanda de carga horária da disciplina. A descrição da aula de campo encontra-

se no capítulo 3 e a observação da localidade durante a atividade permitiu que os 
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alunos constatassem as diferenças ocorridas nas características das águas do rio ao 

longo do seu percurso, identificando fatores que afetavam diretamente a vida dos 

organismos existentes no rio.  

Durante o trajeto para a Barragem da Pedra, os alunos faziam perguntas 

referentes à localidade.  Essas indagações foram transcritas e fizeram parte do 

memorial descritivo da pesquisadora conforme trecho abaixo: 

 
A5: Professora, esse é o Rio Contas? O rio está seco. A Barragem está funcionando assim? 
Professora pesquisadora: Sim. A Barragem da Pedra está funcionando abaixo do nível de 

água devido à falta de chuva na região. 
A10: Professora, vamos entrar na água para pescar? Será que vamos encontrar muitos 

peixes? E vamos colocar os peixes no aquário ainda hoje? 
Professora pesquisadora: Vocês já sabem que não foram autorizados a entrar na água 
durante a aula de campo. Entretanto, vocês irão nos ajudar na coleta dos organismos. 

Esperamos encontrar peixes, plantas aquáticas... e inserí-los no aquário ao chegarmos na 
escola (Memorial descritivo da pesquisadora, outubro de 2012). 

 

As discussões relacionadas ao rio de Contas, poluição e a Barragem da Pedra e 

a própria aula de campo envolveram os alunos que demonstravam curiosidade em 

conhecer aspectos relativos à Barragem da Pedra. A abordagem sobre a situação da 

localidade propiciou o entendimento dos alunos diante das questões ambientais. No 

entanto, para que essas opiniões fossem problematizadas, foi necessário que os 

alunos tivessem um entendimento sobre o conhecimento ecológico. Conforme 

argumentam Seniciato e Cavassan (2004) quando o aluno aprende sobre a dinâmica 

dos ecossistemas, ele torna-se mais apto a decidir sobre os problemas ambientais e 

sociais da sua realidade. Já que conforme referem Pozo e Gómez-Crespo (2009) é 

necessário considerar explicitamente o ensino de atitudes. Entretanto, as atitudes e os 

valores não são adquiridos como outros conteúdos do aprendizado, já que requerem 

mecanismos de aprendizagem específicos. 

Diante disso, desenvolvemos uma estratégia para proporcionar o 

envolvimento dos alunos e que além de permitir a formação de posturas positivas 

com relação à natureza, permitisse a aprendizagem de conhecimentos científicos na 

área de Ecologia. De acordo com Seniciato e Cavassan (2004) as aulas de Ciências 

desenvolvidas em ambientes naturais têm sido apontadas como uma metodologia 

eficaz tanto por envolverem e motivarem crianças e jovens nas atividades educativas, 

quanto por constituírem um instrumento de superação da fragmentação do 
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conhecimento. Entretanto, os referidos autores relatam que inúmeras pesquisas têm 

se preocupado com os valores e posturas resultantes da atividade de campo 

decorrentes do estabelecimento da relação homem natureza, mas não mencionam a 

importância desse tipo de aula como metodologia para a aprendizagem dos 

conhecimentos científicos, principalmente aqueles relacionados à Ecologia 

(SENICIATO; CAVASSAN, 2004). O desenvolvimento do conhecimento científico 

durante as aulas de campo foi um aspecto também verificado durante nossa 

pesquisa, já que utilizamos a aula para enfatizar conteúdos ecológicos relevantes 

para as demais atividades realizadas durante a intervenção. 

Algumas questões foram propostas aos alunos durante o reconhecimento da 

área, antes da coleta dos organismos. As perguntas foram discutidas pelo professor 

orientador e pela professora pesquisadora antes da realização da aula de campo, 

conforme mostra o trecho do diálogo a seguir: 

 
A5: Professor, aqui na Barragem da Pedra é comum os ataques de piranhas? 

Professor pesquisador: Essas piranhas não existiam aqui e acabam dando problema, pois 
elas destroem as redes de pescadores e eventualmente podem provocar um acidente com as 
pessoas, mas isso não acontece de forma espontânea, vamos dizer assim... a piranha não 
morde a toa. Isso acontece geralmente quando a pessoa tem uma rede, a piranha tá presa, 

vai por a mão e toma uma mordida, mas é... não existe um risco de você entrar na Barragem 
para nadar e tomar uma mordida... sem mais nem menos. O que tem que tomar cuidado é, 
por exemplo, não ficar limpando frango na beira do rio, não ficar jogando resto de comida 
na beira do rio, aliás, no rio não se deve jogar nada, não é mesmo? (Memorial descritivo da 

pesquisadora, outubro de 2012). 
 

Tais discussões proporcionaram a aprendizagem de conhecimentos referentes 

às espécies encontradas na localidade. Conforme já foi anteriormente discutido, a 

piranha é um peixe que foi introduzido na região da Barragem da Pedra em Jequié e 

que constantemente é alvo de dúvidas por parte da população em decorrência aos 

ataques que a espécie eventualmente realiza. Consideramos como relevante 

proporcionar os alunos o contato com os conhecimentos sobre as espécies que foram 

introduzidas na região. Os estudantes precisam entender melhor os distintos papéis 

dos vários seres vivos, que incluam, por exemplo, a ideia de que neles existem 

adaptações estruturais relacionadas a seus hábitos alimentares e ao seu modo de vida 

(SOUZA; WORTMANN; KINDEL, 1997), como é o caso da dentição presente nas 
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piranhas. Os alunos ainda tinham dúvidas sobre outras espécies que não são 

encontradas na região e que, na realidade, não são dulciaquícolas: 

 
A6: Eu quero pescar! 

Professor orientador: Nós vamos pescar! 
A8: Bacalhau? 

Professor orientador: Bacalhau? Quem falou bacalhau? 
A5: Esse aqui, professor! 

Professor orientador: O bacalhau é um peixe do mar. Só que na costa do Brasil não ocorre. 
Só ocorre lá no Oceano Atlântico. Lá na parte norte do Oceano Atlântico entre o Canadá, 
Portugal, Espanha ou entre a Europa e América do Norte. Já ouviram falar? Já viram isso 

em Geografia, não? Lá em regiões de água bem frias... É lá que ocorre o bacalhau. O 
bacalhau não é um peixe daqui. A gente tem uns peixinhos parecidos com o bacalhau como a 
abrótea. Já ouviram falar da abrótea? De vez em quando vocês encontram ela para comprar. 

É um peixe do nosso litoral e parecido com o bacalhau, mas não é o bacalhau. 
A11: E a estrela do mar tem em água doce? 

Professor orientador: Estrela do mar não. A estrela do mar é uma espécie que só existe em 
água salgada. Na Biologia a gente chama de Equinodermatha. É um grupo que faz parte a 
estrela do mar, pepino do mar, lírios do mar. São animais invertebrados. Já estudaram os 

invertebrados? 
A11: Já. 

Professor orientador: Estrela do mar só tem no mar ((Memorial descritivo da pesquisadora, 
outubro de 2012). 

 
Estas colocações demonstram certo grau de desinformação dos alunos sobre a 

biodiversidade animal. Ambas as espécies citadas pelos alunos são marinhas, sendo 

o bacalhau um peixe encontrado em regiões de águas frias; é um grupo de peixes 

bastante consumido por diferentes populações, normalmente comercializado sobre a 

forma fresca e congelada, além de desidratada e salgada (RODRIGUES, 2012). Já as 

estrelas do mar são espécies de Equinodermata, com o corpo em formato de estrela e 

são encontrados em todos os mares do mundo em uma diversidade de cores e 

tamanhos (POUGH; JANIS; HEISER, 2008).  

As dúvidas dos alunos sobre os processos ecológicos que envolviam os 

organismos marinhos e dulciaquícolas foram consideradas normais pelos 

professores, visto que na época da visita à Barragem da Pedra os alunos ainda 

estavam estudando sobre o grupo Peixes e ainda não haviam tido contato com a 

aprendizagem sobre os Equinodermata.  

Outras dúvidas, principalmente aquelas relacionadas à coleta dos organismos 

foram solucionadas pelos professores: 
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A11: Se a gente fosse montar um aquário aqui agora a gente poderia pegar água da Barragem 
e usar a água para colocar os peixes? 

Professor orientador: Pode. O que acontece é que a água da Barragem pode estar um pouco 
turva, né? Ela pode ter... é.. os elementos naturais da água, como por exemplo, a areia, terra... 

as próprias plantinhas que deixam a água esverdeada e no aquário a gente precisa ter uma 
água bem transparente para poder enxergar os organismos. Então o que nós vamos fazer? 

Vamos levar um pouco da água para levar os organismos até a escola. Vamos tentar coletar 
aqui plantas aquáticas (...); vamos chegar até ali na beirada, num lugar chamado píer que é 
uma base de madeira que fica flutuando para facilitar o acesso dos barcos, né? Nós vamos 
inclusive tentar pegar uns organismos sem ter que entrar muito dentro da água. Nós vamos 

tentar procurar plantinhas aquáticas, plantas que vivem dentro da água e alguns 
organismos (animais) que também vivem dentro da água... peixinhos pequenos, 

eventualmente se tivermos um pouquinho de sorte pegarmos um camarãozinho e ai depois a 
gente vai levar esses organismos lá para o aquário que vocês já montaram junto com a 

Catiane na escola, né? (Memorial descritivo da pesquisadora, outubro de 2012). 
 

 A ideia da participação dos alunos durante a coleta deixou-os bastante 

motivados e permitiu a integração dos mesmos em toda a atividade. Os alunos 

estavam sempre atentos às falas dos professores e a todo o momento faziam 

perguntas referentes à coleta ou aos organismos que por ventura eram encontrados. 

O episódio abaixo ilustra essa tendência: 

 
A5: Professora, o que é isso aqui? 

Professora pesquisadora: São plantas aquáticas. 
Professor orientador: Sabem o que vocês estão vendo aqui? Essa planta ai chama-se Elodea 

e é uma planta aquática. Para que serve uma planta aquática, alguém sabe? 
A3: Ela vive na água. 

Professor orientador: Ela vive na água, muito bem, mas você acha que ela não tem 
importância nenhuma? 

A4: Elas servem para alimentação dos peixes. 
Professor orientador: Sim. Alimentação dos peixes, mas elas podem também produzir 

oxigênio. Vocês sabem como as plantas produzem oxigênio? 
A6: No processo chamado fotossíntese. Naquela fórmula do gás carbônico, água e luz... 

Professor orientador: Sabe explicar algo mais? 
A6: Não, professor. Não estudamos ainda... 

Professor orientador: A fotossíntese é um processo em que as plantas absorvem a energia do 
sol, junto com o gás carbônico e produzem o oxigênio, né? As plantas são super importantes 
para qualquer ambiente e no ambiente aquático elas são a principal fonte de energia para os 
organismos que vivem dentro da água. Então os peixinhos e os camarõezinhos que vivem ai 

é que utilizam essas plantinhas ou para sua alimentação ou para sua proteção, se 
protegendo entre as plantas contra algum predador que pode vir e atacar. E como a gente 

espera encontrar alguns peixinhos pequenininhos... nós vamos tentar pegar alguns peixinhos 
desses e levar para o aquário de vocês e a gente espera que eles vivam bem naquela água que 

já esta bem equilibrada. 
O que nos vamos fazer agora é pegar algumas plantinhas e vamos colocar em um saco 

plástico com água porque elas precisam de água senão elas morrem.. ai nós vamos colocar 
naqueles sacos plásticos e levar lá para o aquário de vocês na escola. 

Professor orientador: Vocês vão encher o saquinho com a água e vamos coletar as plantas. 
Essa parte mais amarela é mais velha e vocês podem tirar... vamos usar as mais verdinhas e 
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colocá-las no aquário e elas vão ficar assim... tendo água e bastante oxigênio na água elas 
vão ficar assim. Agora vamos fechar os sacos e tentar achar os peixes. Nós olhamos os 

lugares mais fáceis e vamos capturar (Memorial descritivo da pesquisadora, outubro de 2012). 

 
A afirmação do aluno A6 parece indicar que ele sustenta conhecimentos 

referentes à fotossíntese, entretanto ele não explica como o processo ocorre. O aluno 

tenta explicar o processo em que origina a fotossíntese a partir da fala “gás carbônico, 

água e luz”, mas não desenvolve a ideia por admitir desconhecer o processo, já que 

os alunos ainda iriam ter contato com esse conteúdo durante a quarta unidade no 

estudo sobre “Plantas”. Embora não tenha sido objetivo da aula a abordagem 

relacionada ao conteúdo sobre fotossíntese, acreditamos que os alunos foram 

favorecidos por terem um primeiro contato com esse conceito a partir das discussões 

que aconteceram no momento da coleta das plantas aquáticas durante a aula de 

campo. 

Os alunos também puderam ter contato com organismos encontrados durante 

a aula de campo e a visualização dos mesmos permitiu a apreciação de situações que, 

talvez, eram somente observadas nos livros didáticos ou através de meios de 

comunicação. 

 
A5: Professora, professora! Achamos uma coisa aqui... é um camarão, olha, olha!!! 

A7: Vem cá, corre! Tem uns ovinhos cor de rosa aqui. O que é isso? 
Professora participante: São ovos de algum molusco. Eles nascem e vivem aqui na água se 

relacionando com os demais organismos que vivem por aqui (Memorial descritivo da 
pesquisadora, outubro de 2012). 

 
 Muitos dos alunos que participaram da atividade desconheciam o modo de 

vida dos camarões, peixes, plantas aquáticas e moluscos coletados e nunca tinham 

visto esses organismos no seu ambiente natural. A contribuição de uma aula em um 

ecossistema natural permite uma aprendizagem menos fragmentada, pois é possível 

a observação dos fenômenos naturais na complexidade com que se apresentam na 

natureza (SENICIATO; CAVASSAN, 2004). 

Os alunos ainda perceberam as relações ocorridas no ambiente natural, já que 

as plantas, peixes e outros organismos viventes na localidade precisam um do outro 

para sua sobrevivência, sendo essas relações fundamentais e indissociáveis para a 

existência das espécies e dos processos biológicos observados na natureza. 
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Dessa forma, a aula de campo em um ecossistema natural contribuiu para a 

aprendizagem dos conhecimentos científicos, mas também proporcionou aos alunos 

o desenvolvimento de outros aspectos que julgamos como importantes, como por 

exemplo, as sensações e emoções vividas em uma aula de campo. Torna-se claro que 

a educação abrange valores, emoções e práticas que devem ser incorporadas ao 

cotidiano de modo a garantir que o espaço informal também ofereça condições para a 

aprendizagem dos alunos. Os alunos demonstraram-se bastante motivados com a 

aplicação dessa atividade, fator que foi demonstrado durante toda a aula de campo e 

também nas produções textuais que foram construídas em sala de aula um dia após a 

atividade de campo. 

 
Quadro 9 - Síntese das produções textuais dos alunos 16º encontro e suas impressões 
sobre a aula de campo 

Aluno Depoimento 

A15 “A gente foi para a Barragem da Pedra coletar vários animais aquáticos. Também 
a gente aprendeu que nunca devemos jogar lixo na água e nem em outros lugares 
porque isso prejudica nosso mundo.” 

A2 “Eu e minha turma se divertiu muito com o passeio de campo e conhecemos mais 
sobre a vida aquática.” 

A9 “A aula na Barragem da Pedra serviu para dar exemplos de organismos, podemos 
ter um contato melhor com a natureza, sair da escola... a turma ficou mais unida e 
todos se juntaram para pescar camarão e outras coisas mais.” 

A10 “Aprendemos sobre o conteúdo de Ciências, coletamos animais e plantas, vimos 
ovos de um molusco e ainda ajudamos a professora.” 

A13 “Deveria ter mais aulas de campo como a da Barragem da Pedra, pois tivemos 
contato c a natureza, sem contar que foi emocionante ver tudo isso.” 

A14 “Eu gostei muito quando a gente foi para a Barragem, foi muito legal, pena que a 
gente não pegou nenhum peixe, mas aprendemos muito porque vimos o ambiente 
natural dos seres vivos.” 

A15 “A atividade na Barragem foi inesquecível. A turma ficou unida e aprendemos as 
coisas.” 

A20 “A aula de campo foi muito interessante. Não era costume fazermos coisas assim... 
vejo que aprendemos muito e acho que vamos aprender mais.” 

A21 “Aula diferente da normal na Barragem da Pedra.” 

A22 “Eu não fui para a aula de campo, mas todos os meus colegas que foram acharam 
que foi muito boa e interessante.” 

A24 “A aula de campo motivou nossa aprendizagem de Ciências pelo contato que 
tivemos com o ambiente natural. Nós ficamos mais unidos e integrados com a 
natureza. Nós aprendemos que somos responsáveis pela natureza.” 

A27 “O melhor de todo o projeto até agora foi a ida para Barragem. Eu moro lá perto, 
mas nunca tinha estudado assim lá.” 

A28 “Pude conhecer os animais e plantas que moram perto de minha casa na Barragem 
da Pedra e eu nunca percebi desse jeito”. 
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Por meio da análise do quadro 9, verificamos que dos 21 alunos que 

construíram as produções textuais em sala de aula, 13 alunos (62%) fizeram 

referências sobre a aula de campo. Dentre eles, oito alunos (38%) consideraram que a 

aula de campo proporcionou a aprendizagem de questões relacionadas à temática 

ecológica (A5, A9, A10, A14, A15, A20, A27 e A28), principalmente pelo fato de 

visualizarem os elementos que faziam parte da sua realidade, mas que eram pouco 

explorados nas aulas regulares. Três alunos mencionaram o contato que tiveram com 

a natureza (A9, A13 e A14); três alunos perceberam a aula como boa e/ou 

interessante (A20, A21 e A22) e dois alunos relataram sobre a integração da turma 

durante a aula de campo (A9 e A15). Desses alunos, dois alegaram que residiam nas 

proximidades da Barragem da Pedra, mas nunca “tinham estudado assim”. 

Chamou-nos atenção ainda o fato de dois alunos (A13 e A24) vincularam a 

visita à Barragem da Pedra à aprendizagem a partir das questões emocionais que 

envolveram esse tipo de atividade. De acordo com relatos de Seniciato e Cavassan 

(2004) o desenvolvimento das aulas de Ciências e Ecologia em um ecossistema 

natural favorece a manifestação de sensações e emoções nos alunos, as quais 

normalmente não se manifestariam durante as aulas teóricas. Os autores ainda 

sugerem que todas as sensações vivenciadas em uma aula de campo podem auxiliar 

na aprendizagem dos conteúdos à medida que os alunos compreendem e visualizam 

os fenômenos. Acreditamos, portanto, que as sensações e emoções vivenciadas pelos 

alunos contribuíram para a aprendizagem dos conhecimentos ecológicos. 

Conforme assinala Krasilchik (2011), a escola ainda é o ambiente onde 

transcorre a maior parte das atividades, entretanto, atividades fora da escola e em 

contato com a realidade dos alunos tornam a aprendizagem mais facilitada. Sendo 

assim, ficou evidente que a aula de campo realizada na região da Barragem da Pedra 

(Prainha de Lomanto) ofereceu aos alunos a possibilidade de ter um maior contato 

com os fenômenos naturais e ao ser comparada com uma aula tradicional foi 

caracterizada como positiva para aprendizagem dos alunos. A aula, além de 

envolver aspectos referentes a conteúdos da disciplina, utilizados ao longo da 

intervenção, também motivou os alunos a outras questões, como por exemplo, as 

sensações vivenciadas com a atividade, bem como a abordagem de temáticas 
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relacionadas à localidade. Além disso, a aula de campo foi considerada como uma 

atividade inovadora, visto que os alunos nunca haviam realizado qualquer atividade 

com esse intuito durante o ano de 2012. 

 

 Estímulo no desenvolvimento do pensamento crítico: 
 
Como não tínhamos o objetivo de fornecer respostas prontas para todas as 

perguntas dos alunos, alguns questionamentos foram propositalmente não 

respondidos, como no caso do 10º, 19º e 20º encontros.  

 
A5- Professora, todos os dias vemos na televisão reportagens sobre o meio ambiente, 

destruição, etc. Eu moro perto da Barragem... Precisamos achar um modo para que a gente 
aprenda a viver num ambiente limpo... eu tenho um irmãozinho que não joga lixo no chão, 
minha mãe ensinou isso para gente. Com esse episódio percebemos que nas aulas ocorrem 

fatos que vão além das nossas expectativas. Percebemos também a necessidade da inserção 
da “Alfabetização Ecológica” na pesquisa. Assim, solicitamos para que os alunos 

pesquisassem em livros, revistas, jornais e internet, ideias para que pudéssemos viver em um 
ambiente menos impactado. Pedimos que eles trouxessem o resultado desse trabalho na 

próxima aula (Memorial descritivo, 10º encontro, capítulo 3, p. 64-65). 
A15-Ouvi falar em Relação harmônica e desarmônica, mas se elas são tão importantes para 

o ecossistema, como se pode dizer isso? Pesquisadora: Onde você ouviu falar sobre essas 
relações? A15: No livro tem, professora. Vários livros e também já ouvi algumas pessoas 
falando. Queria saber o que é. Como já estava próximo ao final das aulas, propusemos a 
leitura dos alunos para discussão na aula seguinte (Memorial descritivo, 19º e 20º encontros, 

capítulo 3, p. 86-88). 

 
A intenção para tal situação era estimular o pensamento crítico e a autonomia 

intelectual, incentivando os estudantes a pensar em possibilidades, baseados na 

interpretação dos resultados obtidos e dos conhecimentos prévios dos mesmos. 

Diante desses fatores, o professor, em qualquer nível de ensino, mas principalmente 

no Ensino Fundamental, tem que ser um pesquisador e observador dos fracassos e 

avanços de seus alunos em sala de aula. Neste sentido, buscamos instigar os alunos à 

descoberta, à experimentação, à pesquisa, além de estimular o raciocínio 

relacionando os conteúdos aos fatos ocorridos com a vida cotidiana. Dessa forma, 

utilizamos textos de livros, revistas e também outras fontes para consultas, como a 

internet para ampliar o conhecimento dos alunos e complementar o conteúdo 

estudado em sala de aula.  Buscamos ainda aproveitar a biodiversidade encontrada 

na nossa região, de modo a dinamizar a abordagem dos conhecimentos científicos e a 

análise sobre as questões ambientais que emergiram durante o processo. 



 

 

123 

A respeito da discussão sobre as Relações Harmônicas e Desarmônicas, ainda 

usuais em alguns livros de Ensino Fundamental e Médio, esclarecemos o equívoco na 

abordagem dessa terminologia. De acordo com Ribeiro e Jucá-Chagas (2013), em uma 

pesquisa envolvendo a análise de livros didáticos sobre conteúdos de Ecologia 

(Relações Ecológicas), muitos autores ainda trazem terminologias superadas ou em 

desuso, como por exemplo, mutualismo, protocooperação (=cooperação), 

inquilinismo, comensalismo enquadradas como relações harmônicas; e competição, 

predação e parasitismo, classificadas como exemplos de relações desarmônicas. Há 

inúmeros exemplos de estudos mostrando a importância da competição, predação e 

parasitismo para a estabilidade e manutenção das populações (ABRAMS, 1987). 

Consideramos, portanto a classificação das terminologias harmônicas e desarmônicas 

como impróprias; contribuindo para uma visão distorcida e antropocêntrica desta 

temática. 

Dessa forma, trabalhamos em sala de aula referências atualizadas sobre esse 

conteúdo, entretanto explicitamos o porquê dessas duas terminologias não serem 

mais usuais no 21º encontro, visando colaborar para a formação científica dos alunos, 

bem como para sua aprendizagem. 

 
 Desenvolver o senso de responsabilidade e cuidado com meio ambiente 

 
Outra potencialidade desenvolvida foi o senso de responsabilidade dentro e 

fora da sala de aula. No período de observação, verificamos que os alunos tinham o 

hábito de sentar-se em grupos, o que, consequentemente, favorecia a conversa 

paralela durante as aulas. Como a sala durante o período de intervenção foi 

organizada em semicírculo e os grupos foram intercalados, isso permitiu a 

modificação desse hábito com o andamento das aulas.  

Os alunos tiveram outras responsabilidades desenvolvidas no decorrer da 

intervenção, como por exemplo, alimentar os peixes, auxiliar a pesquisadora na 

limpeza e manutenção do aquário, manter a sala de aula limpa e organizada e 

auxiliar os professores na coleta dos organismos durante a aula de campo. Ao final, 

os alunos reconheceram essas responsabilidades como importantes para seu 
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desenvolvimento pessoal e para as relações em sala de aula, conforme relatado nas 

produções textuais desenvolvidas em sala de aula: 

 
“O aquário influenciou o trabalho em equipe para carregar a água. Outra coisa muito 

interessante foi o trabalho em equipe lá na Barragem quando todos se juntaram para pescar 
camarão e outras coisas mais” (A27, produção textual sobre o trabalho com o aquário, 16º 

encontro, 2012). 
“Temos responsabilidade para limpar o aquário quando está sujo; alimentar os peixes e 
saber a quantidade de comida que tem que dar aos peixes” (A33, produção textual sobre o 

trabalho com o aquário, 16º encontro, 2012). 
 

