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Arseniev, Dersu e os soldados da expedição do primeiro estão em volta do fogo, à noite 

comendo um animal recém-abatido. De repente, um soldado pega um grande naco de 

carne e o joga no fogo. Para surpresa geral, o idoso Dersu Uzala pula, coloca a mão nas 

chamas e tira a carne do fogo. “Porque você quer jogar essa carne no fogo? Outra gente 

vai chagar depois de nós e vai querer comer! A floresta tem muitas gentes!” 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como propósito principal analisar uma proposta para o 
ensino de ciências articulada com os saberes etnozoológicos de estudantes de 
uma comunidade quilombola, com base nos conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais, organizada e demarcada pela metodologia da 
pesquisa qualitativa de intervenção. Frente às perspectivas de novos desafios e 
possibilidades referentes ao ensino de Zoologia me preocupei com a 
estruturação de uma proposta pedagógica, cujo objetivo principal foi avaliar 
suas contribuições para o ensino de ciências envolvendo os conhecimentos 
etnozoológicos de estudantes de uma comunidade quilombola.  Como 
desdobramentos do objetivo geral, os objetivos específicos foram destacados 
para dar prosseguimento ao trabalho de pesquisa, 1- Identificando as 
concepções e percepções sobre a fauna e seus usos pelos estudantes 
quilombolas; 2- Articulando os saberes identificados com o conhecimento 
científico visando à valorização cultural e conservação da biodiversidade e, 3- 
Promovendo ações para inserção dos conhecimentos etnozoológicos dos 
estudantes quilombolas na pauta do ensino de ciências da escola articulando-os 
com o currículo vigente.  A intervenção foi realizada com 16 estudantes 
quilombolas do Infantil 1 ao 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública da cidade de Jaguaquara, estado da Bahia, por meio de seis encontros 
de duas horas/aula cada, realizadas no período de 3/10/2016 a 28/10/2016. As 
informações e os dados foram coletados por intermédio de registros em diário 
de campo da pesquisadora, de entrevistas semiestruturadas, assim como por 
meio da participação em grupo nos momentos de intervenção em grupo e/ou 
individual. Para analisar os dados coletados, amparei-me no enfoque curricular 
dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, observando a 
importância do conceito de conteúdo, do significado de ensinar e aprender 
conteúdos específicos e do papel que lhe é atribuído nas aprendizagens 
escolares e nos processos de evolução do estudante. Esta proposta curricular 
suscita os conhecimentos prévios dos estudantes, favorece um aprendizado 
contextualizado e dinâmico no Ensino de Zoologia, bem como permite avaliar 
os conteúdos trabalhados. Os resultados desta pesquisa me mostraram que a 
proposta curricular utilizada rompe com práticas pedagógicas habituais, 
centralizadas apenas na memorização de fatos, demonstrando que o trabalho 
inter-relacionado com os três tipos de conteúdo favorecem então a construção 
de uma ponte entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Neste 
estudo evidenciou-se também a necessidade de discutir com a escola a 
promoção de uma educação que inclua a diversidade cultural no seu contexto, 
bem como o ensino de ciências com enfoque em zoologia, enfatizando a 
conservação da biodiversidade.  

Palavras chave: Educação Escolar Quilombola, Etnobiologia, Ensino de 
zoologia, Conservação da fauna. 
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SUMMARY 

 