Segundo Pozo e Gómez-Crespo (2009) o ensino de atitudes tem pouca ou 

nenhuma relevância no currículo escolar, em comparação com o treinamento de 

habilidades, ou principalmente, com o ensino de conteúdos conceituais. É evidente 

que a formação de atitudes durante a realização da intervenção requereu um 

trabalho contínuo e extenso de modo que os alunos modificassem as suas condutas, 

especificamente aquelas consideradas negativas em diversas áreas dentro e fora da 

sala de aula. As atitudes e valores identificados nessa pesquisa foram relacionados, 

principalmente, com o senso de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. 

 
“Nunca maltrate os peixes porque eles são muito importantes”(A4, produção textual sobre o 

trabalho com o aquário, 16º encontro, 2012). 
“A gente aprendeu que nunca deve jogar lixo na água e nem em outros lugares porque isso 
prejudica o nosso mundo” (A31, produção textual sobre o trabalho com o aquário, 16º encontro, 

2012). 
 

Entendemos que esse tipo de atividade, ao ser realizada em sala de aula, pode 

ainda desenvolver nos alunos responsabilidades de cidadania pela observação dos 

locais onde os fenômenos ocorrem e participação da vida comunitária, de modo a 

aperfeiçoar processos de tomadas de decisões. Embora seja possível ensinar e 

aprender a dimensão cognitiva das atitudes e das normas, como ocorre com qualquer 

conteúdo conceitual, aceitá-las afetiva e comportamentalmente, transformá-las em 

valores e atitudes propriamente ditos requer mecanismos de aprendizagem 

específicos (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Dessa forma, notamos que a formação 

do senso de responsabilidade foi uma das consequências do trabalho, já que esses 

aspectos não foram adquiridos como o conteúdo conceitual. 

 

b) Papel do aluno: 
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Apresentamos neste item, alguns dados extraídos durante o período de 

intervenção que demonstram a participação dos alunos nas atividades.  

Krasilchik (2011) enfatiza que os alunos podem ter diferentes tipos de relações 

com o conteúdo estudado, visto que muitos estudantes estão preocupados com 

fatores externos ao seu trabalho, principalmente no que se refere às notas. Dessa 

forma, a memorização dos fatos e informações de forma desconexa é utilizada para 

atender as mínimas exigências escolares, tendo um envolvimento superficial com o 

estudo. Outros alunos vão além da obtenção de informações e buscam relações entre 

elas, recorrendo a bibliografias adicionais, esclarecimentos e discussão com o 

professor a fim de desenvolver um estudo profundo do conteúdo. Evidentemente 

que as atitudes e a motivação dos alunos para a aprendizagem dependem do modo 

com que o professor irá provocar o interesse dos mesmos, já que a participação dos 

alunos nas aulas implica em uma postura diferenciada do professor. 

Diante disso, apresentaremos alguns dados que demonstram o interesse dos 

alunos durante o período de intervenção. Neste sentido, buscamos integrar os alunos 

durante as atividades, estimulando-os a pensar, questionar, argumentar, elaborar 

hipóteses e a participar das aulas. Evidentemente que não obtivemos respostas 

positivas de todos os alunos no estímulo ao questionamento, argumentação e 

pesquisa. Alguns alunos tinham dificuldade de leitura, interpretação e não eram 

estimulados a escrever, produzir textos e expor suas ideias durante as aulas de 

Ciências Naturais.  

Dessa forma, durante a última aula os alunos fizeram uma auto avaliação 

sobre suas posturas na intervenção. As diversas respostas dadas pelos alunos 

evidenciaram questões referentes, principalmente, a mudanças de atitudes nas aulas 

de Ciências Naturais, ao processo de montagem do aquário e a aprendizagem do 

conteúdo. No entanto, evidenciamos nesse tópico a motivação dos alunos nas aulas, 

visto que ao compararmos as aulas do período de observação participante com 

aquelas em que utilizamos o aquário para abordagem do conteúdo, o aumento da 

participação, do interesse, do envolvimento dos alunos com a disciplina e melhoria 

da escrita dos alunos nas aulas foi surpreendente. Essas situações foram citadas pelos 
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alunos durante depoimento na última atividade, como ilustram exemplos de 

depoimentos explicitados a seguir: 

 
A5: Gosto muito de falar nas aulas de Ciências. Gostei de participar e de ter aprendido 

assim...” 
A7: “Eu não participei muito das aulas com o aquário porque viajei para São Paulo. Fiquei 
muito tempo fora, perdi a aula de campo, mas nas atividades de escrita eu me sobressaia, 

aprendi muito. Não gosto de falar.” 
A8: Eu sempre fiquei calado nas aulas, tenho vergonha de falar, mas eu sei que aprendi. 

Também gostei das atividades em grupo (...) sempre dava ideias e alguém falava.” 
A16: “Estive quieta na maioria das aulas, gosto mais de escrever do que falar (...) escrevi 

muito nos textos que fizemos nas aulas.” 
A17: Eu não queria falar não, mas hoje é o último dia... vou falar! Queria ter participado 

mais, só que ficava com medo de falar e estar errado.” 
A18: “Nas atividades em grupo a gente participava mais das aulas. Aprendi também sobre 

questões relacionadas a natureza” (Fonte: depoimentos dos alunos ao final do último 
encontro). 

 

Notamos que uma das alunas (A7) ficou bastante tempo sem frequentar as 

aulas e tinha dificuldade de interagir nas discussões. A aluna era bastante tímida, 

não gostava de participar das aulas e sempre reclamava que os colegas de classe não 

gostavam dela. Por muitas vezes tentamos integrar a aluna nas atividades, mas ela 

não respondia aos contatos. Entretanto, ao ser solicitada a fazer atividades escritas a 

aluna demonstrava interesse e domínio ao escrever, fator que foi aproveitado pela 

pesquisadora durante o período de intervenção. Esse fator também foi constatado 

com a aluna A16 que não gostava de participar das aulas de Ciências, mas se 

identificava com qualquer atividade escrita ou em grupo. Segundo Schoereder et al. 

(2012) é possível que muitos professores apontem dificuldades durante a 

implementação de metodologias que envolvam a aprendizagem dos alunos, como 

por exemplo a resistência de estudantes, sobretudo aqueles que são introvertidos. 

Neste caso, ao lidar com uma turma heterogênea o professor deve tentar uma 

aproximação, mostrando para o aluno os seus ganhos com o aprendizado, 

desconstruindo o conceito de “erro” e “acerto”, conforme mencionado pelo aluno 

A17.  Muitas das diferenças entre um conceito apresentado como “correto” pelo 

professor e “incorreto” pelos alunos ocorre em razão das diferenças entre o ambiente 

cultural e de terminologias (SCHOEREDER, et al., 2012). 

As atividades em grupo mencionadas pelos alunos (A8 e A18) favoreceram a 

participação dos mesmos, principalmente durante a aula de campo, observações do 



 

 

127 

aquário, discussão sobre “Relações Harmônicas e Desarmônicas” e durante a 

aplicação de um jogo sobre Relações Ecológicas. De acordo com relatos de 

Schoereder et al. (2012), uma sugestão para garantir o sucesso das atividades em 

turmas grandes é que os estudantes sejam orientados a trabalhar em pequenos 

grupos. Além disso, esse tipo de atividade propicia o desenvolvimento de um 

trabalho cooperativo, favorecendo a discussão e a busca de soluções para problemas, 

a prática de habilidades intelectuais e o aprofundamento da compreensão dos 

alunos, contribuindo para a aprendizagem (SANTOS; MASSABNI, 2009). 

Durante a execução das atividades, a pesquisadora sempre visitava os grupos, 

acompanhando as discussões e mostrando como a contribuição de cada membro 

participante da equipe poderia auxiliar na construção do trabalho. Nesta perspectiva, 

os alunos tidos como menos participativos encontravam um espaço para interagir 

com os demais e mostravam suas opiniões que eram valorizadas pela professora 

pesquisadora e pelos colegas.  A partir dessa estratégia, o professor pode promover 

uma discussão entre os grupos, reforçando conceitos e informações importantes 

(SCHOEREDER, et al., 2012).  

As questões referentes ao processo de montagem do aquário e a dinâmica que 

envolveu o uso do mesmo como recurso didático durante as aulas de Ciências 

Naturais serão apresentados na subcategoria “O aquário como ferramenta de 

concretização para a prática pedagógica” no tópico a seguir. 

 
4.1.2 O aquário como ferramenta para a concretização da prática didático-

pedagógica 
 

Nesta subcategoria, avaliamos a aplicação do aquário como recurso didático 

para a concretização da prática didático-pedagógica e, consequentemente, o 

dinamismo que envolveu o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo 

desenvolvido durante o projeto. 

Muitos pesquisadores têm discutido sobre a inserção de metodologias 

diferenciadas em sala de aula. Entretanto, grande parte da falta de interesse, 

motivação e fracasso dos estudantes nas aulas de Ciências Naturais são estabelecidos 

devido à didática do professor em sala de aula (KRASILCHIK, 2011; POZO; 
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GÓMEZ-CRESPO, 2009). Dessa forma, utilizamos um aquário em aulas de Ciências 

Naturais na tentativa de dinamizar as aulas que anteriormente eram marcadas pelo 

tradicionalismo, visando à abordagem do conteúdo “Relações Ecológicas.” 

Aliados ao aquário, utilizamos outros recursos didáticos e estratégias durante 

o período de intervenção. Esses elementos estão dispostos no quadro abaixo: 

 
Quadro 10 - Estratégias e recursos utilizados durante a intervenção. 

Descrição das estratégias didáticas Encontros Objetivos pretendidos 

Aulas expositivas dialogadas 1, 11, 12, 17, 
18, 19, 20, 21 

Socializar conhecimentos 

Produção textual, uso de livro-texto, 
resolução de exercícios e 
questionários 

9, 12, 13, 14 e 
16 

Interpretar textos, desenvolver 
habilidade da escrita e raciocínio 
nos alunos 

Desenhos 10 e 26 Desenvolver a criatividade dos 
alunos 

Discussões individuais e em grupo 10, 11, 13, 14, 
17, 18 e 21 

Desenvolver a comunicação oral e 
escrita; 
Posicionar criticamente suas 
opiniões sobre fatos relacionados a 
temática ambiental, respeitando as 
percepções dos colegas. 

Avaliações 25, 26 e 27 Compreender textos e questões 
científicas; 
Demonstrar opiniões sobre 
situações aprendidas em sala de 
aula. 

Dinâmicas e jogos  10, 16, 19 e 22 Desenvolver a capacidade de 
argumentação;  
Ampliar da oralidade e a 
argumentação crítica. 

Exibição de slides e filmes 11, 12, 18, 22, 
23 e 24 

Contextualizar as temáticas 
trabalhadas;  
Auxiliar na compreensão dos 
conteúdos científicos ; 
Desenvolver a capacidade de 
concentração nos alunos. 

Aula de campo 15 Aumentar a motivação nas aulas de 
Ciências Naturais/Ecologia; 
Perceber a situação da região 
visitada; 
Demonstrar a importância da 
preservação do meio ambiente; 
Coletar organismos a serem 
inseridos no aquário. 

Atividades com o aquário 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
22, 23, 26 e 27  

Motivar a participação e interesse 
dos alunos nas aulas de Ciências 
Naturais; 
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Desenvolver a capacidade de 
observação; 
Auxiliar na aprendizagem dos 
conhecimentos científicos. 

 

As aulas expositivas dialogadas foram utilizadas em quatro encontros: quando 

apresentamos a proposta de intervenção a ser realizada com a turma (E1) e nos 

encontros (E11, E12, E17, E18, E19, E20 e E21) com o objetivo de socializar os 

conhecimentos dos alunos e da professora pesquisadora. Muitas vezes, esse tipo de 

aula foi utilizado com o intuito de integrar os alunos à aula, pois alguns por timidez 

não gostavam de comunicar-se. Dessa forma, os alunos eram estimulados pela 

professora pesquisadora através de questionamentos a participar das aulas. 

Entretanto, quando comparada a outro tipo de aula, como, por exemplo, aquelas 

mais dinâmicas essa proposta torna-se menos viável, pois na maioria das vezes, a 

professora pesquisadora percebeu que os alunos mantinham-se dispersos enquanto 

alguma abordagem era realizada. 

Assim, visando ampliar a participação dos alunos nas aulas, inserimos em 

quatro encontros (E10, E16, E22 e E25), dinâmicas e/ou jogos que estimularam a 

participação, bem como ampliaram a oralidade dos alunos, visto que muitos não 

gostavam de expor suas opiniões nas aulas. Dessa forma, utilizamos a dinâmica 

“Tempestade de ideias” no encontro 10 com o objetivo de sondar os conhecimentos 

prévios dos alunos a respeito de aquários; a “dinâmica das emoções”, no encontro 

16, objetivando identificar os sentimentos dos alunos diante da observação do 

aquário e a dinâmica “Teia da vida” no encontro 25, na tentativa de identificar as 

percepções dos alunos sobre todo o período de intervenção. Entendemos que essas 

dinâmicas foram importantes e atenderam aos objetivos propostos, visto que até 

aqueles alunos tidos como mais tímidos, participaram das atividades.  

O jogo das Relações Ecológicas, proposto no encontro 22 foi um momento de 

descontração escolhido para as aulas finais com o aquário. A intenção era aplicar esse 

jogo após a aprendizagem do conteúdo propriamente dito, sendo que a realização 

dessa atividade foi bastante proveitosa e teve a participação de todos os alunos, 

divididos em grupos. A descrição dessa atividade encontra-se no capítulo 3, no 22º 

encontro. 
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Entendemos que ao implementar esse tipo de estratégia didática em sala de 

aula, o professor dinamiza as aulas, bem como motiva os alunos a participarem da 

atividade. Segundo Pinto (2009) os jogos didáticos são uma ferramenta pedagógica 

bem conhecida na área acadêmica, porém pouco compreendida e usada na prática 

docente. É uma forma bem enriquecedora a ser trabalhada no dia-a-dia, em sala de 

aula, porque além de possibilitar uma boa alternativa de aprendizado, torna-se 

também, uma forma lúdica de ensinar. Observamos que a maioria dos alunos 

conseguiu relacionar as gravuras do jogo às “Relações Ecológicas” que deveriam 

associar e o jogo foi importante para a fixação do conteúdo. 

As aulas que envolveram a confecção de produções textuais, resolução de 

exercícios/questionários e o livro texto ocorreram em cinco momentos (E9, E12, E13, 

E14 e E16) e nas discussões dos encontros 11, 12, 13, 14 e 21, onde utilizamos textos 

científicos para a divulgação de fatos atuais. Krasilchik (2011) aponta que a utilização 

de textos e de livros deve ser base para a discussão em classe, onde o professor pode 

desenvolver a capacidade crítica e a avaliação a partir da leitura de textos. Os alunos 

atenderam às nossas perspectivas quando utilizamos livros textos e que promoveram 

a discussão de temáticas atuais, principalmente aquelas relacionadas a questões 

ambientais. Os textos contidos em livros didáticos e em outras fontes de pesquisa 

propiciaram a leitura, já que os alunos tinham dificuldades para interpretar, 

contextualizar e concentrar-se no que estavam lendo; notamos já que não era 

costume dos alunos o hábito de ler: as práticas de leitura parecem ser pouco 

trabalhadas na escola. Além disso, as aulas com discussões auxiliavam no 

desenvolvimento da oralidade dos alunos, pois havia diálogo, o convite ao 

raciocínio, já que era proposto pensar, questionar, resolver problemas. 

As discussões ainda fizeram parte dos encontros 11, 12, 18, 22, 23 e 24 em que 

utilizamos como estratégias didáticas filmes e/ou slides com a finalidade de 

contextualizar os fatos ao que era abordado em sala de aula. Além disso, pensamos 

em auxiliar os alunos no desenvolvimento da capacidade de concentração, visto que, 

após a exibição dos filmes ou slides o trabalho com os alunos era continuado em 

discussões, resenhas e exercícios. Entendemos, portanto, que os filmes, por si só, não 

produziam os efeitos esperados, isto é, aqueles relacionados à aprendizagem. Dessa 
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forma, após a exibição dos filmes eram promovidos espaços para debates, 

questionamentos, discussões de termos não bem compreendidos durante as aulas, 

etc. Embora seja amplamente reconhecido o potencial do uso de recursos 

audiovisuais no ensino, os dados disponíveis indicam que esses recursos são pouco 

ou mal utilizados pelos professores em sala de aula (KRASILCHIK, 2011). No 

entanto, a tecnologia usada nos filmes, televisão e outros, faz parte do dia a dia dos 

alunos. 

No encontro 10 foi solicitado aos alunos para que fizessem desenhos 

(APÊNDICE D) sobre suas percepções em relação ao aquário. Foram distribuídos 

lápis de cores e papel ofício para os alunos desenharem; depois os desenhos foram 

socializados para toda a turma.  

A figura 23 evidencia a representação da visão de um aluno sobre aquário, 

realizada no encontro 10: 

 

 

                     Figura 23 - Representação de um aquário antes da intervenção. 
 

A partir da análise dos desenhos, percebemos que os alunos representaram 

aquários, bem como os equipamentos necessários para a manutenção das espécies 

viventes neste ecossistema artificial. Entretanto, no ultimo encontro (E26), mesmo 

sem solicitação da pesquisadora, alguns alunos desenharam um aquário, conforme 

evidencia a figura a seguir:  



 

 

132 

            

           Figura 24 - Representação de um aquário após intervenção. 
 

 Ao compararmos ambos os desenhos (feitos pelo mesmo aluno) notamos que 

outros organismos e/ou estruturas foram representadas. Além disso, foram 

nomeados os equipamentos utilizados para a manutenção do aquário. Assim, 

verificamos que esse momento, além de lúdico, explorou a criatividade dos alunos 

que representaram mentalmente seus conhecimentos registrados no decorrer da 

intervenção e possibilitaram que os alunos comunicassem o imaginário com o tema 

abordado em sala de aula. 

As avaliações realizadas durante o período (E25, E26 e E27) foram utilizadas 

para diagnosticar o aproveitamento dos alunos durante ou após a abordagem de um 

conteúdo. No caso das avaliações realizadas na escola em que a intervenção foi 

realizada, eram determinados os valores atribuídos para as atividades realizadas em 

sala de aula, visto que a escola possui um sistema de “vestibular simulado” realizado 

pelos alunos de Ensino Fundamental e Médio no final de cada unidade (bimestre). 

Dessa forma, as atividades realizadas em sala de aula tinham o valor de três pontos e 

o simulado tinha como valor atribuído o total de sete pontos. Os alunos sabiam 

quando seriam realizadas todas as atividades avaliativas com antecedência; era dado 

tempo para pesquisa sobre o assunto, atividades de revisão e para solucionar 

dúvidas. Segundo Krasilchik (2011) é essencial prever e comunicar aos alunos, no 

início dos trabalhos escolares, o número de provas a que eles serão submetidos e os 

intervalos entre elas. 
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Entretanto, a maioria das atividades realizadas durante a intervenção não 

resultou em valores atribuídos como nota. Não desejávamos que o projeto fosse 

contaminado por uma ideia tradicional de avaliação; a ideia era que os alunos não 

participassem das atividades por pressão avaliativa, mas sim pelo seu conteúdo 

formativo. Contudo, o padrão de poucas avaliações e com a pontuação maior para o 

simulado foi fator determinado pela escola e tivemos que seguir essa determinação 

durante a intervenção. Krasilchik (2011) ressalta que programar um pequeno número 

de provas ou, em casos extremos, apenas um exame final para aferir a aprendizagem 

dos alunos afetará sensivelmente os resultados obtidos, pois pode exercer uma 

pressão emocional nos mesmos, alterando os resultados. No entanto, ao contrário do 

que cita a literatura, as avaliações realizadas pelos alunos permitiram que os 

resultados fossem considerados como positivos e além do esperado, fator ressaltado 

durante a entrevista realizada com a professora participante.  

Segundo Luckesi (2002) avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo 

em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é 

classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. Para que isso 

ocorra, o ideal é que as ferramentas de avaliação sejam mescladas e adaptadas às 

necessidades e a realidade de cada turma, bem como aos objetivos do educador que 

planeja sua avaliação de acordo com a observação da turma. Acreditamos, portanto 

que restringir a avaliação a exames pontuais não mediu a qualidade do aprendizado.  

Atividades como, por exemplo, as aulas de campo, o processo e observação de 

montagem do aquário não tiveram valores pontuais, mas tiveram a participação e o 

empenho de todos os alunos para a realização de todas as etapas da intervenção. 

Consideramos esse fator como muito importante, pois a avaliação da aplicabilidade 

do uso do aquário em sala de sala demonstrou a transformação da turma com relação 

ao desenvolvimento de atitudes que foram além do que era esperado. 

A realização da aula de campo despertou nos alunos diversas atitudes, bem 

como auxiliou na aprendizagem de conteúdos, visto que alguns fenômenos ocorridos 

no ambiente natural foram estudados pelos alunos antes, durante ou após a 

intervenção. As atividades realizadas com o aquário também tiveram importância e 
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auxiliaram os alunos no desenvolvimento de potencialidades que serão mencionadas 

a seguir, dada a significância do uso desse recurso em sala de aula. 

Desde o momento em que tivemos o primeiro contato com os alunos, 

percebemos a motivação dos mesmos em conhecer e participar do trabalho. Assim, 

aplicamos um questionário diagnóstico com os estudantes que, conforme já foi 

mencionado, foi composto por sete perguntas dissertativas, dentre elas, três 

perguntas relacionadas a aquários (APÊNDICE A). 

Analisamos as três questões separadamente, nessa subcategoria, por 

entendermos que esta comportaria as respostas dos alunos e trataríamos os dados 

produzidos com mais especificidade. Diante disso, na questão 5 foi perguntado aos 

alunos se eles sabiam o que era um aquário. Dos 27 alunos, 93% responderam que 

sabiam e 7% alegaram desconhecer o objeto. Dentre a porcentagem que respondeu 

conhecer o objeto, 50% mencionaram em suas falas sobre o que, de fato para eles, é 

um aquário: 

 
A6: “É um ambiente de vidro com água e onde botamos os peixes para criação.” (Questionário 

diagnóstico, 9º encontro, 2012). 
A8: “É um vidro que ficam os peixes, cheio de enfeites.” (Questionário diagnóstico, 9º encontro, 

2012). 
A14: “O aquário é uma caixa quadrada onde põe os peixes.” (Questionário diagnóstico, 9º 

encontro, 2012). 
 

A maioria dos alunos mencionou nas suas respostas que o aquário é um objeto 

de vidro contendo água e que tem função de armazenar/criar os peixes. Entretanto, 

nenhum dos alunos descreveu processos que envolvem os componentes utilizados 

na montagem e manutenção de um aquário, como por exemplo, o uso de bombas 

circuladoras e filtros. Esse processo, provavelmente se deve ao fato dos alunos 

desconhecerem a necessidade desses equipamentos para a manutenção da vida dos 

organismos nesse ecossistema artificial. Sem dúvida, um dos passos mais 

importantes para a instalação de um aquário é o processo que envolve a montagem e 

manutenção desse ecossistema artificial.  

De acordo com Santos e Massabni (2009), apesar do fascínio que um aquário 

exerce sobre as pessoas, poucas se aventuram a montá-lo devido às dificuldades na 

manutenção e ao pouco conhecimento sobre aquariofilia. 
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 Dessa forma, verificamos que a maioria dos alunos não tinha conhecimentos 

referentes a esse processo, conforme demonstram os relatos a seguir: 

 
A12: “Nunca tive um aquário, sei o que é e tenho muita vontade de ter.” (Questionário 

diagnóstico, 9º encontro, 2012). 
A13: ”Eu não sei o que fazer. Coloquei (o peixe) na água da torneira e ele morreu. Eu matei 

ele.” (Questionário diagnóstico, 9º encontro, 2012). 
A21: “Eu ganhei dois peixes, mas eles morreram. Eu acho que foi por causa da água.” 

(Questionário diagnóstico, 9º encontro, 2012). 
 

Consideramos, graças a esses fatores, a necessidade de ensinar aos alunos os 

processos que envolviam a montagem e a manutenção de aquários, ao invés de 

fornecer um trabalho pronto, já com o aquário completamente instalado. Entendemos 

que, o fato de acompanharmos os alunos durante essa etapa foi de extrema 

importância para a aprendizagem dos mesmos. Não estamos nos referindo somente 

sobre a aprendizagem dos conhecimentos científicos, mas sim também, sobre os 

procedimentos que envolveram essa atividade, visto que, muitos alunos alegaram a 

vontade de ter um aquário em suas residências, mas não sabiam lidar com o mesmo. 

Na referida questão ainda foi perguntado aos se alunos já tiveram um aquário 

em sua residência e 81% dos respondentes mencionaram não ter ou nunca ter tido 

um aquário. Muitas dessas respostas foram relacionadas aos custos envolvidos e a 

ausência de tempo para a manutenção e cuidado com os organismos. 