This work had as main purpose to analyze a proposal for the science education 
articulated with etnozoológicos knowledge of students of a quilombola 
community, based on the conceptual, procedural and attitudinal contents, 
organized and demarcated by qualitative research methodology. Facing the 
prospect of new challenges and possibilities regarding the teaching of Zoology 
have been concerned with the structuring of a pedagogical proposal, whose 
main objective was to evaluate their contributions to science education 
involving the etnozoológicos of knowledge a quilombola community students. 
As developments of the overall objective, specific objectives were assigned to 
continue the research work, 1-Identifying the conceptions and perceptions 
about the fauna and their uses by quilombolas students; 2-Articulating 
knowledge identified with scientific knowledge aimed at cultural appreciation 
and conservation of biodiversity, 3-promoting actions for insertion of the 
etnozoológicos knowledge of the students in the teaching of Maroons school 
science articulating them with the existing curriculum. The intervention was 
accomplished with 16 students from Maroons 1 Infant to 5th grade of 
elementary school to a public school in the city of Jaguaquara, State of Bahia, 
through six meetings of 2 hours each, carried out in the period from 3/10/2016 
to 28/10/2016. The information and data were collected through records in 
field Journal of researcher, semi-structured interviews, as well as through 
participation in group in times of intervention in individual and/or group. To 
analyze the collected data, it dawned on me-me in the curricular focus of the 
conceptual, procedural and attitudinal contents, noting the importance of the 
concept of content, the meaning of teaching and learning specific contents and 
the role assigned to it in school learning and student development. This 
curricular proposal raises the students ' previous knowledge, favors a 
contextualized learning and dynamic teaching of Zoology, as well as allows you 
to evaluate the contents worked. The results of this research have shown that 
the curriculum used proposal breaks with usual pedagogical practices, centered 
solely on memorization of facts, demonstrating that the work with the three 
interrelated types of contents favour then the construction of a bridge between 
the empirical knowledge and scientific knowledge. In this study showed the 
need to discuss with the school to promote education that includes cultural 
diversity in your context, as well as the teaching of Sciences with focus on 
zoology, emphasizing the conservation of biodiversity. 

Keywords: Education, teaching of Ethnobiology Quilombola, zoology, 
conservation of fauna. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Iniciei minha vida escolar aos cinco anos de idade no Colégio Luzia 

Silva, em Jaguaquara, Bahia, local que outrora foi a sede da Fazenda Toca da 

Onça1 por volta de 1920. Na escola se ouvia contar a história de como o 

município se originou principalmente durantes as festividades do aniversário 

da cidade quando eram apresentadas as valorosas contribuições das etnias que 

contribuíram para a formação da localidade, a exemplo de italianos, 

portugueses e japoneses. 

 Conferindo notoriedade a esses grupos ergueu-se um monumento no 

centro da cidade, também nos livros que registram a história do município há 

uma grande exaltação para os imigrantes. Entretanto não há menção de 

populações indígenas e afro-descendentes no município, tanto na escola, desde 

meus cinco anos, até os dias atuais, a presença desses grupos sempre foi 

invisibilizada.  

 Apenas em 2010, quando cheguei à escola Delminda Farias de Almeida, 

também na cidade de Jaguaquara, obtive a informação da existência de uma 

comunidade quilombola nas vizinhanças da escola. Esta situação despertou 

minha curiosidade em saber mais sobre este grupo étnico ao tempo que refletia 

como a escola deveria agir neste contexto de diversidade cultural. A escola não 

poderia ficar alheia a uma importante conjuntura como essa!  

 Em 2013, num momento de discussão sobre as Diretrizes Curriculares 

para a Educação Básica, e especificamente acerca das diretrizes referentes à 

Educação Escolar Quilombola e ao ensino da História da África e afro-

brasileira, a complexidade da situação tornou-se mais perceptível. 

                                                             
1
 Toca da onça foi uma propriedade de Guilherme Martins do Eirado e Silva que 

fundou a cidade de Jaguaquara, emancipada em 18 de maio de 1921. Na sede da 

fazenda existiam três casas, a casa sede foi doada pelo Sr. Guilherme Silva a uma 

Ordem Religiosa de freiras. O nome da escola é uma homenagem à Sr.ª Maria Luzia de 

Souza e Silva esposa de Guilherme (FARIAS, 2011). 
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Atuando como professora a inquietação com a invisibilidade dos afro-

descendentes cresceu, justamente porque na prática escolar as ausências dessas 

discussões tornam-se ainda mais inadmissíveis. Estas inquietações se 

estenderam para o ensino de Ciências, especificamente no ensino da Zoologia 

aplicado ao Ensino Fundamental.  

Ponderei então como a educação nos espaços formais poderia se 

apropriar de aspectos culturais da comunidade quilombola e favorecer a 

compreensão de conteúdos e conceitos científicos, de modo que o ensino 

pudesse se melhor desenvolvido, atendendo às especificidades dos estudantes 

quilombolas no que se refere ao reconhecimento e valorização de sua 

identidade e cultura. 

 O conjunto dessas inquietações e reflexões me conduziu ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – (PPG ECFP 

– UESB) e agora resulta neste estudo investigativo de mestrado. Neste contexto, 

as disciplinas da área de ensino, em especial na de Tópicos de ensino de 

zoologia foi possível encontrar respaldo para a ideia de que a abordagem de 

muitos temas se dá de maneira descontextualizada e não “atende aos princípios 

de valorização e inserção dos conhecimentos dos quilombolas na escola” 

(BRASIL, 2013). 

 De um modo geral, a educação a educação brasileira é permeada por 

grande desinformação sobre a herança africana e as realizações do povo negro 

brasileiro na atualidade (GOMES, 2013). Frente a esta problemática, e com o 

objetivo de contribuir para que a escola reconfigure seu discurso, entendemos 

que o ensino deve estar pautado na temática da diversidade cultural, 

interligado aos interesses dos alunos quilombolas e “buscando conexão com seu 

mundo cotidiano” (POZO E GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 43) que apresenta 

variadas possibilidades de ensino e aprendizados. 
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INTRODUÇÃO 
 

A diversidade cultural no Brasil tem sido apresentada como cartão de 

visita e marca identitária do país. Entretanto, essa referência está longe de 

atender às diferentes demandas étnicas, pois o Brasil sofre com a 

homogeneização cultural, cujos reflexos reforçam a invisibilidade das 

diferenças e marca as desigualdades sociais de grupos historicamente excluídos.  

No ambiente escolar esta realidade não é diferente, pois o currículo, a 

estrutura institucional, os professores e o livro didático são, em sua maioria, 

generalistas e não dialogam com culturas e saberes diferentes do prevalente. 

Desta maneira, as diversidades culturais são abordadas como exceções e não 

constituintes de um quadro multicultural previsto na Constituição Federal. 

No caso específico dos quilombolas, a educação escolar carece 

urgentemente de uma "ressignificação" no sentido da inclusão de seus saberes, 

ao considerar que estas comunidades também integram esta diversidade 

cultural e cujos estudantes, no caso específico desta pesquisa, compartilham 

com estudantes não quilombolas, os mesmos ambientes escolares. Acontece, 

entretanto, que no final do turno escolar esses estudantes quilombolas retornam 

às suas casas e apresentam dificuldades em articular o que aprenderam (ou que 

desaprenderam) na escola com os anseios, necessidades e saberes de suas 

comunidades.  

Na realidade, os estudantes quilombolas estão frequentando uma 

instituição que não está preparada para recebê-los, pois o modelo de escola-

currículo vigente ainda é regido pelo padrão tradicionalista, que ao invés de 

incluir e valorizar as diferenças acaba reforçando e legitimando as múltiplas 

exclusões.      

Entretanto, o problema não se restringe aos aspectos descritos até aqui, 

pois essas exclusões não se atêm somente aos diversos costumes, culinária, 

vestimentas e religião. Elas atingem também os modos como esses grupos se 
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relacionam e interagem com a natureza. Tradicionalmente, ao longo do tempo, 

uma cultura de interação muito particular se estabeleceu entre esses povos e o 

mundo natural e seus saberes precisam ser socializados e cotejados com os 

saberes científicos.  Em um momento tão sério de grave crise ambiental na qual se 

inclui, entre outras, a acelerada perda de diversidade animal, os grupos quilombolas 

não podem ser alijados de um processo conjunto de conservação. 

Neste sentido, a escola, no bojo das disciplinas de ciências e biologia, tem 

o papel fundamental de promover diálogos entre as diversas formas de ver e de 

se relacionar com a natureza expressas pela sociedade, com vistas à mobilização 

de conceitos no que refere aos impactos humanos sobre o planeta.  As agendas e 

protocolos ambientais voltados para a implantação de políticas públicas 

prevêem a participação ampla de toda a sociedade civil, incluindo as 

comunidades tradicionais nas suas discussões.  