Sobre a questão ainda chamou-nos atenção à resposta de um dos alunos: 

 
A23: “Nunca tive um aquário. Eu só compro o peixe e coloco na geladeira, minha mãe 

frita, eu como e pronto.” (Questionário diagnóstico, 9º encontro, 2012). 
 

 Percebemos que a ideia de utilidade dos animais estava muito presente nos 

discursos dos alunos, demonstrando que os alunos ligavam o papel dos organismos 

à alimentação humana. A situação torna-se mais preocupante, pois a ideia ainda é 

difundida por muitos livros didáticos que constituem o principal material de 

consulta utilizado pelos professores, quando não o único (DAITX, 2010). Verificamos, 

portanto, que no estudo dos seres vivos o referencial antropocêntrico é presente nos 

discursos veiculados por professores e livros, determinando funções para os animais 

e plantas de acordo com as necessidades humanas. Dessa forma, tivemos o cuidado 

de alertar os alunos sobre a importância dos seres vivos na tentativa de modificar ou 
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minimizar essas percepções de modo que os alunos percebessem as relações de 

dependência entre os organismos e sua importância nos processos ecológicos. Além 

disso, vincular o estudo sobre os peixes a aspectos relacionados à temática ambiental 

pode ser um direcionamento capaz de contribuir para uma visão menos utilitarista 

frequentemente associada apenas à importância econômica e alimentar (SOUZA; 

WORTMANN; KINDEL, 1997). 

Os 19% dos alunos que alegaram ter um aquário em casa mencionaram os 

cuidados, como por exemplo, “tratar a água todos os dias, alimentar, etc” e citaram a 

experiência de criar o Betta splendens, vulgarmente conhecido como peixe Beta em 

suas residências. A espécie é um peixe ornamental que se destaca entre os aquaristas 

por ser o mais vendido, o mais popular e também por não necessitar de aquários 

sofisticados e bem equipados. De acordo com Faria et al. (2006) além de sua 

respiração branquial, o B. splendens possui uma respiração auxiliar realizada pelo 

labirinto, órgão formado no peixe aproximadamente após duas ou três semanas de 

vida e que permite captar o oxigênio atmosférico, promovendo sua absorção na 

corrente sanguínea, mecanismo que possibilita que o peixe consiga sobreviver em 

águas com baixíssimos níveis de oxigênio ou anóxicas. Entretanto, a espécie citada é 

exótica, originária do Sudeste Asiático e conhecida por ser um peixe territorialista 

que se torna agressivo na presença de machos da mesma espécie (FARIA et al., 2006; 

GIANNECCHINI; FERNANDES, 2010). Nas lojas especializadas em aquariofilia da 

cidade de Jequié/BA, encontramos a espécie disponível para venda em sacos, copos 

plásticos ou em aquários que não exigiam grandes cuidados. 

Na questão 6, os alunos foram questionados se acreditavam que ao utilizarem 

recursos didáticos, como o aquário a aprendizagem dos conteúdos tornava-se mais 

fácil e prazerosa. Os alunos deveriam ainda justificar as suas respostas. Verificamos 

que 89% dos alunos mencionaram que a utilização de um aquário como recurso 

didático pode facilitar a aprendizagem dos conteúdos; 11% mencionaram não 

acreditar que esse recurso possa auxiliar na aprendizagem. 

Os alunos justificaram suas respostas alegando diversos motivos apresentados 

no quadro abaixo: 
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Quadro 11 - Síntese das respostas dos alunos sobre a 6ª questão do questionário 
diagnóstico ocorrido no 9º encontro. 

Aluno Resposta Justificativa 

A1 Sim “O aquário nos ajuda a conhecer mais sobre o mundo aquático.” 

A2 Sim “A professora está comentando sobre algum peixe presente no aquário e a 
gente pode observá-lo e perceber suas atitudes.” 

A3 Sim “A aprendizagem torna-se mais rápida.” 

A4 Sim “Conhecemos mais sobre as espécies de peixes.” 

A5 Sim “A gente visualiza o conteúdo que a professora ensina.” 

A6 Sim “Podemos ver e entender facilmente o que ocorre.” 

A7 Sim “Os professores ensinam as pessoas a fazerem o certo.” 

A8 Sim “Vai ficar mais fácil aprender com uma coisa perto de nós.” 

A9 Sim “As pessoas se interessam mais porque fica tudo mais fácil.” 

A10 Sim  “A disciplina de Ciências ensina muitas coisas para gente.” 

A11 Sim “Nós aprendemos olhando, pegando e fazendo as coisas.” 

A12 Sim “Porque a gente fica ansioso para descobrir coisas novas.” 

A13 Sim “Porque nós aprendemos sobre os peixes no lugar de educação.” 

A14 Sim “Porque os professores ensinam a fazer as coisas corretamente” 

A15 Não “Eu acho que não dá para aprender.” 

A16 Não “Eu não sei o que é isso.  

A17 Não Não respondeu 

 

Por meio da análise das respostas apresentadas no quadro 11, observamos que 

14 alunos (52%), dos 27 respondentes, identificaram suas respostas como sendo 

favoráveis a utilização do aquário como recurso didático. Os alunos A2, A5, A6 e A11 

relacionaram sua aprendizagem com a observação do aquário. Dessa forma, os 

alunos entenderam que o contato visual com os organismos no aquário motivou as 

suas aprendizagens. Essa consideração foi importante pelo fato de que os alunos 

vivenciaram o conteúdo ao observarem o modo de vida, o habitat e as características 

morfológicas dos organismos presentes no aquário. Para Santos e Massabni (2009) o 

aquário ao ser utilizado como fonte educacional desempenha importante papel ao 

tornar-se para os alunos um laboratório natural, já que muitos conhecimentos 

referentes aos processos ecológicos passam neste local.  

Além disso, entendemos que aulas que envolvem algum tipo de 

experimentação propiciam nos alunos a vivência do conteúdo, estimulam à 

curiosidade, o conhecimento das espécies, a motivação, participação e interesse nas 

atividades, a responsabilidade, além de permitir que o professor aborde questões 

relacionadas ao meio ambiente. No caso específico do uso de aquários em sala de 

aula, compreendemos que a observação dos organismos vivos num ecossistema 
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artificial permitiu que os alunos tivessem contato com o novo, de modo a perceberem 

as atitudes desses organismos em um ambiente montado dentro da sala de aula. Esta 

forma de ensino auxilia o processo de aprendizagem dos estudantes, pois eles são 

motivados a aprender novos conceitos e tirarem conclusões a respeito dos grupos 

estudados (PINHEIRO; PUGLIESE, 2009).  

A aplicabilidade do aquário como recurso didático possibilitou ao professor 

explorar e ilustrar, com seres vivos as aulas de Ciências, bem como a realização de 

atividades em grupo e desenvolvimento de projetos, tanto para montagem, 

manutenção e observação do aquário (CORRADINI, 2007). Além disso, o 

pesquisador, o professor e os alunos podem realizar o estudo dos seres vivos e seu 

comportamento em cativeiro, observando os organismos coletados em aulas de 

campo e que podem ser mantidos vivos sem muita dificuldade, possibilitando assim 

a continuidade do trabalho de campo. 

Os alunos A3, A6, A8, A9 e A12 relacionaram o uso do aquário a uma 

“novidade” com o intuito de proporcionar a aprendizagem de “coisas novas”, tornando 

o processo mais rápido e prazeroso. O uso de aquários no ambiente escolar, não é um 

fato comum. Existem poucos estudos relacionados com a temática e, na maioria das 

vezes, esses trabalhos são desconhecidos por parte dos professores e alunos que 

encaram a atividade como uma descoberta. Entretanto, pesquisas anteriores 

(BLOUGH; SCHWARTZ; HUGGETT, 1965; OLIVEIRA, 1992) já sugeriam sobre o uso 

de aquários com propósitos educacionais, por ser relacionado à observação, 

motivação e a aprendizagem dos alunos, já que envolve aspectos referentes ao estudo 

da matéria, a introdução de novos conceitos no vocabulário dos alunos e que 

poderão ser associados a sua aprendizagem cotidiana.  

No que se refere aos conhecimentos relacionados com os organismos 

aquáticos, sobretudo os peixes, já que foram os mais citados pelos alunos, podemos 

perceber que alguns alunos estavam curiosos em aprender mais sobre o grupo. Esse 

fato foi evidenciado pelos alunos A1, A2 e A4 que demonstraram interesse de 

conhecer mais as espécies. Essa ideia está associada ao fato de que os peixes são, 

talvez, os animais menos conhecidos pelos alunos por não terem um contato com o 

grupo. Diante disso, torna-se importante que os estudos escolares promovam o 
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conhecimento sobre o grupo. De acordo com Souza, Wortmann e Kindel (1997) a 

organização de um aquário na escola poderia favorecer a percepção de como os seres 

vivem em diferentes profundidades e o quanto a vida desses organismos está 

vinculada às condições existentes em um ambiente aquático (temperatura, 

penetração da luz, grau de transparência da água, tipos de substrato, pH, etc). 

Evidenciamos ainda que algumas dessas variáveis foram analisadas durante o 

estudo, já que foi necessária a medição frequente da temperatura e pH, visando 

manter as condições necessárias à sobrevivência dos organismos. Entretanto, não 

houve um estudo mais aprofundado dos fatores físicos e químicos por falta de 

tempo.  

Foi necessário salientar aos alunos que eles não se prendessem somente aos 

conhecimentos relacionados à vida dos peixes, mas também todas as espécies de 

animais e vegetais do aquário. Dessa forma, durante o trabalho com o aquário em 

sala de aula focalizamos questões para que os alunos constatassem a existência de 

uma diversidade de peixes, bem como associamos a investigação sobre os aspectos 

morfológicos, hábitos alimentares e a locomoção a partir da observação dos animais 

no ecossistema artificial.  

Durante a análise, chamou-nos a atenção a resposta do aluno A13 que 

acreditou que o trabalho realizado daria ênfase ao estudo dos peixes no lugar de 

educação. Notamos, portanto que o aluno separou o trabalho com os peixes (aquário) 

da parte educacional que envolveu a pesquisa, fator que necessitou um cuidado 

especial por parte dos professores, já que em um ambiente de sala de aula espera-se 

que os alunos tenham contato com conhecimentos significativos e relevantes para sua 

a vida.   

Diante disso, o professor exerce uma grande responsabilidade na formação do 

aluno, fator evidenciado por A5, A7, A10 e A14. As justificativas apresentadas 

deixam clara a confiança que esses alunos depositaram no professor, considerando-o 

como principal fonte de acesso aos conhecimentos escolares. Entendendo a 

responsabilidade e importância remetida a nós professores, devemos estar atentos à 

maneira de trabalhar em sala de aula, fator que exigiu um planejamento e formação 

coerente com os princípios da educação, além da sondagem dos obstáculos que 
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poderiam se opor a execução desses aspectos. Essa responsabilidade remete ao fato 

de uma formação inicial que prepare os professores para prática e que os mesmos 

continuem tendo acesso a uma formação que mantenham atualizados.  

Na tentativa de dinamizar o questionário apresentado aos alunos, inserimos 

uma tirinha na questão 7 (APÊNDICE A) que fazia alusão a uma “conversa” entre 

um polvo e uma lagosta no ambiente marinho. Na tirinha, o polvo era uma espécie 

de “psiquiatra” que ouvia a lagosta que dizia ter sonhado que o mundo era uma 

caixa de vidro na qual todos aguardavam o fim das suas existências. Após a fala do 

polvo, os alunos deveriam perceber que o sonho da lagosta era, de fato, real. Dessa 

forma, perguntamos aos alunos se os mesmos consideravam o aquário como vilão ou 

mocinho da história e obtivemos algumas respostas justificadas. 

As respostas dos alunos foram agrupadas no quadro abaixo: 

 
Quadro 12 - Síntese das respostas dos alunos sobre a 7ª questão do questionário 
diagnóstico realizado no 9º encontro. 

Aluno Problemas que 
aflige o polvo 

Aquário como vilão ou mocinho 

A1 Não respondeu “Vilão. A vida deles é toda no aquário.” 

A2 Não respondeu “Vilão. Porque além do mar ser o lugar de pescar, o aquário traz 
mais problemas para os peixes, tipo as bactérias.” 

A3 “Viver dentro de 
um aquário.” 

Não respondeu 

A4 “O problema é o 
aquário.” 

“Mocinho. Porque quem fez isso com ele não foi o aquário, foi os 
humanos.” 

A5 “O aquário é o 
problema para o 
polvo.” 

“Vilão. Porque os peixes não são para viver presos.” 

A6 “O polvo vê o 
aquário como 
problema.” 

“É vilão porque ninguém queria está se sentindo assim.” 

A7 Não respondeu “Mocinho. O aquário é mais seguro e protege as espécies dos 
predadores que comem animais menores do que eles.” 

A8 “A poluição é o 
problema” 

“Vilão. Porque os animais tem que viver livres.’” 

A9 Não respondeu “O aquário é o mocinho da história.” 

A10 Não respondeu “Vilão. Porque eles ficam presos no aquário.” 

A11 Não respondeu “O aquário tira os peixes do ambiente.” 

A12 “De viverem 
dentro do 
aquário.” 

“É o mocinho da história. Eu acho importante conservar as 
espécies.” 

A13 “Tem medo de 
ficar guardado.” 

“E na minha opinião ele é vilão porque eles não querem se sentir 
assim.” 

A14 Não respondeu  Não respondeu 
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A15 “Ele está ficando 
preso.” 

“Vilão. Como eu disse a lagosta fica presa.” 

A16 Não respondeu “Vilão. Os peixes no aquário tem problemas.” 

A17 “O problema que 
aflige a lagosta é 
pensar no 
aquário.” 

“Vilão porque o aquário prendem os animais que vivem no mar.” 

A18 Não respondeu “Um vilão, pois não dá uma certa liberdade a eles nadarem.” 

A19 “Que ela troca 
muito de 
aquário.” 

“Vilão porque prende o animal.” 

A20 Não respondeu “Vilão. Porque ele fica no aquário.” 

A21 “Os riscos.” “Mocinho. As espécies ficam cuidadas.” 

A22 “O aquário.” “Vilão.” 

A23 “Sobre o aquário” “O aquário oferece uma vida de prisão e solidão.” 

A24 Não respondeu “Um mocinho. O aquário é muito legal.” 

A25 Não respondeu “Vilão e mocinho. Porque não deixa os peixes nadar a vontade e 
mocinho porque ele tira os peixes das águas sujas que os seres vivos 
jogam.” 

A26 Não respondeu Não respondeu 

A27 Não respondeu Não respondeu 

 

Por meio da análise dessa questão verificamos que 13 alunos mencionaram 

que o problema que aflige a vida da lagosta da tirinha está relacionado a viver em 

um aquário. Os demais respondentes (52%) não conseguiram responder ao que foi 

perguntado. 

Sobre a pergunta referente ao aquário ser o vilão ou mocinho, a maioria dos 

respondentes (85%) da questão mencionou ser o aquário o vilão da história e 15% dos 

alunos acreditaram que o aquário era o mocinho, dando para ambas as respostas 

diversas justificativas, conforme relatadas no quadro acima. De uma maneira geral, 

há uma reprovação dos alunos às condições cativeiro dos peixes no aquário. 

Ressaltamos a resposta do aluno A7 ao perceber o aquário como local “seguro 

que protege as espécies dos predadores que comem animais menores do que eles.” De fato, 

alguns animais em cativeiro, podem estar protegidos de seus predadores naturais, 

contudo há outros problemas, já relatados com a limitação do espaço etc. Por outro 

lado, muitos aquários tentam reproduzir condições naturais onde há contato de 

predadores e presas simulando relações tróficas naturais, além de encontrar um 

ótimo habitat para a vida, o crescimento, o desenvolvimento e para a reprodução das 

espécies (ARDEL; SANTOS, 2012). 
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No mundo todo existem inúmeros aquários de visitação que foram se 

transformando ao longo dos anos, deixando o caráter apenas demonstrativo e de 

lazer e incorporando objetivos voltados à conservação ambiental ao agregar valores 

nas áreas de educação e atividades de conservação de espécies (GALLO; BARBOSA, 

2010).  Conforme ressaltado pelos alunos A12 e A21 que o aquário pode “conservar as 

espécies” por oferecer condições ideais para a sobrevivência dos organismos. No 

Brasil, aquários como o de Ubatuba em São Paulo e o Aquário Público Paulistano são 

instituições responsáveis por abrigar espécies marinhas ou dulciaquícolas, 

principalmente, aquelas ameaçadas. Com isso, é importante que essas informações 

sejam difundidas e que sejam formuladas maneiras de usufruir dessa gama de 

espécies disponíveis de maneira ecologicamente correta para que sua preservação de 

fato ocorra e mantenha a biodiversidade encontrada no país (SANTOS; MASSABNI, 

2009). Dessa forma, podemos justificar as respostas de alguns alunos que encaram o 

aquário como “mocinho” da história, alertando a importância de informar os 

mesmos sobre essas questões. 

Entretanto, a ideia dos alunos A1, A5, A8, A10, A15, A17, A19, A20, A23 e A25 

ao mencionarem o aquário como “vilão” da história está ligada a ideia de 

aprisionamento das espécies. A ideia é justificada pelo tamanho de alguns aquários, 

pelas condições em que alguns peixes (e demais organismos) são submetidos e pelo 

fato de vários organismos estarem inseridos neste ambiente que, na maioria das 

vezes, causa má impressão aos observadores. Contudo, o aluno A25 considerou o 

aquário como “vilão” e “mocinho” da história por acreditar que apesar das espécies 

serem mantidas aprisionadas, podem livrar os peixes de condições ambientais 

precárias, como por exemplo, a poluição. A mesma ideia foi dada pelo aluno A4 que 

colocou o homem como principal causador de ameaças aos peixes. 

Outras questões foram mencionadas pelos alunos A2, A4 e A16 referindo-se 

aos problemas enfrentados pelos peixes inseridos em aquários. Um dos alunos citou 

“problemas para os peixes, tipo as bactérias.” No entanto, conforme já citamos 

anteriormente a questão da formação de colônias de bactérias nos aquários está 

relacionada ao período de adaptação, necessário para o funcionamento dos filtros 

biológicos e/ou possíveis contaminações. A maioria dos alunos citou que o aquário 



 

 

143 

abriga espécies de peixes e nenhum deles mencionou questões referentes à inserção 

de outros organismos no aquário, talvez pelo fato de desconhecer um aquário com 

outros organismos. As pessoas estão acostumadas a ter contato com aquários que 

contém somente espécies de peixes, principalmente exóticos. 

Assim, após análise dos questionários evidenciamos a importância de 

trabalhar com os processos que envolviam a montagem e a manutenção de aquários 

e, segundo relatos dos próprios alunos, a abordagem realizada pelos pesquisadores 

permitiu a aprendizagem das condições necessárias para que os organismos 

vivessem no ambiente.  

Diante disso, iniciamos o processo de montagem do aquário que contou com a 

presença dos 33 alunos da turma. Os alunos demonstraram ansiedade em conhecer o 

processo e essa atividade empolgou toda a turma que a todo momento fazia questão 

de ressaltar a importância dessa etapa, fator mencionado nos relatos de dois alunos: 

 
‘(...) A montagem do aquário é um processo muito importante e se eu soubesse disso antes 

não teria matado meus peixes.” (A24, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º 
encontro, 2012). 

 
“A montagem do aquário é importante para conhecemos os materiais que fazem parte do 
aquário e os cuidados com os animais que são seres vivos. Temos que ter cuidado com os 

animais.” (A5, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 2012). 
 

No que se refere ao cuidado com os organismos inseridos no aquário, 

enfatizamos que os seres vivos merecem ser tratados com respeito e cuidado. 

Entretanto, não abordamos com os alunos questões éticas que envolvem as pesquisas 

com uso de animais. Essas questões, assim como aquelas ocorridas com os fatores 

químicos e físicos não foram pensadas durante a execução da intervenção, mas 

emergiram no processo de análise de dados, situações que podem ser enfatizadas nos 

trabalhos posteriores e/ou pelo professor, caso utilize aulas com aquários. A 

abordagem de questões bioéticas é essencial para o entendimento sobre os cuidados 

que envolvem o uso de seres vivos em aulas de Ciências e Biologia, embora muitas 

pesquisas atuais não utilizem a vivisecção, ou seja, a provocação da morte de um 

animal com fins demonstrativos e sim a utilização de modelos alternativos. 

Nosso intuito com essa etapa do trabalho era que os alunos entendessem o 

processo de montagem, funcionamento e manutenção do aquário. 
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 A questão da montagem do aquário envolveu as chamadas aquisições de 

procedimentos que, conforme referem Pozo e Gómez-Crespo (2009), existe a 

necessidade de incluir esse tema como um conteúdo essencial dos currículos de 

Ciências na educação obrigatória. O ensino de Ciências, portanto, precisa adotar 

como um dos seus objetivos prioritários a prática de ajudar os alunos a aprender, ou 

seja, ensinar procedimentos para a aprendizagem da disciplina (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009). 

Entretanto, a montagem de um aquário é um processo que envolve custos que 

limitam a realização desse tipo de atividade nas escolas brasileiras (CORRADINI, 

2007). A montagem de um aquário com finalidade educativa precisa ser de baixo 

custo e ter uma manutenção barata, pois diferente de um aquário decorativo, a 

finalidade principal do aquário educacional é permitir aos estudantes contato com a 

diversidade e biologia dos seres aquáticos (MENEZES; MENDONÇA; ARAGÃO, 

2011). Entendemos, portanto que a diminuição dos gastos operacionais a partir de 

uma montagem de baixo custo de aquários oferece condições para a aplicabilidade 

desse tipo de atividade nas escolas. 

Dessa forma, inicialmente foi escolhido um local adequado para a instalação 

do aquário. Esse processo foi mencionado por um dos alunos no depoimento a 

seguir: 

 
“Para montar o aquário temos que ter um lugar ventilado, com luz adequada, tomada 

próxima, a bomba e plantas por causa do oxigênio.” (A22, Produção textual sobre a montagem 
de aquários, 12º encontro, 2012). 

 

Segundo Agostinho (2007), o local escolhido para a montagem do aquário não 

deve ter correntes de ar e luz solar direta, pois o excesso de luz solar provoca 

aquecimento da água e crescimento de algas. Deve-se observar que em volta do 

aquário é necessário haver espaço, como por exemplo, uma bancada ou mesa de 

apoio, que permita os trabalhos de manutenção e o acesso a uma tomada para que a 

bomba seja conectada a rede elétrica (AGOSTINHO, 2007). 

 Outras questões relacionadas aos cuidados com temperatura, montagem do 

substrato, uso de água clorada, a inserção da bomba circuladora, do filtro biológico e 

ao período de adaptação também foram evidenciadas por alguns alunos: 
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“A água tem que estar em certa temperatura porque senão o peixe morre. Colocamos 
pedrinhas, água, medimos a temperatura, o pH que a professora ensinava e só depois 

colocamos os animais.”(A8, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 2012). 
 

“Nós aprendemos também que se a gente botar a água no aquário não pode jogar o peixe de 
vez se não eles têm choque térmico e as pessoas tem que medir a temperatura do aquário e 

depois a que o peixe está se estiver as duas compatíveis você poderá colocar o peixe no 
aquário, mas se não tiver você terá que esperar a água ficar compatível com a do 

aquário.”(A1, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 2012). 
 

“A gente foi lá no aquário ainda vazio para ver se ele estava limpo e depois enchemos e 
deixamos a água por um tempo para sair o cloro ai fomos lá na barragem e pegamos 

camarão e umas plantas marinhas. A professora mediu a temperatura e quando ficou na 
temperatura natural ela botou os camarões e as plantas e depois ela comprou alguns peixes 
porque ela não conseguiu pescar, mediu a temperatura e colocou e estamos estudando cada 

dia mais.”(A1, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 2012). 
 

“Não pode por os peixes na mesma hora que põe a água porque se não os peixes morrem e 
também os peixes tem que estar dentro do saquinho antes para alcançar a temperatura da 

água porque se não os peixes morrem.” (A15, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º 
encontro, 2012). 

 

Conforme já foi mencionado, a escolha do substrato e da água também são 

condições a serem observadas durante o processo de montagem do aquário. Além 

disso, seres vivos, como por exemplo, os peixes, são animais que precisam regular a 

sua temperatura corpórea e a temperatura da água é considerada como um fator 

importante, pois é necessário pensar que a mesma afeta os processos vitais dos 

peixes. De acordo com Pough, Janis e Heiser (2008) os Vertebrata ocupam habitats 

distintos e para tal adaptabilidade é preciso considerar como a temperatura afeta um 

vertebrado como um peixe, que possui pouca capacidade de manter uma diferença 

entre sua temperatura corpórea e a temperatura da água a sua volta. Assim, dado 

que as taxas de muitos processos biológicos são afetadas pela temperatura, seria 

vantajoso para qualquer animal regular a sua temperatura corpórea, requerendo 

mecanismos termorreguladores, sendo estes bem desenvolvidos entre os vertebrados 

(POUGH; JANIS; HEISER, 2008). 