Então, considerando a problemática em discussão busquei, para 

demarcar a pesquisa e aprofundar as discussões, duas questões norteadoras: 

 1- Uma proposta pedagógica, voltada para o ensino de zoologia, 

articulando conhecimentos tradicionais e científicos contribuirá para a 

mobilização de conceitos e motivação educacional dos estudantes da 

Comunidade quilombola Ocrídio Pereira, matriculados na Escola Delminda 

Farias de Almeida, Jaguaquara - Bahia? 

 2- A proposta pedagógica sensibilizará dirigentes e professores dessa 

unidade à necessidade de incorporação dos saberes etnozoológicos dos 

estudantes quilombolas no cotidiano da sala de aula e no plano político 

pedagógico da escola?  

 Em síntese, este trabalho de pesquisa propõe discussões relativas ao tema 

Valorizar e integrar: uma proposta para o ensino de ciências articulada com os 

saberes etnozoológicos de estudantes de uma comunidade quilombola e tenho 

como objetivo geral avaliar as contribuições de uma proposta pedagógica para 

o ensino de ciências envolvendo os conhecimentos etnozoológicos de 

estudantes quilombolas da Comunidade Ocrídio Pereira- Escola Delminda 
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Farias de Almeida, Jaguaquara - BA, com vistas à motivação educacional e 

articulação de saberes.  

 E como desdobramentos do objetivo geral destaquei os seguintes 

objetivos específicos: 

 1- Identificar as concepções e percepções sobre a fauna e seus usos pelos 

estudantes quilombolas;  

2- Articular os saberes identificados com o conhecimento científico 

visando à valorização cultural e conservação da biodiversidade; 

3- Promover ações para inserção dos conhecimentos etnozoológicos dos 

estudantes quilombolas na pauta do ensino de ciências da escola articulando-os 

com o currículo vigente.   

Para dar conta da problemática, das questões norteadoras e dos objetivos 

estruturei este trabalho em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo apresento discussões sobre a diversidade cultural 

na sala de aula, pois a escola precisa ser vista como um ambiente propício ao 

respeito à diversidade na formação dos cidadãos, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica que contemplam a modalidade 

específica Educação Escolar Quilombola, trazendo um discurso sobre o 

desenvolvimento de uma pedagogia que respeite as especificidades dos 

quilombolas na escola.  

Discorro também sobre a comunidade quilombola Ocrídio Pereira, sua 

história e suas vivências enquanto quilombo urbano e trago um breve histórico 

da Escola Delminda Farias de Almeida, que atende os alunos quilombolas da 

comunidade citada e que busca dar condições para que os alunos atuem 

enquanto cidadãos ativos na sociedade, porém ainda não discute a temática 

quilombola nos seus projetos. 

No segundo capítulo apresento o panorama atual do ensino de zoologia, 

que não trata das questões de conservação ambientais locais e universais. 
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Continuo com a Etnozoologia, uma ferramenta científica, analítico-

interpretativa, que busca entender como as sociedades humanas se relacionam 

com os animais ao longo da sua história, seguindo com Pozo e Goméz Crespo e 

suas considerações sobre a aprendizagem e o ensino de ciências - do 

conhecimento cotidiano ao conhecimento científico, que traz maneiras de como 

a escola deve dirigir o ensino para que os estudantes se interessem para 

aprender nas aulas de ciências, considerando as dificuldades específicas do 

aprendizado desta disciplina. 

No terceiro capítulo descrevo os caminhos metodológicos percorridos 

para o desenvolvimento da pesquisa no que se refere às suas características, a 

descrição do local e dos participantes; os instrumentos utilizados para obtenção 

dos dados, bem como os procedimentos teóricos metodológicos eleitos para 

construção do corpus de análise.   

No quarto capítulo constam os resultados e as discussões da pesquisa 

que analisei a luz dos pressupostos teóricos do Ensino e aprendizagem de 

conceitos, procedimentos e atitudes com base em Coll, Pozo, Sarabia, Valls 

(1998) do Ensino de Ciências com base em Pozo e Goméz Crespo (2009), e 

Biologia com enfoque no ensino da Zoologia.  

Concluindo, no quinto capítulo, apresento algumas considerações acerca 

do trabalho de pesquisa, da maneira como transcorreu todo o processo, no 

contexto das discussões propostas. 
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CAPÍTULO 1 

DIVERSIDADE CULTURAL E SUAS IMPLICAÇÕES NO 
COTIDIANO ESCOLAR 

 

 

1.1 - Diversidade Cultural na sala de aula: uma questão a ser respeitada 

 

A Lei 10.639/03 altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB) para incluir no currículo e 

tornar obrigatório o ensino da História da África e da cultura Afro-brasileira 

nos currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da 

educação básica brasileira.          

Esse fato se configura como uma vitória ao longo do processo de lutas do 

Movimento Negro em prol da educação, pois a escola passa a ser vista como 

um ambiente propício ao desenvolvimento do respeito à diversidade na 

formação dos cidadãos. Para tanto, essa conquista precisa ultrapassar os limites 

das reuniões de militância e afirmar-se como prática importante no 

estabelecimento de políticas públicas que exijam do Estado o atendimento à 

demanda educacional, que respeite a sua realidade social, histórica, política, 

econômica e cultural.         

 De acordo com Gomes (2013) a variedade de culturas constitui-se como 

uma grande riqueza para a sociedade em geral. Nesta direção, as discussões 

sobre esse tema devem ser feita por toda a sociedade, não apenas pelo 

Movimento Negro ou estudiosos. A escola não pode ficar fora destes debates, 

pois esta é um espaço legítimo de construção de representações positivas dos 

afro-brasileiros engajados em uma educação preocupada com formação cidadã 

que tenha respeito à diversidade.   

 Nesse contexto e, sendo a educação escolar uma das áreas de maior 

concentração da população subalternizada, a escola está sendo desafiada a 

pensar em termos de culturas que estão em um movimento constante de 

afirmação e atualização que gerem disjunções de tempo, geração e 
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espacialização.      

Sendo assim, a sala de aula constitui-se um espaço privilegiado de ações 

afirmativas dessa temática ao abordar adequadamente a pluralidade cultural 

brasileira numa perspectiva de superação do racismo, favorecendo o 

conhecimento das nossas raízes africanas, desconstruindo estereótipos 

negativos, atribuindo aos povos africanos a devida importância à composição 

do povo brasileiro, posições que contribuirão para construir oportunidades 

mais igualitárias e reacender o debate sobre posturas éticas diante da 

diversidade étnico-racial.              

Entretanto, o conflito para o estabelecimento do processo de 
ressignificação étnico-racial na escola é inevitável e será necessário 
entender a dimensão do conflito e repensar a prática pedagógica com 
base nele, no sentido de exercitar uma postura ética, que aponte para 
a liberdade, e não para o aprisionamento do sujeito no preconceito, na 
discriminação, no racismo (GOMES, 2013, p. 83).  

Pressupõe-se então compreender que “conflitos são inerentes aos 

processos democráticos, são o que os fazem avançar e, portanto, não são algo 

negativo a ser evitado” (BRASIL, 1998, p. 36). Nesse aspecto, as Novas 

Diretrizes para a Educação Básica, no capítulo XIII, referente à Educação 

Escolar Quilombola, ressalta a importância do respeito à história, ao território, à 

memória, ancestralidade e conhecimentos tradicionais, enquanto parte da 

cultura e patrimônio imprescindível para a compreensão da história e da 

cultura brasileira.            

 Desse modo, cabe à escola mediatizada pelo diálogo conduzir 

paulatinamente as questões suscitadas requalificando as experiências das 

comunidades tradicionais, incorporando nas aulas seus saberes, seus 

conhecimentos, como meio de proporcionar ao aluno proveniente de grupos 

étnicos tradicionais uma articulação da escola com suas vivências.  

E, ao conceder liberdade de expressão, permite que estes alunos sejam 

incentivados a atuar de forma crítica e autônoma em outras instâncias sociais e 

estabeleçam um plano em que se perceba que a cultura negra, africana não é 

simplesmente “exótica ou fadada ao sofrimento e a miséria” (GOMES, 2013, p. 
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72, 2013).  