Os alunos auxiliavam na medição da temperatura duas vezes por semana 

durante as aulas de Ciências. Utilizávamos um termômetro flutuante específico para 

aquários que digitalizava a temperatura interna e externa. A faixa de temperatura 

ideal para um aquário foi definida entre 24 e 28º. Segundo Almeida e Suzuki (2008) a 

faixa ideal pode variar eventualmente 2 graus para baixo da mínima ou para cima da 
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máxima, na condição que não seja a temperatura padrão do aquário. Além da 

temperatura os alunos auxiliavam na medição do pH durante as aulas. O teste de pH 

era efetivado por meio de um kit de teste químico adquirido em uma loja 

especializada da cidade e definia os tipos de peixes a serem inseridos no aquário, 

além de indicar a quantidade de CO2 disponível na água. O pH foi medido antes e 

após da inserção dos organismos na água, marcado como alcalino na régua de 

medição. Segundo Almeida e Suzuki (2008) alguns peixes têm resistência a uma faixa 

de pH maior, variando do ácido até o alcalino, outros estão adaptados a uma faixa 

menor que pode ser apenas ácido ou apenas alcalino. 

Ao usarmos água da torneira, foi necessário um período de adaptação para 

instalação de bactérias, além da verificação do funcionamento do aquário e da 

bomba. É essencial tomar esses cuidados, com o uso de água clorada em aquários, 

pois a mesma causa irritação nas mucosas dos peixes, provocando a morte desses 

animais. Como após o processo de montagem do aquário aconteceria anteriormente a 

uma aula de campo, utilizamos o período de adaptação (oito dias) para a realização 

da mesma. Esse período foi citado pelos alunos nas produções textuais:  

 
“A gente colocou as pedrinhas, a água deixamos ficar sem cloro, o filtro de bomba. 

Depois colocamos peixes, plantas, camarões e moluscos.” (A20, Produção textual sobre a 
montagem de aquários, 12º encontro, 2012). 

 
“Eu e meus colegas botamos cascalho e água dentro do aquário e deixamos lá por uma 

semana por causa do cloro. Botamos uma bomba que filtrava a água e depois vieram os 
peixes e outros animais.” (A21, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 

2012). 
 

“Eu aprendi que não podemos botar o peixe na água com cloro, se não for água direto da 
natureza... temos que esperar uns dias para o cloro sair. O cuidado com a montagem é 

importante para os peixes viverem.” (A30, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º 
encontro, 2012). 

 
“Montamos o aquário e observamos as condições adequadas para a sobrevivência dos 

animais e plantas. Água limpa e sem cloro, plantas, temperatura boa.” (A33, Produção textual 
sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 2012). 

 

Sobre a bomba, tivemos alguns problemas relacionados ao funcionamento 

deste equipamento (capítulo 3, descrição das atividades), entretanto, os alunos 

apresentaram algumas dúvidas a respeito da mesma que foram solucionadas à 

medida que o trabalho era desenvolvido. No que refere aos aspectos referentes à 
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inserção da bomba circuladora e do filtro biológico, os alunos fizeram alguns 

comentários durante a construção da produção textual: 

 
“Aprendemos as funções dos materiais na montagem do aquário e a bomba serve para 

espalhar todo o oxigênio para dentro do aquário e o filtro para tirar as impurezas da água 
como resto de alimentos.” (A8, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 

2012). 
 

“(...) E a professora colocou uma bomba que filtrava a água para os peixes, segurava a 
sujeira e circulava oxigênio em toda a água.” (A5, Produção textual sobre a montagem de 

aquários, 12º encontro, 2012). 
 

“Temos que ter cuidado em montar o aquário. Colocamos a bomba, o filtro... a bomba 
quebrava muito, mas consertava. O oxigênio é muito importante para os peixes que 

respiram com as brânquias.” (A9, Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 
2012). 

 
“Quando o aquário está sujo temos que limpar. Isso a bomba faz, mas às vezes fica sujo por 

causa da quantidade de alimentos e sujeira produzidas pelos animais e plantas.” (A25, 
Produção textual sobre a montagem de aquários, 12º encontro, 2012). 

 

Como o próprio nome diz, a bomba circuladora serve para movimentar a água 

e promover a oxigenação da mesma dentro do aquário. Em junção com o filtro 

biológico retira as sujeiras oriundas das atividades dos organismos (restos de 

alimentos, fezes e folhas maduras das plantas). Os alunos entenderam a importância 

da bomba circuladora e do filtro no aquário e sempre que visualizam algum 

problema aparente, tratavam de comunicar a professora participante ou a professora 

pesquisadora.  

Embora os problemas com a bomba fossem comuns, tivemos o cuidado de 

escolher equipamentos com ausência de ruídos de modo que as aulas de Ciências 

Naturais não fossem atrapalhadas. O trabalho de dissertação de Agostinho (2007, p. 

19) faz menção a essa situação, visto que quando aquário é instalado em salas de aula 

pode apresentar um inconveniente no que diz respeito ao ruído da bomba 

(compressor) que podem atrapalhar as aulas.  

A manutenção do aquário era realizada pela pesquisadora que visitava a 

escola diariamente no turno matutino e pelos alunos nos dias durante as aulas de 

Ciências Naturais. Os alunos realizavam essa etapa do trabalho com entusiasmo, 

principalmente a alimentação dos peixes, pois através da manutenção do aquário 

tinham um contato com os organismos, o que propiciava uma maior aproximação e o 
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contato com os seres vivos. Como todos os alunos não podiam alimentar os peixes, 

designamos as atribuições aos alunos monitores que auxiliavam a pesquisadora na 

manutenção do aquário.  

Assim, seguimos o curso das atividades com o início da abordagem do 

conteúdo “Relações Ecológicas” a partir da observação do aquário. Esse parâmetro 

será abordado na categoria a seguir, referente à “Aprendizagem do conteúdo de 

Ecologia”. 

 

4.2 - Aprendizagem do conteúdo de Ciências/Ecologia: 
 

Nessa categoria analisamos a aprendizagem dos conteúdos de Ecologia na 

disciplina de Ciências Naturais durante o projeto. 

As aulas foram realizadas no local em que o aquário estava instalado 

(inicialmente na sala de música da escola) a partir da observação dos processos 

biológicos que aconteciam no aquário. Conforme já evidenciado, a abordagem do 

conteúdo Relações Ecológicas ocorreu de acordo com o plano de ensino da disciplina, 

entretanto. Para isso, focalizamos o estudo do conteúdo nas Relações Ecológicas. 

 Acreditamos que o trabalho com o aquário foi importante para aprendizagem 

do conteúdo, pois permitiu a discussão e visualização das relações entre os seres 

vivos, principalmente aquelas presentes no aquário.  

Dessa forma, para melhor entendimento dessa categoria, consideramos a 

necessidade de dividi-la em duas subcategorias: Seleção, planejamento e execução 

do conteúdo e Avaliação do êxito ou fracasso obtido com a aplicação da estratégia. 

Com essa divisão contemplamos dados relatados pelos alunos em sala de aula 

durante o período de intervenção. Entretanto, não consideramos os resultados 

somente em termos avaliativos, visto que consideramos importantes todas as etapas 

e todas as ocorrências em sala de aula. 

 
4.2.1 Seleção, planejamento e execução do conteúdo: 

 
Conforme evidenciado no capítulo 2 (delineamento metodológico, 

desenvolvimento da proposta de intervenção, p. 52) dessa dissertação, a seleção e 
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planejamento do conteúdo foi feita em consonância com a professora participante, 

seguindo as orientações do plano de ensino da disciplina.  

Assim, planejamos a sequência didática e dividimos a mesma em três blocos 

didáticos (quadro 3, p. 51). Durante a execução da primeira etapa (bloco I – Conceitos 

básicos), identificamos os conhecimentos prévios dos alunos a partir da aplicação do 

questionário diagnóstico. Esses dados foram importantes para que tivéssemos noções 

a respeito das percepções dos alunos sobre as temáticas que seriam trabalhadas. O 

bloco 2 contemplou o processo de montagem do aquário e abordagem dos 

conteúdos. Nessa etapa, realizamos em classe algumas atividades como, por 

exemplo, a construção de produções textuais e outras atividades que foram 

essenciais para o nosso entendimento diante das perspectivas dos alunos sobre o 

trabalho. Finalmente, no bloco 3 trabalhamos o processo de manutenção do aquário e 

a conclusão da pesquisa, em que visualizamos os resultados do processo. 

Após a observação da turma e a análise dos resultados produzidos no 

questionário, iniciamos a sequência didática a partir dos conhecimentos dos alunos 

sobre as temáticas contidas no questionário, bem como discutimos as questões 

ambientais da Barragem da Pedra. Os alunos e a professora participante 

consideraram pertinentes as discussões que envolviam essa temática por fazer parte 

da realidade da cidade de Jequié e agregar os conhecimentos para os estudantes à 

abordagem dos conteúdos. Entendemos que ao aliarmos os conhecimentos dos 

alunos e a abordagem do conteúdo foi relevante para o entendimento de como 

espécies interagem entre si. Segundo Pozo e Gómez-Crespo (2009) compreender um 

dado requer utilizar conceitos, ou seja, relacioná-los a uma rede de significados que 

expliquem como e quais as consequências da ocorrência de determinado fenômeno. 

Além disso, ainda que seja um conteúdo tradicional, os conhecimentos conceituais 

também requerem uma análise das dificuldades que sua aprendizagem traz, de 

modo a encontrar formas para que essas sejam superadas (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 

2009).  

Entretanto, o professor deve ser cauteloso na abordagem dos conteúdos de 

modo que os alunos não vejam a ciência como um conjunto de dados ou como um 

sistema de conceitos (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). Os referidos autores ainda 
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relatam que o professor deve orientar a aprendizagem, pois o ensino dos conteúdos 

conceituais tende a estar orientado, atualmente, mais para compreensão do que para 

a acumulação de dados. Consideramos pertinente que os alunos compreendessem o 

conceito a partir de um significado, relacionando o mesmo com os seus 

conhecimentos prévios.  

Emergiram nessa etapa, além dos conhecimentos conceituais (aprendizagem 

do conteúdo), os conhecimentos procedimentais e os conhecimentos atitudinais 

propostos por Pozo e Gómez-Crespo, (2009).  

Assim, utilizamos os conhecimentos revelados pelos alunos nas produções 

textuais e/ou depoimentos realizados durante a intervenção e nas atividades de 

classe. Utilizamos, portanto essas atividades para avaliar a aplicação da estratégia, 

sendo discutidas na categoria a seguir. 

 
4.2.2 - Avaliação do êxito ou fracasso obtido com a aplicação da estratégia: 
  

Inserimos nesta categoria os dados referentes às percepções dos alunos sobre a 

intervenção realizada durante a investigação. 

As respostas dos alunos permitiram perceber os avanços envolvendo a 

aprendizagem dos conteúdos. Assim, os alunos citaram a importância desse tipo de 

trabalho diante do incentivo à busca pelo conhecimento, conforme demonstrado nos 

depoimentos apresentados a seguir: 

 
“Eu estou achando que está sendo muito importante para nós porque ele fala sobre peixes, 
camarões e etc. As pessoas não podem só querer a nota, mas sim aprender sobre os peixes, 

camarões, aquário etc. Vimos várias espécies no aquário e aprendi que camarão não é peixe 
porque eu pensei que era”. (A21, produção textual sobre aquário, 26º encontro, 2012). 

 

O depoimento do aluno evidencia vários pontos considerados por ele como 

importantes. Chamou-nos atenção o fato do aluno alertar sobre a importância de 

conhecer os diferentes organismos inseridos no aquário. Entretanto, o mesmo aluno 

enfatizou que “as pessoas não podem só querer o ponto”, mas sim aprender sobre as 

espécies. Verificamos que o aluno A21 entendeu que a avaliação deve envolver 

várias fases, sem focalizar somente os resultados avaliativos. Segundo Krasilchik 

(2011) a avaliação deve ser processual, visando apresentar resultados consistentes 

que permitem distinguir os avanços da turma. 
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Além disso, A21 menciona ter conseguido conceitualmente identificar as 

diferenças entre os peixes e camarões. Esse mesmo fator foi evidenciado nos 

depoimentos de outros alunos: 

 
“(...) porque eu vi que os camarões que são presentes no aquário são exemplos de 

invertebrados, tem também os moluscos que colocamos na água e servem para limpar o 
aquário, os peixes que são vertebrados, pois tem espinhas”. (A3, produção textual sobre aquário, 

26º encontro, 2012). 
 

“Foi bom que aprendi que camarões não são peixes, são invertebrados e os peixes são 
vertebrados que possuem espinha e escamas. Além disso, vi as relações ecológicas do tipo 

interespecífica porque tem várias espécies de organismos no aquário”. ( A10, produção textual 
sobre aquário, 26º encontro, 2012). 

“Os camarões são invertebrados e os peixes vertebrados, pois tem ossos conhecidos como 
espinhas e eu ainda vi que o aquário possui uma relação interespecífica porque tem várias 

espécies no aquário”. (A13, produção textual sobre aquário, 26º encontro, 2012). 

“Vi que os camarões são exemplos de invertebrados que vivem na água doce e também na 
água salgada e que os peixes são vertebrados. Aprendemos o conteúdo sobre relações 

ecológicas no aquário que estava na sala de musica e que depois foi para sala de informática 
no final.” (A16, produção textual sobre aquário, 26º encontro, 2012). 

“Eu aprendi também sobre as relações ecológicas, sobre espécies de peixes e camarões que 
são invertebrados”. (A26, produção textual sobre aquário, 26º encontro, 2012). 

Diferenças morfológicas estão presentes nos diferentes grupos do reino 

animal. Os camarões, crustáceos incluídos no táxon Malacostraca são invertebrados 

que constituem um grupo expressivo e bem sucedido devido a sua amplitude 

morfológica (BRUSCA; BRUSCA, 2007; POUGH, JANIS; HEISER, 2008). Já os peixes 

são diferenciados da espécie anteriormente citada devido à presença de uma espinha 

dorsal (notocorda) sustentadora que os classifica como vertebrados (POUGH; JANIS; 

HEISER, 2008). Essas diferenças devem ser citadas em sala de aula a fim de 

demonstrar as características morfológicas de ambas às espécies de modo em que os 

alunos consigam compreender que camarões e peixes não fazem parte do mesmo 

grupo. É interessante notar que diversos estudos em comunidades tradicionais 

descrevem que é comum em comunidades ribeirinhas a inclusão dos camarões na 

categoria etnobiológica peixes (COSTA NETO, 2001). Nesta comunidade, organismos 

que vivem na água e até mesmo no imaginário popular são denominados peixes, a 

exemplo de camarões, siris, caranguejos e sereias. Sampaio et al. (2006) registrou este 

tipo de influência em estudantes do povoado de Porto Alegre, localizado às margens 
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do Rio de Contas, Maracás, Bahia. Assim, isto também pode estar acontecendo entre 

os alunos ora estudados. 

Por sua vez, observamos, portanto que anteriormente à realização da 

sequência didática os alunos tinham dúvidas a respeito das características que 

diferenciavam os Crustacea dos Vertebrata. Como os alunos já haviam estudado os 

invertebrados e, na época da atividade, estavam estudando os vertebrados, achamos 

interessante comparar os grupos para que os alunos conseguissem perceber que 

camarões não eram peixes. Dessa forma, os alunos compreenderam que os 

organismos não poderiam ser classificados como pertencentes ao mesmo grupo 

devido às diferenças estruturais e morfológicas. 

Além disso, os alunos citaram os tipos de Relações Ecológicas aprendidas em 

sala de aula. Verificamos, portanto que os alunos conseguiram diferenciar relações 

intraespecíficas de interespecíficas: 

 
“Estávamos com dificuldade em compreender o que a professora falou, mas quando vimos 

no aquário ficou legal (..) Aprendi sobre as relações ecológicas que acontecem com 
indivíduos de espécies diferentes e são chamadas de relações interespecíficas”. (A5, 

Depoimento de aluno em entrevista, 26º encontro, 2012). 

“(...) No aquário existe a relação ecológica do tipo interespecífica com várias espécies. Já as 
intraespecíficas ocorrem com espécies iguais”. (Atividade de classe, 16º encontro, 2012). 

 
“As relações ecológicas do tipo interespecífica são aquelas com espécies diferentes e as 

intraespecíficas com espécies iguais”. (Atividade de classe, 16º encontro, 2012). 
 

“Além de montar o aquário vimos que as relações ecológicas que garantem a sobrevivência 
das espécies. Tinha no aquário a relação interespecífica que eram com espécies diferentes e a 
professora falou sobre relações intraespecíficas”. (A12, Depoimento de aluno em entrevista, 26º 

encontro, 2012). 
 

“Eu gostei muito desse projeto porque aprendi sobre as relações ecológicas a partir do 
aquário tipo interespecíficas que são entre espécies diferentes e acontecem com indivíduos 

para garantir a sobrevivência dando condições para acasalamento, reprodução, 
alimentação, etc”. (A18, Depoimento de aluno em entrevista, 26º encontro, 2012). 

 

Ao final da abordagem do conteúdo era esperado que os alunos 

compreendessem os conceitos de relações intraespecíficas e interespecíficas a partir 

da observação do aquário. Conforme relato de um aluno (A5), inicialmente houve a 

dificuldade de compreensão, pois os alunos não conseguiam identificar as Relações 

Ecológicas e sua tipologia. Contudo, a aprendizagem foi facilitada ao demonstrarmos 
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as Relações Ecológicas estabelecidas dentro do aquário. De acordo com Santos e 

Massabni (2009) o estudo das Relações Ecológicas é justificável por permitir os 

alunos entenderem a importância das interações entre a fauna e a flora presentes no 

aquário e os fatores que interferem na manutenção do ecossistema. 

Dois alunos (A12 e A18) ainda citaram a importância das Relações Ecológicas 

para a manutenção dos ecossistemas. Esses dados foram importantes, pois 

verificamos que os alunos entenderam a necessidade da compreensão dos eventos 

ocorridos na natureza. Um dos alunos citou ainda os processos biológicos que 

garantem a vida dos organismos (acasalamento, reprodução, busca por alimentos), 

entendendo que as Relações Ecológicas interferem nesses processos que os 

organismos não sobrevivem de forma isolada. 

Com o objetivo de entender os tipos de “Relações Ecológicas” propusemos 

que os alunos identificassem no aquário os tipos de relações interespecíficas e 

intraespecíficas (comensalismo, competição, predatismo, herbivoria, sociedade, 

mutualismo, etc.) que foram abordadas na aula expositiva dialogada. Dessa forma, 

alguns alunos conseguiram identificar essas interações: 

 
“A gente ainda respondeu umas atividades que a professora passou e aprendemos sobre as 
relações ecológicas e que dentro do aquário tem diferentes relações ecológicas. Eu percebi 

relações de competição por alimento e também tinha um peixe que estava tentando se 
reproduzir com outro e procurando espaço. Não tinha predação, pois nenhum peixe comeu o 

outro e os camarões que são invertebrados se alimentavam da ração, mas também agiam 
como filtradores e limpadores do aquário e comiam os restos de algas, fazendo herbivoria. 

Os peixes tinham 4 espécies, uns pequenos e uns grandes”. (A10, Depoimento de aluno em 
entrevista, 26º encontro, 2012). 

“Os peixes se alimentam de ração e quando joga a ração dentro da água os peixes sobem e 
comem e também para respirar. É muito bonito vendo os peixes se alimentando. Isso eu vi 
que é um tipo de relação ecológica chamada competição que eles brigam por alimento, por 

reprodução e espaço, mas também tem os camarões que dependem um pouco dos peixes 
porque também se alimentam dos dejetos e da ração e para mim uma descoberta importante 

foi saber que camarão não é peixe”. (A12, Depoimento de aluno em entrevista, 26º encontro, 
2012). 

“(...) aprendemos as relações tipo de comensalismo na hora da alimentação, não teve 
predação porque nenhum peixe comeu o outro, mas teve um peixinho que estava querendo 

namorar a outra. Na sala fizemos um desenho sobre o aquário e fizemos anotações sobre as 
explicações e vimos que eles respiram embaixo da água através das brânquias, mas tem uma 
espécie que sobe em diversos minutos para respirar fora e nadam com auxilio da nadadeira”. 

(A16, Depoimento de aluno em entrevista, 26º encontro, 2012). 
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A partir dos resultados produzidos, acreditamos no êxito da aplicação desse 

tipo de proposta de ensino em sala de aula. Os resultados apresentados permitiram 

identificar que a aprendizagem dos conteúdos facilitou a compreensão dos diversos 

assuntos estudados. 

Além disso, ao estudar o conteúdo somente com o auxílio do livro didático, os 

alunos teriam contato com tipos de Relações Ecológicas que não faziam parte do seu 

cotidiano, já que a maioria das relações presentes nos livros mostravam exemplos de 

animais e plantas exóticas. Assim, consideramos que a inserção do aquário em sala 

de aula permitiu a compreensão dos conteúdos ecológicos pelos alunos, 

especialmente por fornecer informações relacionadas a organismos da fauna e flora 

brasileira.   

Avaliamos esses resultados com base nos depoimentos dos alunos, das 

atividades realizadas em sala de aula, mas também a partir das perspectivas dos 

sujeitos envolvidos no processo. Essas percepções serviram ainda para compreender 

os limites e as possibilidades do trabalho com o aquário em sala de aula, sendo essas 

perspectivas avaliadas na categoria a seguir. 

 
4.3 - Perspectivas dos sujeitos envolvidos no processo:  
 

Neste item, discutimos as percepções dos sujeitos envolvidos na proposta de 

ensino que envolveu a utilização do aquário. A análise dessas percepções foi 

importante por permitir a identificação dos limites e as possibilidades do trabalho 

utilizando o aquário como recurso didático.  

Para análise dessas percepções, utilizamos os dados obtidos a partir das 

produções textuais dos estudantes, com relatos a respeito da proposta de ensino. 

Também foram obtidos dados através da entrevista semiestruturada com a 

professora participante, realizada ao final do processo. Foram consideradas as 

percepções da professora pesquisadora a partir das anotações do memorial 

descritivo. 

 
4.3.1 - Percepções dos alunos da turma: 
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Discutimos neste item as percepções dos alunos sobre a proposta 

desenvolvida. Envolvemos os dados do memorial descritivo em conjunto com as 

produções e de depoimentos dos alunos fornecidos em entrevista ao final 

desenvolvimento do projeto. Como percebemos que os alunos não se sentiriam a 

vontade para realização de entrevistas pedimos para que os mesmos realizassem 

produções textuais sobre o assunto.  

Algumas dessas respostas estão apresentadas no quadro 13: 
 

Quadro 13 - Síntese das percepções dos alunos sobre o trabalho com o aquário 

Participante Depoimento 

A1 “Eu acho a pesquisa muito interessante, essa pesquisa nos ajudou muito com as 
nossas dúvidas sobre a vida aquática (...) e eu gostei e que se repita outra vez.” 

A2 “Eu achei muito interessante que a gente tá conhecendo melhor a vida dos peixes 
que eu não conhecia nenhuma. Eu gostei muito do aquário que construímos com a 
ajuda da professora Catiane.” 

A4 “O projeto eu achei muito legal e interessante. Eu acho legal porque a gente tem a 
oportunidade de conhecer mais sobre a natureza e interessante porque a gente pode 
saber os nomes dos peixes e daquelas plantas que ficam fixadas e eu gostei muito da 
parte de pescar na barragem da pedra.” 

A5 “Este projeto eu acho que foi bom para aprendermos mais sobre o aquário, os peixes, 
camarões e aquelas plantas aquáticas. Gostei porque passeamos na barragem e(...) é 
(...) conhecemos mais sobre a vida aquática. Temos aulas mais diferentes, 
conhecendo novas espécies, como se monta um aquário, a água e sua temperatura 
para poder colocar os peixes para que não morra.” 

A6 “Eu gostei dessa simples pesquisa que me ensinou sobre várias coisas e também 
achei normal as aulas. Acho que tinha que ter mais brincadeira.” 

A8 “Eu estou achando muito interessante porque eu nunca tinha visto um aquário 
antes e muito menos peixes de tão pertinho. Eu achei o aquário muito bonito e eu 
ainda tive a experiência de segurar num camarão. Foi muito legal.” 

A10 “O projeto foi legal e eu gostei muito dos peixes e camarões, além de aprender sobre 
muitas espécies de peixes. Gostei muito dessa experiência de ter aulas diferentes.” 

A14 “Eu estou achando muito interessante e a professora está ensinando muito. Aprendi 
muito com esse projeto.” 

A15 “O projeto foi muito legal e eu achei muito interessante o projeto com o aquário. 
Gostei muito dessa experiência com aulas novas e só.” 

A16 “Eu to achando muito bom porque o projeto ajuda a gente a aprender várias coisas 
interessantes.” 

A18 “Eu acho o aquário muito grande, cheio de peixe e muito interessante. As aulas 
também foram muito boas... aula com o aquário, na Barragem, a montagem do 
aquário (...) e não era assim... assim de copiar, a gente discutia, buscava estudar, 
tinha dúvida, era bem diferente isso tudo. Pena que acabou.” 

A20 “Eu estou achando é muito legal (...) acho que é porque eu estou tendo muitas 
expectativas de como cuidar de peixes e o que tenho que fazer antes de por o peixe no 
aquário (...) limpar o aquário muito bem e estou gostando muito (...) é muito legal a 
professora está ensinando muito bem e eu estou gostando muito das aulas.” 

A22 “Eu achei muito boa a iniciativa da escola de trazer um aquário para o colégio. O 
aquário nos ajudou em muitas coisas(...) e também acho também que a turma ficou 
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mais unida e participamos das aulas que eram boas e dadas pela professora.” 

A25 “Um dia a professora da universidade foi na 6º A nos ensinar um projeto sobre um 
aquário. Eu participei alguns dias só, mas pelo que aprendi foi que nós devemos 
cuidar dos peixinhos que sofrem nos rios, lagos, mares, etc. Nós tivemos um passeio 
ótimo que no início nos não conseguimos pescar nenhum peixe ai a professora teve 
que comprar, mas lá na barragem pegamos camarões, algas e molusco. Foi divertido 
e o aquário foi super legal e eu aprendi coisas que não sabia que camarão não é peixe, 
que é necessário ver a temperatura da água e limpar a bomba, mas principalmente 
as relações ecológicas estudadas a partir do aquário e isso me fez aprender mais 
ciências 

A26 “Eu estou achando o máximo esse projeto com o aquário. Eu aprendi várias coisas 
em todas as aulas.” 

A28 “A partir do trabalho com o aquário conhecemos diversas espécies de peixes, 
camarões e soubemos detalhes sobre a vida aquática.” 

A29 “Estou achando que está sendo muito importante para nós porque ele fala sobre 
peixes, camarões, relações ecológicas. É muito importante para nós que ainda 
estamos na 6ª série e isso irá ajudar muito.” 

A31 “O aquário fez com que a gente tivesse contato com a natureza sem sair da escola, 
influenciou o trabalho em equipe, aprendemos com ele...” 

 
 Por meio da análise do quadro 13, verificamos que oito alunos consideraram 

que o trabalho com o aquário foi “interessante”; nove consideraram importante 

conhecer a vida aquática e ter contato com os organismos inseridos no aquário; seis 

referiram-se as aulas de Ciências Naturais tidas como “diferentes” e/ou “boas”; 

cinco relacionaram o trabalho com o aquário à aprendizagem do conteúdo ou de 

“várias coisas”; quatro enfatizaram em suas respostas a aula de campo na Barragem 

da Pedra; dois consideraram a importância do aquário para a integração da turma e, 

finamente, dois alunos mencionaram a etapa que envolveu a montagem do aquário 

como importante. 

 Através das afirmações dos alunos (A1, A2, A4, A8, A14, A15, 16 e A18), 

percebemos o “interesse” por conhecimentos científicos relacionados à vida dos 

organismos inseridos no aquário ou à aprendizagem dos conteúdos. Segundo Pozo e 

Gómez-Crespo (2009), um conceito é adquirido quando somos capazes de dotar 

significado a algo que nos é apresentado; entretanto, a compreensão desse 

conhecimento requer envolvimento pessoal e, consequentemente, maior 

compromisso com o aprendizado. Os alunos consideraram necessária a 

aprendizagem dos conteúdos, fator que despertou interesse para as aulas de Ciências 

Naturais.  
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Dentre a questão que envolveu a aprendizagem dos conteúdos, uma aluna 

(A29) mencionou ser importante a realização desse tipo de trabalho nas escolas, 

principalmente pelo fato dos alunos estarem na 6ª série. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) os alunos do segundo ciclo estão 

mais aptos a compreender os fenômenos e nessa etapa são ampliadas as noções de 

ambiente por meio dos estudos das relações entre seus elementos constituintes. O 

professor auxiliando os alunos incita-os a entender diversos aspectos da dinâmica 

ambiental e talvez por esse fator alguns alunos (A1, A2, A4, A5, A10, A16, A25, A28 e 

A29) consideraram importante o contato com a natureza, com os peixes, camarões e 

entenderam esse fator essencial para aprendizagem.  

Entendemos que o contato dos alunos com a natureza associado aos 

conhecimentos dos mesmos ofereceu um leque de possibilidades para o 

entendimento dos fenômenos biológicos.  Além disso, aproveitamos os materiais de 

aprendizado com finalidade de propiciar aos alunos a aquisição de conhecimentos a 

partir de aulas dinamizadas e que permitiram a motivação, o interesse e a 

participação dos mesmos nas aulas, sendo este fator evidenciado nas produções 

textuais. 

Assim, observamos que as aulas e a diversidade de estratégias metodológicas 

enfatizadas por A5, A10, A15, A18, A20 e A22 propiciaram a integração dos alunos 

nas atividades que envolveram a pesquisa. Os alunos destacaram ainda a 

diversidade de estratégias empregadas nas aulas. Segundo eles, as aulas se tornaram 

menos “chatas”. A ideia foi enfatizada, principalmente pelo aluno A28 que comentou 

que as aulas a partir do aquário eram mais divertidas e diferentes das aulas 

consideradas normais: 

 
“Estamos tendo aulas diferentes, conhecendo novas espécies de peixes, camarões e plantas e 
como montar um aquário. Gostei muito das aulas de Ciências que está tendo e ocorreram em 

ambiente dentro e fora da escola. Está sendo muito divertido, interessante e diferente do 
normal”. (A28, produção textual, 26º encontro, 2012). 

 

Por meio desse depoimento, percebemos, portanto o destaque que o aluno 

conferiu a diversidade de estratégias que envolveram a aplicabilidade da pesquisa 

com o aquário e ao processo de ensino e aprendizagem.  
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Os alunos (A5, A18 e A31) ainda citaram nos seus depoimentos o processo que 

envolveu a montagem e o contato com a natureza propiciado pelo aquário sem ter 

que sair da escola.  

Outros alunos (A4, A5, A18 e A25) citaram a aula de campo na Barragem da 

Pedra como uma proposta motivadora e interessante, além de enfatizarem as etapas 

que consideraram como mais importantes na realização das aulas. Além de se referir 

a aula de campo, A18 citou a importância das discussões durante as aulas, fator que 

auxiliou na participação dos alunos, pois eram instigados à pesquisa, à leitura e a 

busca pelos conhecimentos. Segundo Perticarrari et al. (2010) as aulas com 

discussões, quando bem orientadas pelo professor, permitem a participação dos 

alunos, pois leva-os a construírem um conceito, criando condições para a 

aprendizagem.  

Apesar da diversidade de estratégias utilizadas na aplicação dessa pesquisa, 

um dos alunos (A6) achou que “aulas eram normais”.  Como sugestão o aluno disse 

que durante as aulas deveriam ocorrer mais brincadeiras. Este mesmo aluno havia 

comentado anteriormente ter aprendido “várias coisas” com a pesquisa. Outros dois 

alunos (A16 e A26) enfatizaram ter aprendido “várias coisas”, mas não mencionaram 

“quais coisas” eram essas. Esses alunos foram muito generalistas e/ou sucintos em 

suas respostas e não nos permitiu fazer uma análise mais detalhada sobre suas 

considerações.  

 É notório que o processo de aprendizagem e os resultados obtidos a partir do 

projeto envolveram a participação direta dos estudantes, visto que os mesmos foram 

sujeitos ativos durante todo o processo, pois construíram e reconstruíram o próprio 

conhecimento a partir dos seus conhecimentos prévios, das dúvidas sanadas nas 

aulas, no envolvimento e na motivação em participar das atividades que envolveram 

a pesquisa. Além disso, essas mesmas conclusões foram observadas pela professora 

participante e permitiram analisar detalhadamente o desenvolvimento dos alunos 

nas atividades, sendo essas percepções discutidas a seguir. 

 
4.3.2 - Percepções da professora participante: 
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A partir dessa categoria, pretendemos analisar as percepções da professora 

participante sobre a proposta desenvolvida em sala de aula. O objetivo inicial era 

realizar uma entrevista com a professora, entretanto, a mesma preferiu responder a 

perguntas previamente elaboradas em forma de questionário pelos pesquisadores.  

Diante da análise das respostas, identificamos as potencialidades e os limites 

da pesquisa a partir das percepções da professora participante. Entretanto, 

entendemos que os limites para a aplicação da proposta nas aulas de Ciências 

Naturais diagnosticados pela professora participante sobressaíram em suas 

respostas. 

No questionário entregue a professora participante, as perguntas iniciais se 

referiam à sua formação acadêmica. Esses dados foram utilizados no capítulo 2 

(delineamento metodológico) da pesquisa e foram importantes para conhecermos 

sobre sua atuação profissional, possibilidades e dificuldades do trabalho docente, 

além dos dados referentes à didática utilizada pela professora em sala de aula. As 

perguntas seguintes estavam voltadas à pesquisa realizada em sala de aula e suas 

percepções sobre esse tipo de atividade para o desenvolvimento dos alunos com 

relação à disciplina de Ciências Naturais. 

De acordo com a professora participante, o desenvolvimento desse tipo de 

proposta de ensino em sala de aula “trouxe benefícios para a aprendizagem dos alunos, 

principalmente ao iniciar o trabalho com o aquário. É notório que esse tipo de proposta 

interdisciplinar e com estratégias, tipo o aquário, motivam as aulas de Ciências que são mais 

participativas, interessantes e podemos desenvolver o espírito do trabalho em equipe, a 

integração e o desenvolvimento do pensamento e da capacidade de observação dos alunos”. 

Diante do depoimento da professora participante verificamos que a mesma 

relacionou a proposta de ensino e aprendizagem a uma proposta “interdisciplinar”, 

talvez pelo fato de que, em alguns momentos da pesquisa, realizamos as análises 

químicas e físicas da água do aquário.  Segundo Krasilchik (2011), as relações entre 

Biologia, Química e Física, como parte da disciplina Ciências no Ensino 

Fundamental, tem sido tradicionalmente objeto de reflexão e discussão nos currículos 

escolares. Entretanto, para que ocorra a interdisciplinaridade nas escolas é preciso 

superar dificuldades que envolvem a organização dos currículos, além da ruptura de 
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barreiras no trabalho comum de vários professores que precisarão compartilhar 

recursos, instalações e responsabilidades (KRASILCHIK, 2011). Uma abordagem 

interdisciplinar, portanto, auxiliaria o aprendizado das Ciências Naturais por 

favorecer a integração dos conteúdos, além de proporcionar a ligação dos fenômenos. 

Entretanto, ao contrário do que foi exposto pela professora, esse tipo de proposta não 

foi desenvolvido, visto que não houve a participação de outras disciplinas e 

professores no projeto, embora houvesse a pretensão inicial.  

A professora participante ainda citou que “a aprendizagem a partir de estratégias, 

como por exemplo, o aquário, motivaram as aulas de Ciências Naturais e auxiliaram no 

desenvolvimento de potencialidades, como a participação, aumento da capacidade de 

observação, trabalho em equipe e a integração da turma”, o que corrobora com os dados 

produzidos em outras pesquisas (AGOSTINHO, 2007; CORRADINI, 2007; SANTOS; 

MASSABNI, 2007).  Segundo Santos e Massabni (2004) as atividades que envolvem o 

aquário propiciam nos alunos a vivência do conteúdo, bem como desenvolve o 

trabalho cooperativo, a curiosidade, a observação, a compreensão e a busca pela 

solução de problemas que são necessários para aprendizagem. Além disso, o aquário 

é um atrativo para os alunos, pois auxilia no desenvolvimento da atenção e os motiva 

para o estudo de conteúdos que não parecem ser estimulantes (AGOSTINHO, 2007). 

Além disso, esses pontos foram avaliados pela professora “como positivos por 

influenciar na aprendizagem do conteúdo “Relações Ecológicas”, já que os alunos 

identificaram as mesmas no aquário”. Identificamos através do depoimento da 

professora participante a importância da realização desse tipo de atividade nas 

escolas pelo fato de auxiliar na aprendizagem de diversos conteúdos. Nesta pesquisa, 

buscamos associar a aprendizagem dos conteúdos aos fenômenos observados no 

aquário, de modo que os alunos relacionassem o que estavam observando com os 

conceitos científicos. Além disso, enfatizamos a importância e a necessidade do 

estudo dessa temática, visto que no ensino de Ecologia, os conceitos não podem ser 

estudados de forma fragmentada, pois todos os componentes de um ecossistema 

interagem entre si de maneira complexa, cabendo ao professor o papel de promover 

a articulação desses conceitos, conduzindo os alunos a perceberem as relações entre 

os diferentes fenômenos (PERTICARRARI, et al, 2010).  



 

 

161 

A professora ainda mencionou que “esse tipo de atividade proporcionou a 

discussão de temas locais importantes para o desenvolvimento dos alunos e sua atuação sobre 

o meio ambiente. As discussões promoveram a participação dos alunos nas aulas de Ciências, 

bem como foram relevantes para a aprendizagem”. Notamos que essas discussões 

enriqueceram as aulas, pois aprofundou os conhecimentos sobre temas relevantes e 

vinculados ao cotidiano dos alunos. Além disso, entendemos que as discussões sobre 

“temas locais” realizadas em sala de aula, proporcionaram nos alunos a reflexão sobre 

questões do cotidiano, como por exemplo, a seca na região de Jequié no ano de 2012, 

a situação do rio de Contas, a necessidade da preservação ambiental na região, etc.  

As discussões foram utilizadas ainda como alternativa para auxiliar na 

compreensão das “Relações Ecológicas”. Defendemos a inserção desse tipo de 

atividade no currículo da disciplina de Ciências Naturais por desenvolver nos alunos 

algumas potencialidades que podem contribuir para a aprendizagem dos 

conhecimentos científicos, a partir do momento em que buscamos aproximar os 

assuntos tratados nas aulas, com aspectos associados às vivências dos estudantes. 

Contudo, entendemos que o desenvolvimento desse tipo de atividade em sala de 

aula não é tarefa fácil, pois, geralmente, não é comum a realização de discussões 

envolvendo temáticas locais em sala de aula, já que é necessário um planejamento 

maior da atividade e um conhecimento do local por parte dos docentes.  

Sobre as percepções referentes a estratégias de ensino, a professora relatou que 

a utilização das mesmas “depende da aula, pois às vezes não dá tempo. (...) quando tenho 

uma aula só na turma, por exemplo, eu tenho dificuldade de trabalhar com estratégias porque 

os alunos se empolgam e não dá tempo. Eu trabalho mais com textos e com o livro didático, 

mas noto que quando trago um vídeo ou um jogo eles gostam mais da aula”. A professora 

ainda completou seu depoimento relatando que “trabalha Ciências com textos e com 

apontamentos, pois os alunos têm que escrever! Conversam e não gostam de escrever. Tem 

dias que não dá certo, que eles não querem nada e várias estratégias não dão certo, então tenho 

que colocar eles para copiarem (...) tal plano B do professor”. Pozo e Gómez-Crespo (2009) 

a esse respeito entendem que esse modelo de ensino é pouco funcional no contexto 

das novas demandas que caracterizam a sociedade atual, pois o modelo tradicional 

não pode corresponder o professor como provedor de um saber e os alunos como 
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receptores de conhecimentos; eles devem usar seus conhecimentos de modo flexível, 

vinculando seus conhecimentos escolares com o local em que estão inseridos. 

Conforme verificamos durante o período de observação participante, os alunos 

sempre comentaram o fato de não gostarem de copiar e a preferência por outros tipos 

de atividades realizadas em sala de aula, como por exemplo, aulas com jogos e 

vídeos e devido a esses fatores inserimos ambas as estratégias no período de 

intervenção. 

A professora considerou como mais importante na pesquisa os resultados em 

termos avaliativos dos alunos, visto que “a pesquisa ajudou muito os alunos nos 

resultados das provas sobre peixes e relações ecológicas”. Diante disso, é necessário que o 

professor tenha cautela ao escolher seus instrumentos de verificação do aprendizado, 

pois devem estar coerentes com os objetivos propostos em seu planejamento 

curricular.  

Entretanto, não consideramos somente as provas como indicadoras da 

aprendizagem, já que entendemos que todo o processo foi essencial para o 

desenvolvimento dos alunos, pois envolveu a aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e, consequentemente, as mudanças de atitudes nas aulas. Dessa 

forma, é necessário avaliar todo o processo ao longo do qual se faz a aprendizagem, 

visto que os alunos com classificação mais elevada nos exames nem sempre 

correspondem às expectativas da sociedade (AGOSTINHO, 2007). Os instrumentos 

utilizados forneceram dados sobre o que realmente buscamos com essa pesquisa e a 

observação da turma foi um dos instrumentos que mais ajudaram a avaliar os 

resultados obtidos a partir da análise de todo o processo, pois o contato e a 

observação do aquário propiciaram nos estudantes o desenvolvimento de diversas 

potencialidades que foram diagnosticadas desde o início até o final da pesquisa.  

Em depoimento, a professora participante citou os limites para a realização 

desse tipo de atividade na escola, relatando que “infelizmente muitos são os limites 

enfrentados por nós professores quando temos que realizar aulas desse porte nas escolas. 

Temos problemas com a carga horária que é grande suficiente e não dá tempo para planejar 

aulas”. Entendemos o comentário da professora como significativo, pois ambas as 

considerações são comuns nas escolas brasileiras. Para Pozo e Gómez-Crespo (2009) a 
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deterioração do clima educacional está ligada, entre outros fatores, à considerável 

desorientação entre os professores diante da multiplicação das demandas 

educacionais que precisam enfrentar nas escolas. Sabendo dos problemas 

enfrentados pelos professores em sala de aula, entendemos a importância do tempo 

para o planejamento das aulas, mas também consideramos necessária a realização 

desse tipo de atividade, já que elas podem ser adaptadas à realidade das salas de 

aulas. Além disso, entendemos que os professores podem adaptar o trabalho à 

realidade da escola e das turmas em que lecionam, visando atender aos objetivos 

propostos. 

A professora participante ainda relatou que “por trabalhar 40 h pelo estado e pela 

prefeitura, o planejamento das aulas fica complicado e é feito durante o AC, que aqui no Luís 

Viana é dia de terça pela tarde e no município é dia de sexta (...) é lá que organizamos as aulas 

junto com os outros professores e a coordenação. Fora isso em casa ainda tem que corrigir 

atividade, prova e isso quando não estou dando aula a noite”.  O excesso de trabalho ainda 

dificultava a participação da professora em atividades de formação e, segundo ela, 

tais atividades somente eram frequentadas quando existiam “eventos da área aqui na 

cidade. Fora mesmo só quando tem algum aperfeiçoamento do governo do estado que vamos 

para Salvador tomar curso”. Entendemos a importância dos professores na sociedade 

atual e notórios são os desafios enfrentados pelos mesmos na promoção da educação 

escolar. De acordo com Almeida (2012) a democratização do ensino passa pela 

formação, valorização profissional e por melhores condições profissionais dos 

professores.  Dessa forma, existe a necessidade de investimentos na formação inicial 

e continuada, articulada a um processo de valorização identitária e profissional em 

seus salários e demais condições para o exercício nas escolas (ALMEIDA, 2012).  

Outros limites ainda foram citados pela professora, pois segundo ela 

“problemas como a falta de apoio e de materiais didáticos na escola, afetam as aulas de 

Ciências. Apesar de termos um laboratório, as aulas quase nunca são dadas lá, pois o 

laboratório além de ser utilizado nas atividades do PIBID, tem pouco material disponível. Por 

exemplo, você que veio trabalhar com essa atividade aqui na escola, se não fosse o apoio de 

outra instituição essa aula não seria possível ser realizada com essa grandiosidade, ainda mais 

com o aquário que você montou e com aula de campo que precisou de ônibus e não temos 



 

 

164 

condições para isso por tempo, por falta de recursos e por ter que transferir a aula para o local 

de campo. Tem também que pedir auxílio aos colegas. Vejo que esse tipo de atividade só pode 

ser realizada com o apoio de alguma instituição, pois a escola não possui recursos suficientes 

para alugar um ônibus e levar os alunos, funcionários disponíveis para o acompanhamento, 

bem como não há tempo hábil para tal aula, visto que é necessário ter uma carga horária de 

pelo menos 4 h aulas disponíveis. Além disso, eu dou aula em mais duas escolas e preciso ser 

liberada delas”. Destrinchamos esse depoimento em várias partes a fim de discutirmos 

as importantes considerações propostas pela professora.  

Dessa forma, concordamos com a professora participante quando ela se refere 

à existência de problemas relacionados à falta de apoio e de materiais didáticos nas 

escolas. No caso da escola onde realizamos a intervenção, verificamos que a mesma, 

apesar de ser de grande porte, não possuía uma estrutura que oferecesse condições 

do professor realizar um trabalho didático com os alunos, já que a maioria dos 

laboratórios e/ou salas eram utilizadas por outros projetos, necessitando de um 

agendamento prévio para a realização das aulas. Com relação a materiais disponíveis 

para realização de aulas práticas (microscópios, reagentes, lâminas, etc.), verificamos 

que os microscópios estavam com defeito e alguns reagentes fora do prazo de 

validade, embora estes não fossem utilizados na nossa pesquisa. Segundo Krasilchik 

(2011) a grande maioria dos professores concorda quanto à necessidade das aulas 

práticas, visando atingir os objetivos da disciplina. No entanto, é notório que o 

ensino poderá ser mais eficiente quando há instalações e materiais disponíveis para a 

realização das aulas. 

A professora ainda foi questionada se realizaria esse tipo de proposta em sala 

de aula, e obtivemos a seguinte resposta: 

 
“(...) a proposta foi muito interessante e que poderá contribuir para o nosso planejamento, 

entretanto não poderia realizar essa proposta com tamanha grandiosidade, devido ao 
trabalho demandado”. 

 
 Consideramos a resposta da professora como interessante e entendemos que a 

aplicabilidade da proposta com o aquário nas aulas de Ciências Naturais seria 

possível a partir de ajustes que envolvem a metodologia do trabalho, adaptando-os 

as necessidades dos alunos e da professora participante. 
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A professora participante ainda citou algumas possibilidades decorrentes do 

trabalho utilizando um aquário como recurso didático:  

1) aprendizagem do conteúdo; 

2) desenvolvimento dos alunos em comparação com as aulas anteriores; 

3) desenvolvimento de atitudes nos alunos; 

4) importância da metodologia utilizada.  

Além das possibilidades desenvolvidas com esse tipo de proposta, a 

professora citou alguns limites para a realização de projetos dessa natureza em sala 

de aula:  

1) limitações na formação dos professores;  

2) dificuldade de acesso aos materiais utilizados na proposta;  

3) planejamento específico.  

Entretanto, consideramos importante o retorno dessa discussão nas 

considerações finais dessa dissertação. 

 

4.3.3 - Percepções da professora pesquisadora: 
 
As reflexões apontadas nessa categoria referem-se às percepções da professora 

pesquisadora e que foram baseadas em dados contidos no memorial reflexivo 

construído pela mesma ao longo do processo de investigação.  

Reconhecemos que apesar das contribuições das abordagens qualitativas para 

o entendimento do processo de ensino e aprendizagem, entendemos que numa 

condição de investigação educacional é necessário separar o dilema entre ser 

professora da turma e ser pesquisadora, visto que os julgamentos de valor não 

devem afetar a análise dos dados (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  Dessa forma, 

entendemos que devemos assumir uma postura sem impor direcionamentos aos 

fenômenos manifestados (MORAES; GALIAZZI, 2007). 

Assim, analisamos os dados sob a perspectiva de como estávamos inseridos 

no processo (pesquisadora e professora) e diante dos limites e possibilidades do uso 

do aquário como recurso didático para as aulas de Ciências Naturais. 

Na ótica de professora, entendemos a importância do professor e da educação 

na sociedade atual, pois conforme assinala Almeida (2012), o desafio é educar as 
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crianças e jovens propiciando-lhes um desenvolvimento humano, cultural, científico 

e tecnológico de modo que adquiram condições diante das exigências da sociedade. 

Neste sentido, cabe ao professor a tarefa de motivar seus alunos a buscarem o 

conhecimento, sendo, portanto necessário modificar as práticas tradicionais de 

ensino em que o professor é o detentor do saber e os alunos receptores de um modelo 

teórico, memorístico e desatualizado. Pozo e Gómez-Crespo (2009) defendem que 

esse modelo de ensino continua sendo vigente na maioria das salas de aulas e é 

resultado de práticas contínuas realizadas por outros professores que aprenderam 

ciência dessa maneira. 

Embora atividades que envolvam alunos não nos causem estranheza, 

entendemos o conflito da relação entre ser professora e pesquisadora. É necessário 

refletir sobre a importância do nosso papel para a formação dos alunos e sobre a 

prática docente de modo a superar a concepção de professor como detentor de 

conhecimentos para a ótica do professor pesquisador. Cabe neste momento, repensar 

os aspectos referentes à formação de professores, visto que somos responsáveis pelo 

desenvolvimento dos alunos. Entretanto, a formação inicial ainda está distante da 

prática e da realidade encontrada na maioria das escolas brasileiras. Apesar do 

tempo dedicado ao estágio, os futuros professores acabam vivenciando muitas 

situações em sala de aula e não conseguem relacioná-las com a teoria aprendida 

durante a formação inicial.  

A partir dessas ações definimos os objetivos que norteariam as atividades 

realizadas em sala de aula. Para isso, utilizamos os aportes teóricos de vários autores 

que auxiliaram na elaboração dessa pesquisa, visto que a nossa intenção era 

desenvolver uma sequência didática envolvendo um aquário como recurso didático, 

de modo a auxiliar na abordagem e na aprendizagem das temáticas ligadas às 

“Relações Ecológicas”. A escolha desse conteúdo foi feita em consonância com a 

professora participante a fim de aplicar a sequência didática em uma das turmas em 

que a mesma lecionava. Como a participação dos alunos era fundamental para o 

desenvolvimento da proposta e das estratégias utilizadas em sala de aula, 

construímos a mesma de acordo com os conhecimentos prévios dos estudantes a 

respeito da temática. A participação da professora da turma também foi importante 
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para o planejamento, implementação e desenvolvimento da intervenção, pois ela 

esteve presente em quase todas as etapas do trabalho e nos deu segurança para 

execução do projeto em sala de aula. 

A participação e o interesse dos alunos desde a etapa inicial da sequência 

didática foi importante para acompanharmos o desenvolvimento dos mesmos diante 

à intervenção. Dessa forma, percebemos os avanços dos estudantes em comparação 

com as aulas anteriores, visto que se envolveram nas atividades e demonstraram 

interesse em participar de todo o processo. Logicamente que alguns alunos 

envolveram-se mais com algumas atividades, motivando-se para as descobertas 

relacionadas à aprendizagem do conteúdo, entretanto, cabe destacar o interesse dos 

mesmos nas duas atividades consideradas por eles como as mais motivadoras: o 

processo que envolveu a montagem do aquário e a realização da aula de campo. 

Julgamos que essas etapas incentivaram o desenvolvimento de diversas 

potencialidades nos alunos, além de tornar o processo de ensino e aprendizagem 

mais dinâmico. Segundo Krasilchik (2011) após a decisão sobre os conteúdos 

correspondentes mais relevantes, fundamentais e atualizados, o professor deve 

selecionar as melhores atividades que levem a concretização dos objetivos propostos. 

A escolha das estratégias deve ocorrer de acordo com a turma, tempo e recursos 

disponíveis, visando atrair os alunos e atendendo as diferenças individuais. Assim, 

buscamos valorizar durante a intervenção o envolvimento dos alunos em discussões, 

trabalhos em grupos, aulas práticas, etc, considerando os objetivos da proposta. 

Embora a proposta tenha sido planejada antecipadamente em conjunto com a 

professora participante, modificamos as aulas ao longo da intervenção, já que 

levamos em consideração as respostas dos alunos nos questionários diagnósticos e 

nas atividades realizadas ao longo do período. Algumas atividades tiveram que ser 

remanejadas ou readaptadas com o intuito contemplar as necessidades dos 

estudantes.  Todas essas ocorrências foram importantes para repensarmos na nossa 

postura, visto que consideramos a nossa importância para a formação dos alunos.   

Sobre o papel dos alunos, principais atores do processo de aprendizagem, 

observamos as posturas dos mesmos nas atividades, principalmente aquelas que 

exigiam mais participação e verificamos que eles se sobressaíram nas atividades 
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práticas (montagem do aquário, aula de campo e inserção dos organismos no 

aquário), pois conseguiram aliar o conhecimento aplicado com aqueles que faziam 

parte do seu cotidiano. Segundo eles, essas três etapas foram motivadoras por serem 

consideradas como novidades. Entendemos essas etapas práticas como importantes, 

pois auxiliaram os alunos em diversos aspectos e foram em direção à aprendizagem 

dos procedimentos e atitudes, defendidas por Pozo e Gómez-Crespo (2009) e que 

também são necessárias para a formação dos alunos. 

Ao analisar a metodologia de trabalho, pensamos sobre a melhoria da 

aprendizagem dos alunos no que tange à disciplina de Ciências Naturais. Além 

disso, verificamos que a inserção desse objeto como recurso didático pode 

contemplar outros conteúdos e disciplinas, auxiliando os alunos no entendimento de 

outras questões além do estudo ecológico.  

Entretanto, um dos pontos que consideramos importantes e que reiteramos 

neste momento diz respeito aos limites que envolveram o uso do aquário em sala de 

aula, pois a proposta apesar de interessante necessitou de cuidados específicos, como 

por exemplo, o tempo para planejamento e aplicação das atividades em sala de aula. 

Além disso, corroboramos os dados de pesquisas anteriores que citam as 

potencialidades desenvolvidas nos alunos, estando elas relacionadas, 

principalmente, a mudanças do ponto de vista ambiental. Muitos alunos 

mencionaram que não compreendiam a necessidade da preservação ambiental, de 

conhecer os organismos da fauna brasileira e, especificamente de entender os 

fenômenos ocorridos na localidade em que vivem. 

 Achamos também pertinente salientar nas considerações finais as 

dificuldades enfrentadas durante a realização dessa pesquisa, mas que foram 

essenciais para o andamento e compreensão da ausência desse tipo de proposta nas 

escolas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final de uma trajetória percorrida, apresentamos as considerações finais 

sobre todas as etapas que envolveram o período de intervenção.  

 Consideramos pertinente, neste momento, a necessidade de retomarmos a 

questão norteadora e o objetivo geral de nossa pesquisa no intuito de identificar se 

ambos os elementos foram contemplados. Na tentativa de realizar um ciclo de 

atividades centradas no uso de um aquário em sala de aula, nos deparamos com a 

seguinte questão: quais os limites e possibilidades do uso de um aquário em aulas de 

Ciências Naturais e suas implicações em termos de ensino-aprendizagem?  Essa inquietude 

nos levou a trabalhar com uma atividade de intervenção que objetivou analisar o 

impacto em termos de ensino-aprendizagem de atividades centradas no uso de um aquário 

envolvendo conteúdos de Ecologia na disciplina de Ciências Naturais. Acreditamos que 

durante a intervenção conseguimos elementos para refletir sobre ambas as questões 

ao utilizarmos como embasamento os referenciais teóricos que nos ampararam no 

planejamento, a execução e análise das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Durante a observação participante, buscamos caracterizar os alunos, seus 

problemas e anseios, verificando que a turma tinha dificuldades para participar das 

aulas que eram abordadas pela professora de forma expositiva e com o auxílio do 

livro didático. Os alunos percebiam a disciplina de Ciências Naturais como “chata”, 

“cansativa” e “desmotivante” e, como consequência disso, memorizavam os 

conceitos aprendidos, objetivando conseguir a nota mínima (5,0 pontos) necessária 

para a aprovação na disciplina. 

Diante desses fatores, buscamos soluções para que pudéssemos modificar as 

aulas, especificamente aquelas relacionadas as temáticas ecológicas, já que era nosso 

objeto de estudo. Dessa forma, priorizamos identificar os conhecimentos dos alunos 

sobre temáticas relacionadas a peixes, rios de Jequié, aquários e ensino de Ciências a 

partir de um questionário diagnóstico. Os resultados produzidos a partir dessa 

atividade permitiram o planejamento e a execução da sequência didática.  

Buscamos assim, inserir os alunos em todos os contextos possíveis de modo 

que participassem ativamente das atividades durante o período de intervenção. Para 

isso, pensamos em aulas em que pudéssemos discutir diversas temáticas, sendo que 
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essas discussões promoveram a participação dos alunos, especificamente quando 

inserimos nas aulas temáticas, ambientes próximos à realidade dos estudantes. Dessa 

forma, entre inúmeras discussões realizadas em sala de aula, os alunos analisaram a 

situação do Rio de Contas, que represado origina a Barragem da Pedra em Jequié, 

local visitado durante a aula de campo. 

Destacamos ainda como ponto importante para o desenvolvimento dessa 

pesquisa os papeis dos professores e dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem, visto que são partes integrantes dessa proposta. Dada à importância 

dos professores na formação dos alunos, esperamos ter contribuído no 

desenvolvimento do senso crítico, da responsabilidade ambiental e da capacidade de 

argumentação dos alunos. Dos alunos, esperamos um comprometimento na busca 

dos conhecimentos necessários para a sua aprendizagem e para sua atuação em 

sociedade.  

Anteriormente a abordagem do conteúdo, iniciamos o processo que envolveu 

a montagem do aquário em sala de aula. Consideramos esse processo como 

importante, pois os alunos conheceram as funções e os equipamentos utilizados no 

funcionamento do aquário. Além disso, essa etapa foi considerada pelos alunos como 

essencial para a manutenção das espécies inseridas neste ecossistema artificial, bem 

como serviu para fornecer informações sobre as condições necessárias para a 

sobrevivência dos organismos. 

Outra etapa considerada pelos alunos como motivadora foi a aula de campo, 

por eles vivenciarem a descoberta de participarem da coleta de organismos, conhecer 

aqueles que seriam inseridos no aquário e compreender a necessidade da 

preservação das espécies. Como os professores não estavam habituados a realizar 

aulas de campo como estratégia didática, os alunos demonstraram bastante interesse 

em participar e ter conhecimentos sobre a realização dessa atividade. Ambas as 

etapas foram consideradas pelos alunos como as mais motivadoras, por favorecer a 

descoberta, a busca por novos conhecimentos e a experiência de visualizar o 

conteúdo abordado em sala de aula. 

Com base na realização dessa proposta, levantamos os limites e as 

possibilidades do trabalho com o aquário como recurso didático em aulas de 
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Ciências Naturais. Dessa forma, identificamos e analisamos ambos os elementos com 

base nas ocorrências dentro e fora da sala de aula, considerando que a proposta 

desenvolvida envolveu a realização de uma atividade extraclasse. 

Entendemos a importância desse tipo de atividade nas escolas para o 

desenvolvimento dos alunos e aprendizagem dos conteúdos. Além disso, 

verificamos o interesse de outras pessoas na execução do projeto, como por exemplo, 

os vigilantes, alguns professores de Ciências Naturais e de funcionários da escola, 

que, apesar da demanda atendida, diariamente faziam questão de conhecer a 

pesquisa e sua finalidade, bem como entender o funcionamento do aquário. Além 

disso, os vigilantes e uma funcionária ajudavam na alimentação dos organismos e 

nos cuidados com a bomba circuladora e muitas vezes eram eles que percebiam 

algum problema com a mesma, comunicando o fato à secretaria da escola que 

entrava em contato com os pesquisadores. Os profissionais sempre mencionavam 

sentirem-se motivados com o andamento da pesquisa na escola e, segundo eles, 

aprenderam questões referentes aos cuidados com os organismos, funções dos 

equipamentos e os processos que envolviam a manutenção de um aquário.  

Entretanto, enfrentamos algumas situações que foram consideradas como 

limites para a aplicação dessa pesquisa na escola. Entendemos que esses limites são 

decorrentes das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos professores que tentam 

modificar as suas práticas, mas deparam-se com situações que envolvem as 

limitações das instituições de ensino, que não possuem instalações adaptadas, salas 

disponíveis para a execução do trabalho, materiais necessários para o andamento das 

aulas, bem como a disponibilidade de funcionários que possam auxiliar os 

professores nos cuidados que envolvem a manutenção do aquário. Além disso, os 

professores não conseguem executar esse tipo de atividade em sala de aula por não 

terem tempo disponível para o planejamento das aulas, já que necessitam trabalhar 

em diversas escolas, visando um salário mais digno. 

Reconhecemos ainda que trabalhos que envolvem a prática em sala de aula e 

as situações decorrentes do ambiente escolar são necessários para promover debates 

sobre as mudanças no currículo da disciplina de Ciências Naturais. Além disso, a 

realização de uma pesquisa com intervenção auxiliou no modo de pensar sobre nossa 
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prática, já que os professores também foram atores do processo de ensino e 

aprendizagem e responsáveis pela formação dos alunos. 

Na escola, tivemos dificuldades relacionadas à falta de um local para a 

instalação do aquário, visto que o mesmo inicialmente seria montado no Laboratório 

de Ciências da escola. Entretanto, a sala não possuía condições estruturais para a 

manutenção do ecossistema artificial. Dessa forma, o aquário foi instalado na sala de 

música, que era frequentada por alunos de diversas turmas, já que era a única sala 

disponível para ensaios e realização de outros projetos. A montagem do aquário em 

uma sala utilizada por diversos alunos favoreceu ainda o aumento dos cuidados dos 

pesquisadores com o material e com os seres vivos, que apesar de não oferecerem 

perigo aos estudantes, necessitava de observação diária para que as condições de 

sobrevivência dos organismos não fossem alteradas. 

Notamos que o processo de montagem e observação do aquário na escola 

provocou forte curiosidade dos alunos do Ensino Fundamental e Médio que sempre 

pediam para ingressar na sala a fim de observar os organismos viventes no 

ecossistema artificial. Muitos desses alunos faziam perguntas interessantes, 

principalmente referentes à ecologia dos organismos e sobre o local onde foram 

coletados.  

Frequentemente os estudantes do 2º ano pediam permissão para acessar à sala, 

pois na mesma época da intervenção estudavam as “Relações Ecológicas” e como 

foram informados por uma das professoras de Ciências Naturais sobre a realização 

do projeto na escola, comumente esses alunos tentavam associar o conhecimento 

científico abordado com os processos ecológicos ocorridos no aquário. Contudo, o 

que consideramos como um benefício, para a escola tornou-se um problema, já que 

os alunos de outras séries mencionaram o interesse em serem contemplados com a 

proposta, fator que não foi possível, pois demandava um planejamento específico, a 

necessidade de um espaço que comportasse mais estudantes e o engajamento de 

outros profissionais na pesquisa. Com a intenção de o trabalho ser realizado com 

outras turmas, os pesquisadores ofereceram o aquário para a escola que não aceitou 

recebê-lo, alegando não ter funcionários disponíveis para cuidar da sua manutenção. 



 

 

173 

Essa questão remete aos limites anteriormente citados para a realização de pesquisas 

como essa em escolas. 

Entendemos que a realização de pesquisas em escolas envolve a participação 

de outros profissionais, além dos pesquisadores e que não é uma tarefa de fácil 

execução, já que as escolas ainda vivenciam o modelo tradicional de ensino. Além 

disso, é notório que muitos pesquisadores não estão preparados para trabalharem 

com a escola, visto que poucas pesquisas são desenvolvidas no contexto da sala de 

aula. Observamos que essas condições não estão limitadas à escola em que 

trabalhamos, haja vista que o aquário após o término da pesquisa, foi removido para 

universidade, local que imaginamos ter melhores condições para a manutenção dos 

organismos. Contudo, devido à ausência de estrutura em seus laboratórios, falta de 

funcionários para auxiliar na manutenção, além de frequentes problemas decorrentes 

da falta de energia elétrica durante os finais de semana, o aquário não foi ser mantido 

em funcionamento também na universidade. 

Outra questão limitante esteve em torno da realização da aula de campo, haja 

vista que envolveu a participação de várias pessoas na atividade. Foi necessário ter a 

autorização da escola, dos pais e/ou responsáveis, transporte, além dos cuidados 

com os alunos no local da atividade. No caso específico dessa pesquisa, como a aula 

de campo era próxima a água, os pesquisadores, funcionários e a professora 

participante estavam atentos ao grupo de alunos. A professora participante relatou 

sobre “as dificuldades que impedem a realização desse tipo de atividade nas escolas, visto que 

é necessário, além do planejamento e de objetivos específicos, o apoio da escola, disponibilidade 

de funcionários e de outros professores para o auxílio das aulas, favorecendo a ausência de 

trabalhos de campo nas aulas de Ciências Naturais”.  Conforme lembra Krasilchik (2011), 

mesmo sabendo sobre a importância desse tipo de atividade para a formação dos 

alunos, poucos professores realizam trabalho de campo em suas aulas, já que 

envolvem grandes dificuldades que necessitam ser superadas. Muitas dessas 

dificuldades podem ser ultrapassadas quando o trabalho é realizado próximo à 

escola, já que não há necessidade de autorizações especiais ou de veículos para 

transportar os alunos. Dessa forma, é possível adequar à realidade da escola as 
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condições necessárias para que as atividades de campo façam parte do currículo da 

disciplina de Ciências Naturais (KRASILCHIK, 2011). 

Além disso, no decorrer da pesquisa o aquário necessitou ser removido para 

outro local, já que estava atrapalhando o andamento de diversas atividades na sala 

de música. Inicialmente, a escola ofereceu-nos a sala de psicologia, mas esta não 

comportava a quantidade de alunos e nem tinha estrutura física adequada para 

receber os mesmos. Finalmente, o aquário foi transferido para a sala de informática a 

fim de terminarmos a pesquisa. Dessa forma, tivemos que pensar em uma maneira 

de transferir o aquário para a sala, evitando o máximo possível de estresse para os 

organismos. Segundo Agostinho (2007) deve-se atentar que depois de montado, o 

aquário não pode ser removido do local, já que a mudança de posição pode causar 

perturbações nas raízes das plantas, estresse nos peixes, além de expor o vidro do 

aquário a fissuras, o que poderia comprometer a viabilidade do projeto. Contudo, 

como o aquário realmente precisou ser transferido de local, retiramos 90% da água a 

fim de transportá-lo para a sala em que seria instalado.  

Cabe ressaltar que caso essa pesquisa sirva de guia para outros professores, é 

interessante atentar para a necessidade de construção de uma mesa removível que 

sirva de suporte para o aquário, o que não foi pensado pelos pesquisadores. Deve-se 

ainda armazenar a água retirada do aquário em baldes, pois a mesma oferece as 

condições ideais, pois passou pelo período de adaptação necessário para a 

manutenção dos organismos. Esses elementos precisam ser considerados, pois são 

desafios a serem superados na implementação de práticas educativas que envolvem 

a utilização de aquários em sala de aula. Diante disso, reiteramos a necessidade de 

pesquisas que investiguem recursos para as aulas de Ciências Naturais, propondo 

metodologias, como a relatada nessa dissertação. 

Outras observações devem ser realizadas, principalmente as referentes à 

escolha do local para a instalação do aquário. A sala de música tinha as condições 

ideais para a manutenção do aquário, devido à luminosidade e temperatura 

adequadas. No entanto, a instalação de um aquário em uma sala, como por exemplo, 

a de informática, envolveram cuidados específicos, visto que a mesma abrigava 

computadores e outros aparelhos eletrônicos, além do ar condicionado que era 
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mantido ligado durante todo o dia. Com isso, os cuidados que envolviam a medição 

da temperatura eram realizados com mais frequência do que anteriormente. Esse 

fator deve ser observado, visto que pode provocar a mortandade dos organismos 

inseridos no aquário, atrapalhando o andamento da pesquisa. 

Identificamos outros limites durante a aplicabilidade da intervenção e que por 

algumas vezes dificultou a aprendizagem dos alunos ou a motivação dos 

pesquisadores. Apesar dos cuidados com a escolha dos equipamentos utilizados para 

a montagem do aquário, por três vezes tivemos problemas com as bombas 

circuladoras que tiveram que ser reparadas e/ou trocadas. As bombas utilizadas no 

aquário tinham a capacidade para circular até 200 litros de água segundo 

informações dos fabricantes. Inicialmente utilizamos uma bomba circuladora com 

filtro externo Hang–On, sendo substituída por uma bomba com filtro interno de 

carvão ativado. A última substituição foi feita com a inserção de duas bombas com 

aeradores a fim de evitar novos problemas. Esses problemas ocorreram com uma 

frequência de três semanas e, algumas vezes, eram decorrentes da entrada de 

camarões no sugador da bomba. Neste sentido, orientamos que, caso haja inserção de 

espécies de camarões no aquário, escolham-se exemplares maiores, evitando que os 

mesmos sejam sugados pela bomba circuladora. 

Durante o processo de análise de dados, surgiram aspectos considerados pelos 

pesquisadores como importantes, mas que não foram contemplados durante a 

intervenção. Como trabalhamos com os aspectos físicos e químicos da água, 

poderíamos ter abordado essas questões com mais ênfase durante as aulas, 

auxiliando os alunos futuramente na compreensão de conteúdos relacionados às 

disciplinas de Química e Física. Pensamos ainda na realização de uma proposta 

interdisciplinar, contudo a realização desse trabalho não foi aceita pela escola, em 

decorrência da greve no ano de 2012 que atrasou do calendário escolar. Esse tipo de 

proposta auxiliaria os alunos na compreensão de que um conteúdo pode ser 

trabalhado no contexto de diversas disciplinas. Além disso, questões que envolviam 

o bem estar animal, éticas, sanitárias e legais no uso de animais vivos em sala de aula 

poderiam ser abordadas com os alunos, entretanto, não foram contempladas nesta 

pesquisa.  



 

 

176 

 Os resultados produzidos na pesquisa indicam que a combinação entre a 

metodologia e os recursos didáticos utilizados, especificamente no que se refere ao 

uso do aquário nas aulas, favoreceu a aprendizagem do conteúdo “Relações 

Ecológicas”, bem como possibilitou o desenvolvimento dos alunos no que se refere 

aos conhecimentos, procedimentos e atitudes. Os alunos demonstraram essas 

aprendizagens a partir de suas percepções sobre a investigação, sendo a análise 

dessas percepções importante para o entendimento da inserção dos mesmos no 

processo. Confirmamos o desenvolvimento desses alunos diante das aulas de 

Ciências ao compará-los anteriormente à realização da intervenção. Além disso, 

confirmamos o avanço dos alunos a partir das respostas da referida professora no 

questionário e com as observações da professora pesquisadora durante todo o 

processo. 

Considerando esses limites para a realização de atividades práticas nas 

escolas, é necessário enfatizar as possibilidades que envolvem a aprendizagem dos 

alunos. Levamos em consideração que mesmo diante de algumas dificuldades e dos 

desafios na execução da proposta, os alunos conseguiram aprender os conteúdos 

com mais facilidade, por visualizarem os processos ocorridos no aquário, 

compreendendo as Relações Ecológicas na prática. Por várias vezes os alunos 

demonstraram esse aprendizado em discussões ocorridas na sala de aula, nos 

conhecimentos referentes às espécies da fauna brasileira inseridas no aquário e, 

principalmente, na compreensão sobre a importância da preservação ambiental. 

Percebemos ainda o desenvolvimento de diversas potencialidades nos alunos, tais 

como: interesse e participação nas aulas de Ciências Naturais, estímulo da relação 

entre colegas de sala e professoras, desenvolvimento do senso de responsabilidade, 

integração dos alunos com o ambiente visitado durante a aula de campo, bem como o 

aumento da motivação para realizar as atividades propostas.  

Entendemos ainda que os referenciais teóricos adotados na nossa pesquisa 

permitiram que a análise dos dados fossem coerentes com os referenciais citados, 

especificamente no que se refere à aprendizagem dos conteúdos, procedimentos e 

atitudes. Neste sentido, defendemos a realização de pesquisas, especificamente 

aquelas que envolvam a análise de situações práticas, ou seja, sob a ótica do processo 
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de ensino e aprendizagem. É necessário, neste processo, contemplar os aspectos 

didáticos, visando à aprendizagem dos conteúdos inseridos no currículo escolar. 

Além disso, incluímos a necessidade da realização de discussões em sala de aula, 

pois isso auxilia a compreensão do conhecimento científico, visto que as discussões 

ocorridas nas aulas potencializam a reflexão sobre inúmeras temáticas, 

principalmente aquelas que estão em torno das questões ambientais.  

Em virtude ao que foi discutido, defendemos um ensino de Ciências a partir 

de estratégias que valorizem a aprendizagem dos alunos. Entendemos que essas 

estratégias são viáveis quando são devidamente planejadas e implantadas 

considerando o contexto das escolas, às condições da turma, dos professores e dos 

objetivos propostos pela disciplina. Assim, acreditamos que a utilização de aquários 

conjugada com estratégias didáticas apropriadas para a abordagem de conteúdos 

relacionados às Ciências Naturais/Ecologia/Educação Ambiental propicia o 

desenvolvimento de potencialidades nos alunos, favorecendo a sua formação 

científica e cidadã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

178 

REFERÊNCIAS 
 

ABRAMS, P. A. On classifying interactions between populations. Oecologia, Berlin, 
v. 73. n 2, p. 272-281, 1987. 
 

AGOSTINHO, M. M. M. Um aquário em sala de aula. 121 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Universidade de Algarve, Portugal, 2007. 
 

ALMEIDA, M. X.; SUZUKI, R. Aquapaisagismo – Introdução ao aquário plantado. 1ª 
ed. Aquamazon, São Paulo: 2008 
 

ARDEL, V. F.; SANTOS, S. A. D. A aquariofilia como ferramenta de Educação 
Ambiental para conservação da biodiversidade. Revista Monografias Ambientais, 
Rio Grande do Sul, v. 6, n. 6, p. 1238-1243, 2012. 
 

ARRUDA, P. C. Comunidade fitoplanctônica e condicionantes limnológicos no 
diagnóstico da eutrofização e capacidade suporte no Reservatório de Acauã, 
Paraíba – Brasil. 78 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente -
PRODEMA) - Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, PB, 2009. 
 

ASSUNÇÃO, R. Aquarismo de verdade. São Paulo: Cpad, 2001. 

 
ATTAYDE, J. L., OKUN, N., BRASIL, J., MENEZES, R.; MESQUITA, P. Os impactos 
da introdução da tilápia do nilo, oreochromis niloticus, sobre a estrutura trófica dos 
ecossistemas aquáticos do bioma caatinga. Oecologia Brasiliensis, Rio de Janeiro, v. 
11, n. 3, p.  450-461, 2007. 
 

AZEVEDO, E. E. S.; GOMES, M. G. Pesquisas em seres humanos: aspectos éticos e 
situação do Brasil. Sitientibus Série Biológicas, Feira de Santana, BA, v. 2, n. 1 e 2, p. 
91-96, 2002. 
 

BASTOS, F. Estratégias de colaboração universidade-escola: um estudo sobre a 
formação continuada de professores da educação infantil na área na área de Ensino 
de Ciências. p. 259-281. In: BASTOS, F.; NARDI, R. (Org.). Formação de Professores e 

Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências – Contribuições da Pesquisa na Área. 
São Paulo: Escrituras, 2008. 
 

BEGON, M.; HARPER, J. L.; TOWNSEND, C. R. Ecologia - de indivíduos a 
ecossistemas. 6ª ed. São Paulo: Artmed, 2010. 
 
BENEVIDES, E. A; SAMPAIO, F. A. C.; LIMA, M. A. T.; JUCÁ-CHAGAS, R. Análise 
preliminar da estrutura populacional da piaba-facão Lignobrycon myersi 



 

 

179 

(Osteichthyes, Characidae), uma espécie ameaçada do estado da Bahia. In: VIII 
Congresso de Ecologia do Brasil, 2007, Caxambu – MG, Resumos... Minas Gerais, 
USP, 2007. 
 

BIZZO, N. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 1998.  

 

BOGDAN, R. E BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação: Uma Introdução 
à Teoria e aos Métodos. Portugal: Porto, 2010. 
 

BLOUGH, G. O; SCHWARTZ, J.; HUGGETT, A. J. Como ensinar ciências. Rio de 
Janeiro: Livro Técnico, 1965.  
 

BOTELHO FILHO, G. F.; OLIVEIRA, N. A. A vida no aquário. 8ª ed. São Paulo: 
Nobel, 1984.  
 
BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 
Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas Invasoras, 2009.  
 
________, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências 
Naturais (5ª a 8ª séries). Brasília: MEC/SEF, 1998.  
 

_________, Ministério da Saúde. Resolução nº 196/96, que aprova sobre as diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisas sobre os seres humanos. Brasília: 1996. 
 

__________, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 
Convenção de Diversidade Biológica. Brasília: 1992. 
 

BRUSCA, R. C.; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 
 

CACHAPUZ, A.; GIL-PÉREZ, D.; PESSOA; CARVALHO, A. M. P.; PRAIA, J.; 
VILCHES, A. A necessária renovação do ensino das Ciências. São Paulo: Cortez, 
2005.   
 

CALÓ, C. F. F; JUCÁ CHAGAS, R.; BOCCARDO, L.; SAMPAIO, F. A. C.; PEREIRA, 
M. S. de O.; NASCIMENTO, L. S.; TRINDADE, M. E. de J.; SILVA, M. M.; SILVA, M. 
G. B.; CONCEIÇÃO, C. M. Contribuição de espécies introduzidas na ictiofauna de 
um trecho do Rio de Contas sob influência do reservatório da Barragem da Pedra, 
BA. In: VI Congresso de Ecologia do Brasil, Fortaleza, Ceará, Brasil, 2003, Resumos... 
p: 217-218.  
 



 

 

180 

CAPRA, F.; STONE, M. K.; BARLOW, Z. Alfabetização Ecológica: a educação das 
crianças para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2006. 
 

CHAER, G.; DINIZ, R. R. P.; RIBEIRO, E. A. A técnica do questionário na pesquisa 
educacional. Revista Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011. 
 
CHIAPETTI, J. O uso corporativo do território brasileiro e o processo de formação de 

um espaço derivado: transformações e permanências na região cacaueira da Bahia. 

Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Estadual Paulista. Rio Claro, SP: 

UNESP, 2009. 

 
CHIZZOTTI. A. A pesquisa qualitativa em Ciências Humanas e Sociais: Evolução e 
desafios. Revista Portuguesa de Educação, v.16, n. 11, 2006. 
 

CORRADINI, M. S. Montagem e manutenção de um aquário marinho para a 
manutenção de invertebrados com fins didáticos. Relatório final apresentado ao 

Programa de Incentivo à Iniciação Científica. São Paulo: Centro Universitário 
Fundação Santo André, 2007. 
 

COSTA NETO, E. M. A cultura pesqueira do litoral norte da Bahia: etnoictiologia, 
desenvolvimento e sustentabilidade. 1ª ed. Salvador, BA: EDUFBA, 2001. 
 

DAITX, V. V. O ensino de Ciências e a visão antropocêntrica. Monografia de 
conclusão de curso em Ciências Biológicas. Rio Grande do Sul: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, 2010. 
 

DEVAL, J. Aprender a aprender. 3ª ed. São Paulo: Papirus, 2000. 

 

FARIA, P. M. C.; CREPALDI, V. D.; TEIXEIRA, E. A.; RIBEIRO, L. P.; SOUZA, A. B.; 
CARVALHO, D. C.; MELO, D. C.; SALIBA, E. O. S. Criação, manejo e reprodução do 
peixe Betta splendens (Regan 1910). Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 30, 
n. 3 e 4, p. 134-149, jul./dez. 2006. Disponível em www.cbra.org.br. Acessado em: 01 
de junho de 2013. 
 
FERREIRA, S. Imaginação e linguagem no desenho da criança. 1ª ed. São Paulo: 
Papirus, 1998. 
 

FUMAGALLI, L. O ensino das Ciências Naturais no Nível Fundamental da Educação 
Formal: Argumentos a seu favor, Capítulo 1, P. 14-29. In: WEISSMANN, H. (org.) 



 

 

181 

Didática das Ciências Naturais - contribuições e reflexões. Porto Alegre: Artmed, 
1998.  
 

GALLO, H.; BARBOSA, C.B., Educação Ambiental em Aquários de Visitação Pública: 
A experiência do Aquário de Ubatuba. In: PEDRINI, A.G. (org.) Educação Ambiental 

marinha e costeira no Brasil. EDUERJ. Rio de Janeiro, RJ, 2010.  
 

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995.  
 

GIANNECCHINI, L. C.; FERNANDES, J. B. K. Fotoperíodo na reprodução de Betta 

splendens. 38 f. Dissertação (Mestrado em Aquicultura) - Universidade Estadual 
Paulista, Campus de Jaboticabal. São Paulo, 2010. 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 
GURGEL, J. J. S.; FERNANDO, C. H. Fisheries in Semi-Arid Northeast Brazil with 
Special Reference to the Role of Tilapias. Internationale Revue der Gesamten 

Hydrobiologie, v. 79, n. 1, 1994. 
 

HADDAD JUNIOR, V.; SAZIMA, I. Ataques de piranhas em riachos represados 
usados para atividades de lazer, no Estado de São Paulo. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. v. 43 n. 5, Uberaba, MG, 2010. 
 
HARTZ, S. M.; MALABARBA, L. R. Os peixes de água doce do estado do Rio Grande 
do Sul. P 117-126. In: WORTMANN, M. L. C.; SOUZA, N. G. S.; KINDEL, E. A. I. O 

estudo dos vertebrados na escola fundamental. São Leopoldo, RS: Unisinos, 1997. 
  

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de Biologia. 4ª ed. São Paulo: Edusp, 2011.  

 

KREBS, C. J. Introdução à Ecologia Comportamental. 1ª Ed. São Paulo: Atheneu, 
1996. 
 

KULKA, D. D.; PEDREIRA, L. B.; BOCCARDO, L.; SOUZA, M. L.; JUCÁ-CHAGAS, 
R.; TAVARES, M. D. S. Saberes locais sobre o camarão Macrobrachium amazonicum 
(Heller, 1862) (Decapoda, Palaemonidae) no Povoado de Porto Alegre, Bahia, Brasil. 
P. 1-3. In: IX Congresso de Ecologia do Brasil, 2009, São Lourenço. Resumos... IX 
Congresso de Ecologia do Brasil, Minas Gerais, USP, 2009.  
 

LACREU, L. I. Ecologia, ecologismo e abordagem ecológica no Ensino das Ciências 
Naturais: variações sobre um tema. Capítulo 5, p. 127-151. In: WEISSMANN, H. 



 

 

182 

(org.) Didática das Ciências Naturais - contribuições e reflexões. Porto Alegre: 
Artmed, 1998. 
 

LEÃO; T.C.C.; ALMEIDA, W.R.; DECHOUM, M.S.; ZILLER, S.R. Espécies exóticas 

invasoras no Nordeste do Brasil: Contextualização, Manejo e Políticas Públicas. 
Recife: Instituto Horus, 2011. 
 

LIMA, M. A. T.; SANTANA, L. C.; BENEVIDES, E. A.; JUCÁ-CHAGAS, R. Dados 
preliminares sobre a dieta da piaba-facão Lignobrycon myersi, espécie ameaçada de 
extinção, no reservatório da Barragem da Pedra, Bahia. Resumos... VIII Congresso de 
Ecologia do Brasil, Caxambu – MG, USP, 2007. 
 

LÜDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986. 
 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem na escola e a questão das representações 
sociais. Eccos Revista Científica, v. 4, fasc. 02, Universidade Nova de Julho, p. 79-88, 
São Paulo, 2002. 
 

MACHADO, A. B. M., MARTINS, C.S.; DRUMMOND, G.D. (Org.). Lista da fauna 

brasileira ameaçada de extinção: incluindo as espécies quase ameaçadas e 
deficientes em dados, Belo Horizonte: Biodiversitas, 2005. 
 

MACHADO, V. Definições de prática pedagógica e a didática sistêmica: 
considerações em espiral. Revista Didática Sistêmica. Fundação Universidade do 
Rio Grande, v. 1, 2005. 
 

MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Ensino de Biologia: histórias e 
práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez, 2009. 
 

MARIANI JUNIOR, R. O estudo de Ecologia no Ensino Médio: uma proposta 
metodológica alternativa. 167 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 
2008. 
 

MENEZES, T. A.; MENDONÇA, C. M. L. A.; ARAGÃO, U. S. A utilização de 
aquários e terrários como ferramenta de ensino: um olhar pelo viés da 
experimentação. In: Seminário de Iniciação Científica (SEMIC). Anais... Universidade 
Estadual de Feira de Santana/BA. UEFS, 2011. 
 



 

 

183 

MISUTANI, T. T. As dificuldades encontradas pelos professores e alunos no 
processo de ensino e aprendizagem de Ecologia em uma escola pública da cidade 
de São Paulo. Monografia (conclusão de curso de Ciências Biológicas) - Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010. 
  

MORAES, R.; GALIAZI, M. C. Análise textual discursiva. 2ª ed. Rio Grande do Sul: 
Unijuí, 2011. 
 

MORAIS, F. A. B. Alimento inerte e vivo no desempenho do mato grosso, 

(Hyphessobrycon eques). 90 f. Dissertação (Mestrado em Aquicultura) - 
Universidade Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal, São Paulo, 2013 
 

MORTIMER, E. F.; CARVALHO, A. M. P. Referenciais teóricos para análise do 
processo de ensino de Ciências. Cadernos de Pesquisa, n. 96, p. 5-14, 1996.  
 

MOTOKANE, M. T.; TRIVELATO, S. L. F. Reflexões sobre o ensino de Ecologia no 
Ensino Médio. In: II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, São 
Paulo, Anais... ENPEC, Valinhos, UFRG, 1999. 
 

NATAKANI, K.; AGOSTINHO, A. A.; BAUMGARTNER, G.; BIALETZKI, A.; 
SANCHES, P. V; MAKRAKIS, M. C.; PAVANELLI, C. S. Ovos e largas de peixes de 

água doce – desenvolvimento manual de identificação. Maringá: Universidade 
Estadual de Maringá, 2001. 
 

NELSON, J. S. Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc, 2006. 

 

NOGUEIRA, B. G. S.; GONÇALVES, G. M.; MENEZES, R. V.; RODRIGUES, R. 
Educação Ambiental: a relação entre as aulas de campo e o conteúdo formal da 
biologia. In: X Congresso de Educação – EDUCERE. I Seminário Internacional de 
Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE. Anais... Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2011. 
 

OLIVEIRA, P. O Aquário de Água Doce. 7ª ed. São Paulo: Presença, 1992. 

 

PAVANELLI, C. A. M. Viabilidade técnica e econômica da larvicultura do camarão-

da-amazônia, Macrobrachium amazonicum, em diferentes temperaturas. 115 
f.Dissertação (Mestrado em Aquicultura) - Universidade Estadual Paulista, Campus 
de Jaboticabal, 2010. 
 



 

 

184 

PERTICARRARI, A.; TRIGO, F. R.; BARBIERI, M. R.; COVAS, D. T. O uso de textos 
de divulgação científica para o ensino de conceitos sobre Ecologia a estudantes da 
educação básica. Revista Ciência e Educação, v. 16, n. 2, p, 369-386, 2010.  
 

PINHEIRO, A. D.; PUGLIESE, A. Anfíbios vivos: uma proposta de aula prática. In: I 
Encontro de estágios obrigatórios e experiências de ensino, 2009. Anais.. USP,  São 
Paulo, 2009. Disponível em: 
http://www.cienciamao.usp.br/dados/tee/_anfibiosvivosumaproposta.resumoexp
andido.pdf. Acesso em 05 de junho de 2013. 
 

PINTO, L. T. O uso dos jogos didáticos no ensino de Ciências no primeiro 
segmento do ensino fundamental da rede municipal pública de Duque de Caxias. 
132 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Instituto Federal de Educação 
do Rio de Janeiro, Nilopólis, 2009. Disponível em: 
http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/3039. Acesso: 05 de junho de 2013. 
 

POUGH, F. H.; JANIS, M. C.; HEISER, B. J. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: 
Atheneu, 2008. 
 

POZO, J. I.; GÓMEZ-CRESPO, M. A. A aprendizagem e o ensino de Ciências: do 

conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 

REASER, J. K.; GALINDO-LEAL, C.; ZILLER, S. R. Visitas indesejadas: a invasão de 
espécies exóticas. In: GALINDO-LEAL C.; CÂMARA, I. D. G. (Org.). Mata Atlântica: 
biodiversidade, ameaças e perspectivas. Fundação S.O.S. Mata Atlântica: São Paulo. 
Conservação Internacional. Belo Horizonte, 2005.   
 

RIBEIRO, J. R.; JUCÁ-CHAGAS, R. O estudo das interações ecológicas nos livros 
didáticos de Biologia. Resumos... V Encontro Regional de Ensino de Biologia do 
Nordeste, UFRN, Natal, 2013. 
 

RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 
 

RODRIGUES, N. P. Caracterização molecular da comunidade bacteriana da pele de 
bacalhau. Dissertação (Mestrado em Biologia Aplicada) - Universidade de Aveiro, 
Portugal, 2012. 
 

RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos Invertebrados. 7ª ed. São 
Paulo: ROCA, 2005. 
 



 

 

185 

SAMPAIO, F. A. C.; JUCÁ-CHAGAS, R.; TEIXEIRA, P. M. M.; BOCCARDO, L. Os 
peixes e a pesca. Concepções de estudantes do povoado de Porto Alegre, Bahia, 
Brasil. Sitientibus Série Ciências Biológicas, v. 6 (Etnobiologia) p. 44-57, 2006. 
 

SANTANA NETO, P. L.; AQUINO, E. C. M.; SILVA, J. A.; AMORIM, M. A. P.; 
OLIVEIRA JUNIOR, A. E.; HADDAD JUNIOR, V. Envenenamento fatal por baiacu 
(Tetrodontidae): relato de um caso em criança. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. V. 3, n. 1, Uberaba, MG, 2010. 
 
SANTOS, A. A.; MASSABNI, V. G. 2009. Aquário: Proposta metodológica para o 

Ensino Médio. Anais... 17° Simpósio internacional de iniciação científica da USP, São 

Paulo, 2009. 

 

SANTOS, S. A. M. A excursão como recurso didático no ensino de biologia e 
educação ambiental. In: VIII ENCONTRO PERSPECTIVAS DO ENSINO DE 
BIOLOGIA, 2002, São Paulo. Anais... São Paulo: FEUSP, 2002. CD-ROM. 
 

SANTOS, S. C. S; TERÁN, A. F. Possibilidades do uso de Analogias e Metáforas no 
processo de ensino-aprendizagem do ensino de Zoologia no 7° ano do ensino 
fundamental. In: VIII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, Roraíma. Anais... Universidade do Estado do 
Amazonas, Boa Vista, 2009. 
 

SCHOEREDER, J. H.; RIBAS, C. R.; CAMPOS, R. B. F.; SPERBER, C. F. Práticas em 

Ecologia: incentivando a aprendizagem ativa. Ribeirão Preto: Holos, 2012. 
 

SENICIATO, T.; CAVASSAN, O. O ensino de ecologia e os significados atribuídos ao 
cerrado. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Anais... 
ENPEC, Florianópolis, SC, 2009. 
 

____________, Aulas de campo em ambientes naturais e aprendizagem em ciências – 
um estudo com alunos do ensino fundamental. Ciência & Educação, v. 10, n. 1, p. 
133-147, 2004. 
 

SONODA, S. L.; SILVA, N, R. S; MAGALHÃES, P. C. Estudo limnológico 
comparativo entre diferentes ambientes aquáticos que se formam ao longo dos leitos 
de rios temporários (Bacia Hidrográfica do rio Jequiezinho, BA). In: VII Congresso de 
Ecologia do Brasil, Anais... Caxambu – MG, USP, 2005. 
 

SOUTO. R. D. Avaliação do Impacto Antropogênico na Zona Costeira do Estado do 

Rio de Janeiro, Brasil, 2005. 



 

 

186 

SOUZA, J. H.; FRACALOSSI, D. M.; GARCIA, A. S.; RIBEIRO, S. S.; TSUZUKI, M. Y. 
Desempenho zootécnico e econômico de juvenis de robalo‑peva alimentados com 
dietas contendo diferentes concentrações proteicas. Pesquisa agropecuária 

brasileira, v. 46, n. 2, p.190-195, Brasília, 2011. 
 
SOUZA, N. G. S.; WORTMANN, M. L. C.; KINDEL, E. A. I. A importância de 
considerar o ambiente no estudo dos peixes. P. 111-115. In: WORTMANN, M. L. C.; 
SOUZA, N. G. S.; KINDEL, E. A. I. (org.) O estudo dos vertebrados na escola 

fundamental. São Leopoldo, RS: Unisinos, 1997. 
 
SOUZA, N. G. S.; WORTMANN, M. L. C.; KINDEL, E. A. I.; GALLEAZI, C.; 
GARCEZ, S. Estudando os mamíferos a partir de sua diversidade. P. 15-38. In: 
WORTMANN, M. L. C.; SOUZA, N. G. S.; KINDEL, E. A. I.(org.). O estudo dos 

vertebrados na escola fundamental. São Leopoldo, RS: Unisinos, 1997. 
 

TUNDSI, J. G.. Gerenciamento integrado de bacias hidrográficas e reservatórios – 
Estudos de caso e perspectivas. In: NOGUEIRA M. G.; HENRY, R.; JORCIN A. (Org.) 
Ecologia de reservatórios: impactos potenciais, ações de manejo e sistemas em 
cascata. São Carlos: Rima, 2005. 
 

WILSON, E. O. The future of life. Random House LLC, 2002. 

 

____________, A conquista social da Terra. 1ª ed. — São Paulo: Companhia das 
Letras, 2013. 
 

WEISSMANN, H. (org.) Didática das Ciências Naturais - contribuições e reflexões. 
Porto Alegre: Ed. Artmed, 1998. 
 

WORTMANN, M. L. C.; SOUZA, N. G. S. KINDEL, E. A. I. O estudo dos 

vertebrados na escola fundamental. São Leopoldo, RS. Editora Unisinos, 1997. 
 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

 

 

 



 

 

187 

APÊNDICE A 

 

Questionário da dissertação: “O uso do aquário no ensino de Ciências em uma escola pública do município de Jequié, BA”. 

 

1. Fale sobre os rios da região de Jequié que você conhece. 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Quais os peixes da região de Jequié que você conhece? Fale um pouco sobre eles. 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Você sabe como os peixes se relacionam com os outros seres vivos do ambiente aquático? Comente um pouco sobre 

isto. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Você conhece algum problema que afete os rios da região de Jequié? Neste caso, como estes problemas afetam os 

peixes e outros organismos (animais e plantas) dos rios? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Você sabe o que é um aquário? Já teve um em sua residência? Conte sua experiência. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Você acredita que ao utilizar recursos didáticos em sala de aula, como por exemplo, o aquário a aprendizagem dos 

conteúdos pode tornar-se mais fácil e prazerosa? Por quê? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Leia com atenção a tirinha a seguir: 

 

Na fala, a lagosta conversa com o polvo sobre os problemas que a aflige. Em sua opinião, quais são essas questões? Você 

considera o aquário como “vilão” ou “mocinho” da história? Justifique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro da Entrevista semiestruturada com a professora participante 

 

1. Qual tempo de atuação profissional em sala de aula? 

 

2. Qual sua formação? Atua somente na área ou complementa carga horária com outra 

disciplina? 

 

3. Quais as séries que ministra aulas e quais as disciplinas? 

 

4. Sabendo das dificuldades que se tem em ser professor na atualidade, quais as dificuldades 

que tem em sala de aula? 

 

5. Quando iniciou sua docência sentiu que a licenciatura ofereceu bases suficientes para atuar 

em sala de aula? 

 

6. O tempo de planejamento das aulas das disciplinas que leciona tem sido suficiente?  

 

7. Você tem participado de cursos de formação continuada ou de eventos específicos na área em 

que atua?. 

 

8. Como mantém a atenção dos alunos em sala de aula? 

 

9. Você utiliza como recurso alguma estratégia diferenciada de ensino? 

 

10. Quais os limites e ou potencialidades diagnosticadas por você ao realizar estratégias nas aulas 

com os alunos? 

 

11. Como você avaliou a proposta desenvolvida? Utilizaria esse tipo de proposta em suas aulas?  
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa: “O uso do aquário no ensino de Ciências em uma 

escola pública do município de Jequié, BA”, no caso de você concordar em participar, favor seu responsável legal assinar ao 

final do documento. Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador (a) ou com a instituição. 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Catiane Cardoso de Oliveira. Estudante do Mestrado Educação Científica e Formação de 

Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Campus de Jequié. 

ORIENTADOR: Ricardo Jucá Chagas. Professor de Ecologia do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia – UESB/Campus de Jequié. 

OBJETIVO: O presente trabalho visa investigar quais os impactos que o aquário trará para a aprendizagem dos alunos na 

disciplina de Ciências. 

PROCEDIMENTOS: O projeto terá como fins de estudo os alunos da 6ª série, turma A da Escola Estadual Luís Viana Filho e o 

aquário será instalado no laboratório de Ciências da referida escola. A montagem do aquário será realizada durante as aulas de 

Ciências e com o objetivo de coletar espécies de peixes e plantas da região ocorrerá uma viagem de campo para a Barragem da 

Pedra, Jequié, BA, com data provável 22/10/12. Dessa forma, os alunos serão acompanhados pelos organizadores da pesquisa, 

a professora da disciplina de Ciências (Erdiana) e de Lindiana Souza Andrade, assistente administrativa da referida escola. 

RISCOS E DESCONFORTOS: Os participantes da pesquisa podem estar sujeitos a riscos e/ou desconfortos no que se refere ao 

uso de falas e imagens (gravações e/ou filmagens) e durante a viagem de campo, mas serão evitados transtornos e acidentes, 

visto que a participação dos alunos nessa atividade será somente de observação, pois os mesmos não entrarão na água do 

reservatório para auxiliar na coleta, somente os 2 (dois) pesquisadores envolvidos no estudo. Os demais professores estarão 

acompanhando os alunos. 

BENEFÍCIOS: Pode-se verificar a importância e benefício desse estudo no que se refere a aprendizagem dos alunos na 

disciplina. Dessa forma, os alunos ao ter contato com o ambiente poderão ter noções de Educação Ambiental, preservação do 

meio ambiente e das espécies existentes nele, além de serem motivados a partir do aquário como instrumento em sala de aula a 

compreenderem melhor as aulas de Ciências e Ecologia. 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: A pesquisa será sigilosa e as informações constadas serão confidenciais. Nenhuma 

informação a respeito de nome, endereço e outras informações pessoais dos alunos serão divulgadas e os mesmos terão direito a 

esclarecimentos adicionais antes, durante e depois da pesquisa.  

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Os envolvidos na pesquisa não serão remunerados, isto é, não receberão 

nenhum valor em dinheiro por sua participação, sendo, portanto voluntária. Dessa forma, os alunos não são obrigados a 

participar da pesquisa, podendo abandoná-la a qualquer momento que desejarem. Assim, caso o aluno, representado por seu 

responsável, aceite participar da pesquisa, este termodeverá ser assinado em duas vias, sendo que uma delas ficará com o 

participante da pesquisa e a outra será arquivada pelos pesquisadores por cinco anos.  

Qualquer dúvida pode-se encontrar os pesquisadores da pesquisa no seguinte endereço:  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Laboratório de Organismos Aquáticos 

Fone: 73 3528-9758 

Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, Jequié,BA. 

Assinatura do responsável 

Catiane Cardoso de Oliveira 

Estudante do Programa de Pós Graduação em Educação Científica e Formação de Professores 

UESB/Campus de Jequié 

Ricardo Jucá Chagas 

Professor de Ecologia do Departamento de Ciências Biológicas – DCB/ UESB 
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APÊNDICE D 

 

Desenhos produzidos pelos alunos a respeito das suas percepções sobre um aquário 
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APÊNDICE E 

 

Colégio Estadual Luis Viana Filho 

Nome: 

Série: 

Data: 17/12/12 

 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 

1. De acordo com os seus conhecimentos sobre Ecologia e com o que foi aprendido em 

sala de aula, explique o que são Relações Ecológicas. 

2. Quais os tipos de Relações Ecológicas você conhece? Cite-as e dê exemplos 

representativos para cada tipo. 

3. Qual a importância do estudo das Relações Ecológicas para a Ecologia? 

4. Você acha que as Relações Ecológicas são importantes no papel evolutivo? 
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – DIREC/13 – JEQUIÉ – BA 

COLÉGIO ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO 

AVENIDA LIONS CLUBE S/N - JEQUIEZINHO - JEQUIÉ – BAHIA 

 

 

ANEXO A 

Plano anual de curso 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

DOCENTE(S):  

DISCIPLINA: Ciências                                                              SÉRIE: 6ª 

Ano Letivo 2011 

Primeiro Bimestre 

Conteúdos 

 Plantas, Moneras, Protistas 
o Classificação dos seres vivos (os cinco reinos) 
o Reinos Monera e Protista 
o As algas (principais filos, adaptações aos ambientes aquáticos e terrestres) 
o As plantas (musgos, samambaias, pinheiros, plantas e com e sem flores) 
o Adaptações das plantas (raízes, caules, folhas, flores, frutos) 
o Do que as plantas precisam para viver (nutrição das plantas, importância da luz, clorofila, fotossíntese) 

 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” 
o Diagnóstico 
o Elaboração combinados (Novas regras convivência) 

 I Circuito Integrado de Conhecimento 

Habilidades 

 Compreender, interpretar e resolver situações-problema 

 Relacionar os fenômenos do dia-a-dia com conteúdos trabalhados 

 Expressar-se oralmente 

 Abstrair (concentrar o raciocínio)/ concentração e reflexão 

 Construir e testar hipóteses 

 Contextualizar os conhecimentos com a vida prática 
 Compreender a necessidade do viver em harmonia, desenvolvendo o sentimento de confiança em sua capacidade 

cognitiva, afetiva, inter relação, inserção pessoal e o cuidado com o ambiente em que vive, respeitando as normas que 
regulam essa convivência. 

 Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a unidade através da participação interativa e efetiva no circuito. 

Interfaces 

   

Materiais didáticos e recursos pedagógicos 

 Aulas expositivas 

 Aulas teóricas/práticas 

 Projetos interdisciplinares 

 Pesquisas de campo 

 Seminários 

 Palestras  

Procedimentos de Avaliação do aluno 

 Processual e contínua 

 Conhecimento teórico 

 Fichas de avaliação 

 Relatórios 
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 Trabalhos de pesquisas 

 Envolvimento e participação disciplinar e individual 

 Observação direta  
 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” – Atividade diagnóstica: A escola que temos – A escola que queremos; 
 Elaboração dos combinados. 

 I Circuito Integrado de Conhecimento – competição entre séries – revisão interativa dos conteúdos trabalhados na 
unidade em todas as disciplinas. A série vencedora receberá certificado com pontuação bônus para disciplinas 
críticas.  

 Cada área do conhecimento ficará responsável pela elaboração das questões. 

Segundo Bimestre 

Conteúdos 

 Seres vivos, Ciência e Tecnologia 
o Vegetais como fonte de alimento, matéria-prima e energia (vegetais na alimentação, o9leos e gorduras vegetais, 

utilizados na indústria) 
o Os fungos (características , reprodução e os fundos decompositores) 
o Fermentação e respiração aeróbia (fermentação, transformações químicas, reconhecendo transformações 

químicas) 
 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” 

o Diagnóstico 
o Elaboração combinados (Novas regras convivência) 

 I Circuito Integrado de Conhecimento 

Habilidades 

 Abstrair (concentrar o raciocínio, concentração e reflexão) 

 Contextualizar os conhecimentos com a vida prática 

 Ler e compreender os fenômenos da natureza 

 Compreender, interpretar e resolver situações problemas, relacionando o concreto com o abstrato. 

 Expressar-se oralmente. 

 Leitura fílmica. 
 Compreender a necessidade do viver em harmonia, desenvolvendo o sentimento de confiança em sua capacidade 

cognitiva, afetiva, inter relação, inserção pessoal e o cuidado com o ambiente em que vive, respeitando as normas que 
regulam essa convivência. 

 Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a unidade através da participação interativa e efetiva no circuito. 

Interfaces 

 Geografia  

Materiais didáticos e recursos pedagógicos 

 Aulas expositivas 

 Aulas teóricas/práticas 

 Projetos interdisciplinares 

 Pesquisas de campo 

 Seminários 

 Palestras  

Procedimentos de Avaliação do aluno 

 Processual e contínua 

 Conhecimento teórico 

 Fichas de avaliação 

 Relatórios 

 Trabalhos de pesquisas 

 Envolvimento e participação disciplinar e individual 

 Observação direta  
 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” – Atividades interativas com base nos conteúdos atitudinais e procedimentais. 

 I Circuito Integrado de Conhecimento – Revisão competitiva. 

Terceiro Bimestre 

Conteúdos 

 Evolução e adaptações de invertebrados aquáticos e terrestres 
o Água do mar, cnidários e poríferos (composição química do mar, relações ecológicas em comunidades 

marinhas, cadeias alimentares na comunidade marinha, características dos Cnidários e Poríferos) 
o Equinodermos (relações alimentares, adaptações, interações entre os seres vivos, competições e predações) 
o Moluscos, Crustáceos e o manguezal (seres vivos dos manguezais, moluscos, crustáceos) 
o Aracnídeos, insetos e outros artrópodes (aranhas, escorpiões, ácaros,insetos...) 
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o Anelídeos (anelídeos, animais vermiformes nematódos, parasitas de plantas e animais e os vermes 
achatados)  

 Projeto Interdisciplinar ( a definir) 
 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” 

o Diagnóstico 
o Elaboração combinados (Novas regras convivência) 

 I Circuito Integrado de Conhecimento 

Habilidades 

 Compreender, interpretar e resolver situações-problema 

 Expressar-se oralmente 

 Construir e testar hipóteses 

 Ler e compreender os fenômenos da natureza 

 Leitura fílmica 

 Relacionar os fenômenos do dia-a-dia como conteúdo trabalhado 

 Compreender, conceitos gerais sobre elementos biofísicos, bioquímicos e biológicos  
 Compreender a necessidade do viver em harmonia, desenvolvendo o sentimento de confiança em sua capacidade 

cognitiva, afetiva, inter relação, inserção pessoal e o cuidado com o ambiente em que vive, respeitando as normas que 
regulam essa convivência. 

 Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a unidade através da participação interativa e efetiva no circuito. 

Interfaces 

 Geografia   

Materiais didáticos e recursos pedagógicos 

 Aulas expositivas 

 Aulas teóricas/práticas 

 Projetos interdisciplinares 

 Pesquisas de campo 

 Seminários 

 Palestras  

Procedimentos de Avaliação do aluno 

 Processual e contínua 

 Conhecimento teórico 

 Fichas de avaliação 

 Relatórios 

 Trabalhos de pesquisas 

 Envolvimento e participação disciplinar e individual 

 Observação direta  
 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” – Atividades interativas com base nos conteúdos atitudinais e procedimentais. 

 I Circuito Integrado de Conhecimento – Revisão competitiva. 
 

Quarto Bimestre 

Conteúdos 

 Evolução e Adaptações de vertebrados aquáticos e terrestres 
o Os peixes (características e adaptações) 
o Anfíbios e repteis (sapos, salamandras, cobras-cegas, reprodução, serpentes, predadores) 
o As aves (adaptações, comportamento e reprodução) 
o Os mamíferos (características, alimentação e reprodução) 
o Diversidades dos seres vivos (biodiversidade, seleção artificial, seleção natural)  

 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” 
o Diagnóstico 
o Elaboração combinados (Novas regras convivência) 

 I Circuito Integrado de Conhecimento 

Habilidades 

 Expressar-se oralmente 

 Construir e testar hipóteses 

 Abstrair (concentrar o raciocínio, concentração e reflexão) 

 Contextualizar os conhecimentos 

 Relacionar fenômenos com conteúdos trabalhados 

 Compreender e interpretar e resolver situações-problema 
 Compreender a necessidade do viver em harmonia, desenvolvendo o sentimento de confiança em sua capacidade 



 

 

195 

cognitiva, afetiva, inter relação, inserção pessoal e o cuidado com o ambiente em que vive, respeitando as normas que 
regulam essa convivência. 

 Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a unidade através da participação interativa e efetiva no circuito. 

Interfaces 

 Geografia   

Materiais didáticos e recursos pedagógicos 

 Aulas expositivas 

 Aulas teóricas/práticas 

 Projetos interdisciplinares 

 Pesquisas de campo 

 Seminários 

 Palestras  

Procedimentos de Avaliação do aluno 

 Processual e contínua 

 Conhecimento teórico 

 Fichas de avaliação 

 Relatórios 

 Trabalhos de pesquisas 

 Envolvimento e participação disciplinar e individual 

 Observação direta  
 Projeto “Quem Ama, Cuida Mais” – Atividades interativas com base nos conteúdos atitudinais e procedimentais. 

 I Circuito Integrado de Conhecimento – Revisão competitiva. 
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ANEXO B 

 

 

Colégio Estadual Luís Viana Filho Data: 09/10/12 

Nome: Série: 

 

Alfabetização Ecológica 

 

O termo “sustentável” tem sido tão usado atualmente e, com frequência, tão mal usado. Costuma-se definir uma 

comunidade sustentável como aquela “capaz de satisfazer as suas necessidades e aspirações sem diminuir as oportunidades das 

gerações futuras. Essa definição nos lembra da responsabilidade que temos de deixar para os nossos filhos e netos um mundo 

com tantos benefícios quanto o que herdamos. Entretanto, essa definição não esclarece como se constrói uma comunidade 

sustentável. Precisamos de uma definição operacional do que seja a sustentabilidade ecológica. 

A chave para essa definição e boa nova para quem está empenhado na sustentabilidade, é a compreensão de que não 

temos que criar comunidades humanas a partir do zero. Podemos aprender com as sociedades que se sustentaram durante 

séculos. Podemos também moldar sociedades humanas de acordo com os ecossistemas naturais, que são comunidades 

sustentáveis de plantas, animais e microorganismos. Uma vez que a característica mais proeminente da biosfera é a sua 

capacidade inerente de sustentar a vida, uma comunidade humana sustentável terá que ser planejada de maneira tal que seu 

estilo de vida, tecnologia e instituições sociais respeitem, apoiem e cooperem com a sua capacidade inerente da natureza de 

manter a vida. 

O primeiro passo desse empreendimento terá que ser o conhecimento bastante pormenorizado de como a natureza 

sustenta a vida. Para essa compreensão, é necessário demonstrar que a educação para a vida sustentável é uma pedagogia que 

facilita esse entendimento por ensinar os princípios básicos da ecologia e, com eles, despertar um profundo respeito pela 

natureza viva, por meio de uma abordagem multidisciplinar baseada na experiência e na participação. Cabe, portanto a 

educação, estimular, entre outras coisas, a imaginação ecológica e o pensamento crítico. 

Neste sentido, a alfabetização ecológica identifica-se no que refere oferecer a uma pessoa, seja ela criança ou adulto, o 

mínimo de conhecimentos básicos de ecologia, de ecologia humana, dos conceitos de sustentabilidade, bem como dos meios 

necessários para a solução de problemas. A meta de alfabetizar ecologicamente todos os estudantes resgataria a ideia de que a 

educação é antes e acima de tudo uma ampla troca envolvendo aspectos técnicos, pois é necessário despertar nos jovens a 

compreensão de que somos parte integral ou separada do mundo natural.  

A meta não é o mero domínio de matérias especificas, mas estabelecer ligações entre a cabeça, coração e a capacidade 

de reconhecer os diferentes ecossistemas. Existem muitas maneiras de conhecer a natureza e aprender com sua sabedoria e a 

sala de aula é o espaço ideal para religar as crianças com a essência da vida. Portanto, ao integrar uma atividade escolar a vida 

de uma criança, podemos relacionar o conhecimento cotidiano ao conhecimento científico.  

A educação por uma vida sustentável estimula tanto o entendimento intelectual da ecologia como cria vínculos 

emocionais com a natureza. Por isso, ela tem muito mais probabilidade de fazer com que as crianças se tornem cidadãos 

responsáveis e realmente preocupados com a sustentabilidade da vida. 
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ANEXO C 

 

Colégio Estadual Luís Viana Filho Data:  16/10/12 

Nome: Série: 

 

Como montar um aquário12? Conhecendo os equipamentos e organismos viventes neste ambiente artificial. 

 

O primeiro passo é a escolha do aquário. Deve-se escolher o maior aquário possível, e evite comprar aquários 

redondos. O móvel onde for colocar o aquário deve ser resistente, pois o peso que o aquário vai exercer sobre ele (o móvel) é 

muito grande (a menos que o aquário seja pequeno). A escolha do local onde será posto o aquário é um fator muito importante. 

Evite montá-lo onde bata luz direta do Sol ou perto de janelas e portas onde haverá prováveis correntes de ar que irão alterar 

periodicamente a temperatura da água.  

Se atentar a montagem dos equipamentos antes de ligar o aquário é um detalhe importante para que o mesmo tenha 

um bom funcionamento. Para a montagem poderá seguir as instruções abaixo: 

 Inicialmente, insira o substrato do aquário, constituído de cascalho de rio, espalhando-o bem com uma régua para 

que o mesmo ficasse em quantidade igual em toda área do aquário;  

 Em seguida, com auxílio de baldes, encha o aquário com água da torneira até cerca de cinco cm da borda do aquário; 

 Coloque o filtro externo na parte superior do aquário e ligue a bomba; 

 Observe a temperatura da água com auxílio de um termômetro digital e em seguida o pH da água com o auxílio de 

um teste químico comprado em uma loja especializada; 

 Deixe o aquário passando por um período de adaptação antes de colocar os organismos. 

Em seguida, você poderá conhecer os equipamentos e organismos que comporão o aquário e saber quais as 

características e funções de cada um deles: 

FILTRO: existem no mercado vários tipos de filtros que devem ser escolhidos por você. Esses filtros se resumem no filtro 

biológico e filtro mecânico. Se for usar filtro mecânico deve-se lavar o material filtrante a cada 15 dias, ou se for o caso trocar o 

material filtrante. Se for um aquário grande, é aconselhável que se use filtro externo conjugado a uma bomba submersa. É 

importante saber que esse filtro nunca deve ser lavado por completo, pois isso destruiria toda a biologia dele. Deve-se utilizar, 

de preferência, cascalho rolado de rio, formando uma camada de 5 a 7 cm. Nunca use pedras coloridas que provavelmente vão 

soltar tinta que poluirá a água do aquário. 

ÁGUA: a água que será utilizada no aquário deve estar livre de qualquer impureza, para isso é necessário que o aquário fique 

funcionando normalmente por alguns dias sem peixes para que as impurezas sejam eliminadas e ele possa criar seu equilíbrio 

biológico. Você deve saber a dureza, o pH e a temperatura para a espécie de peixe que pretende criar. Evite misturar de água 

ácida com peixes de água alcalina, eles não se dariam bem, e um deles seria prejudicado pelo pH. A temperatura da água é 

muito importante. Pelo fato da maioria dos peixes serem tropicais, a temperatura deve permanecer sempre entre 24° e 28 Deve-

se trocar 1/4 da água do aquário todo mês e colocar água descansada, esta deve ter o mesmo pH e a mesma temperatura da 

água que foi retirada do aquário. 

PLANTAS: as plantas, além de decoração, também são muito importantes e úteis para os peixes. Elas fornecem oxigênio 

(principalmente as do gênero elódea) e servem de abrigo para alevinos. Mas elas também precisam de cuidados especiais. 

AERAÇÃO:  existem no mercado, vários tipos de bombas e compressores que devem ser escolhidos por você. Nunca instale o 

compressor abaixo do nível da água do aquário, pois quando ele não estiver em funcionamento provavelmente entrará água 

dentro da mangueirinha e irá para dentro dele o (compressor). A aeração deve ser suave. Muita aeração faz mal às plantas. 

ESCOLHA DO PEIXE: quando for comprar os peixes, deve-se observar se eles; não estão com os olhos opacos, e se não; tem 

manchas e fungos espalhados pelo corpo, deve-se observar também se os peixes, não se coçam no fundo do aquário ou nadam 

                                                           
12 Adaptado de Agostinho (2007). 
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irregularmente. Evite colocar peixes muito grandes com peixes muito pequenos. Pode-se além de peixes usar camarões e 

moluscos no aquário, pois auxiliam na limpeza.  

ALIMENTAÇÃO: você pode oferecer aos peixes vários tipos de alimentos. Alimente-os uma vez por dia e se possível cada dia 

da semana ofereça um tipo de alimento diferente aos peixes.  

DOENÇAS: se tudo no aquário estiver correto (pH, temperatura, dureza) e os peixes tiverem uma boa alimentação, dificilmente 

adoecerão. Como precaução, coloque um pouco de sal grosso na água do aquário (se possuir corydoras e cascudos não coloque 

sal grosso). O sal matará os prováveis fungos. Nunca misture remédios, nem use-os nos aquário principal. Separe o peixe 

doente em um aquário hospital, que deve ter o mesmo pH e a mesma temperatura. Eleve a temperatura para 28° e se necessário 

utilize os medicamentos 
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ANEXO D 

 

 

Colégio Estadual Luís Viana Filho Data:  20/11/12 

Nome: Série: 

 

RELAÇÕES HARMÔNICAS E DESARMÔNICAS13 

 

Nas comunidades bióticas encontram-se várias formas de interações entre os seres vivos que as formam. Essas 

interações se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos vivos mantêm entre si. Algumas dessas interações; se 

caracterizam pelo benefício mútuo de ambos os seres vivos, ou de apenas um deles, sem o prejuízo do outro. Essas relações são 

denominadas harmônicas ou positivas.  

Outras formas de interações; caracterizadas pelo prejuízo de um de seus participantes embenefício do outro. Esses 

tipos de relações recebem o nome de desarmônicas ou negativas.  

Tanto as relações harmônicas como as desarmônicas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos 

de espécies diferentes. Quando as interações ocorrem entre organismos da mesma espécie, são denominadas relações intra-

específicas ou homotípicas. Quando as relações acontecem entre organismos de espécies diferentes, recebem o nome de 

interespecíficas ou heterotípicas.  

Veja o esquema abaixo: 

  

 

Em grupos de quatro alunos, discuta as perguntas a seguir: 

1. Você acha que alguma relação ecológica pode ser benéfica ou maléfica para algum organismo? Por quê? 

2. Qual o papel das relações ecológicas para o ecossistema 

 

                                                           
13 Artigo disponível em: 
http://www.inf.ufes.br/~neyval/Gestao_ambiental/Tecnologias_Ambientais2005/Ecologia/CONC_BASICOS_ECOLOGIA_V
1.pdf 
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ANEXO E 

JOGO DAS RELAÇÕES ECOLÓGICAS 14 (03/12/12) 

 

Jogo: O Jogo do Mico das Relações Ecológicas  

  

Tema: Relações ecológicas  

  

Público Alvo: 7º ano   

  

Objetivo: Revisar e fixar os conhecimentos relacionados às relações ecológicas.  

  

Material:  

  

- cartas sobre relações ecológicas.  

 

Procedimentos:  

Antes de se começar o jogo, um aluno deverá retirar uma carta do baralho e separá-la do restante das outras cartas. 

Nenhum dos outros participantes do jogo pode saber qual foi a carta retirada do baralho, nem mesmo quem a retirou. Deste 

modo todas as cartas do baralho terão um par, com exceção de uma carta que ficará sem par e irá representar a carta “Mico”.  

O restante das cartas do baralho deverão ser distribuídas igualmente entre os jogadores.  

Após a distribuição das cartas cada jogador deverá identificar nas suas cartas se existe a possibilidade de se formar pares entre 

elas. Para formar um par o aluno deverá unir um conceito (escrito) com seu exemplo (fotografia). As cartas que formarem pares 

deverão ser descartadas no centro da mesa. Sendo que o aluno que formar o maior número de pares começa o jogo.  

Para começar o jogo um aluno deverá retirar aleatoriamente uma carta do baralho que está nas mãos do jogador a sua esquerda, 

sem ver o desenho ou escrito desta carta. Se a carta retirada formar par com alguma das cartas que estão na mão do aluno que 

começou o jogo este deve descartar o par no centro da mesa, se não formar, ele incorpora essa nova carta às suas. Na sequência, 

o jogador a direita, de quem começou o jogo, deve dar sequência as jogadas da mesma forma que o primeiro jogador, retirando 

uma carta aleatoriamente.  

O jogo irá seguir até as cartas se esgotarem nas mãos dos jogadores, devido à formação dos pares. No final irá restar 

apenas um jogador com a carta “Mico”, que foi a carta que teve seu par foi retirado no início do jogo. O jogador que terminar 

com o mico nas mãos é o deverá pagar uma prenda. No caso, será imitar o animal simbolizado na carta ou um teatro 

demonstrando o conceito escrito.  

 O objetivo do jogo é tentar fazer os pares de cartas o mais rápido possível para não ficar por último e ser o “Mico”. 

  

 Cartas: 

 

 

 

                                                           
14 Autores: Mariana Amorim e Paloma Côrtes e Co-responsável pela revisão e/ou alteração: Leopoldo Ferreira de Oliveira 

Bernardi. 
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PARASITISMO - O parasitismo é uma relação entre 

indivíduos de espécies diferentes, onde uma espécie se 

beneficia prejudicando outra. No parasitismo a espécie 

beneficiada é chamada parasita, enquanto a prejudicada 

chama-se hospedeiro. Os parasitas podem viver sobre 

(ectoparasitas) ou dentro (endoparasitas) do corpo do 

hospedeiro.  

 

MUTUALISMO – Interação entre duas espécies na qual 

ambas se beneficiam. Podendo existir um considerável grau 

de dependência entre elas.  

 

COMPETIÇÃO - Interação entre indivíduos que competem 

pela posse da fêmea, território, alimento, espaço e qualquer 

outro tipo de recurso. 

 

PREDAÇÃO - A predação é uma relação entre  indivíduos de 

espécies diferentes. Na predação, um animal se alimenta todo 

ou da parte de outro animal.  

 

MUTUALISMO – Interação entre duas espécies  na qual 

ambas se beneficiam. Podendo existir um considerável grau 

de dependência entre elas. 

 

PROTOCOOPERAÇÃO - Nesta interação, as duas espécies 

envolvidas são beneficiadas, porém elas podem viver de 

modo independente sem que isso possa prejudicá-las.  
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MUTUALISMO - Nesta interação, as duas espécies 

envolvidas são beneficiadas e a associação é obrigatória para 

a sobrevivência de ambas.  

 

COLÔNIAS - Interação entre indivíduos da mesma espécie 

que se apresentam unidos fisicamente, sem existência de 

divisão de trabalho entre esses indivíduos.  

 

SOCIEDADE - Interação entre indivíduos da mesma espécie, 

na qual existe divisão de tarefas em benefício do grupo.  

 

INQUILINISMO - Assim com no caso do comensalismo, 

também no inquilinismo, apenas uma espécie beneficia-se, 

sem, que a outra espécie seja prejudicada.  

 

PROTOCOOPERAÇÃO - Nesta interação, as duas espécies 

envolvidas são beneficiadas, porém elas podem viver de 

modo independente sem que isso possa prejudicá-las.  

 

Boi e garças 

PREDAÇÃO - A predação é uma relação entre  indivíduos de 

espécies diferentes. Na predação, um animal se alimenta todo 

ou da parte de outro animal.  
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Búfalo e leão 

MUTUALISMO - Nesta interação, as duas espécies 

envolvidas são beneficiadas e a associação é obrigatória para 

a sobrevivência de ambas.  

 

 

HERBIVORIA - A herbivoria é um tipo de relação ecológica 

que ocorre entre certos animais e plantas. Nesta relação os 

animais ingerem partes da planta viva para seu alimento e 

nutrição.  

 

Boi e capim 

 