Muitas pesquisas e estudos têm sido feitos no campo da Biologia, no 

sentido de estabelecer normas e condutas para aparar as arestas referentes às 

diferenças culturais e seus impactos sociais, ambientais etc. Há uma lista 

interminável de leis, portarias e artigos sobre estas temáticas. Todavia, antes de 

aprofundá-las com base na literatura, faremos uma descrição da comunidade 

quilombola Ocrídio Pereira, da Escola Delminda Farias de Almeida – cenários 

desta pesquisa, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola.  

 

1.2. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica  

 

Para ampliar o diálogo com a escola, nas questões étnicas, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) contemplam a 

modalidade específica Educação Escolar Quilombola, promovendo um discurso 

sobre o desenvolvimento de uma pedagogia que respeite as especificidades 

étnico-culturais por parte dos profissionais que atuam nas escolas situadas nas 

terras quilombolas ou que atendam alunos oriundos das comunidades 

quilombolas.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola segue as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica, na qual é estabelecido que para funcionamento das 

escolas quilombolas deve ser observada e valorizada a diversidade cultural 

deste grupo étnico (BRASIL, 2013)  

A CONAE (Conferência Nacional de Educação) orienta que a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios devem garantir a participação do 

movimento negro quilombola nas escolas para que estes possam preservar suas 

manifestações culturais, assegurando nesta Lei o respeito às especificidades dos 

quilombolas nas escolas quanto à sua cultura alimentar, formação específica aos 
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profissionais que atuam nas escolas quilombolas ou que atendem a alunos 

oriundos destes territórios, elaboração de material didático específico a esta 

demanda, participação de membros da comunidade quilombola em conselhos 

educacionais. 

 A Educação Escolar Quilombola pode ser entendida como uma 

modalidade escolar alargada, pois, dadas suas características específicas, 

envolve as etapas da Educação Básica e, ao mesmo tempo, necessita de lei 

específica que alcance as suas peculiaridades.   

As modalidades da Educação Básica  de acordo com as diretrizes, são: A 

Educação Infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas 

do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a pré-

escola, com duração de 2 (dois) anos; o Ensino Fundamental, obrigatório e 

gratuito, com duração de 9 (nove) anos, e organizado e tratado em duas fases: a 

dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais; o Ensino Médio, com 

duração mínima de 3 (três) anos. Deverá também considerar as modalidades: 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial, bem como a Educação a Distância. Os Sistemas de ensino 

devem observar as orientações dadas pelo art. 23 da LDB para contemplar as 

demandas e especificidades dessas comunidades.  

As Diretrizes Escolares para a Educação Básica traz também um capítulo 

que fala da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Neste capítulo das Diretrizes os 

estabelecimentos de ensino que atendem alunos oriundos da comunidade 

quilombola: 

Tem autonomia para compor os projetos pedagógicos, no 

cumprimento do exigido pelo art. 26a da Lei 9394/1996, se valendo da 
colaboração das comunidades a que a escola serve, do apoio direto ou 
indireto de estudiosos e do movimento negro, com os quais 
estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas próprias de 
incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive em conteúdos 
de disciplinas, as temáticas em questão (BRASIL, 2013, p. 503).  
     

A luta dos povos quilombolas, juntamente com outros povos 

considerados tradicionais e grupos sociais, destacam-se tanto no cenário 

nacional, como internacional, contribuindo com processos de mudanças na área 
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jurídica, educacional e na aplicação e cumprimento de leis, onde o Estado é 

pressionado a administrar os princípios de igualdade e pluralidade. 

Desse modo, torna-se necessária a inserção de discussões étnicas no 

currículo, pois é importante “articular o conhecimento escolar com os 

conhecimentos construídos pelas comunidades quilombolas” (BRASIL, 2013, p. 

462). 

 

1.3.  A Comunidade Quilombola Ocrídio Pereira 

 

De acordo com Moura (1997) no processo de colonização, a coroa 

portuguesa definiu quilombo como um agrupamento de negros fugidos, 

composto por mais de cinco pessoas, que ainda não tivessem construído casas, 

nem ao menos tivessem pilões no lugar.   

Mediante reivindicação de grupos quilombolas e estudiosos do assunto 

essa concepção foi modificada, pois se tratava de uma visão reducionista que 

invisibiliza o negro e negam o sentido cultural, histórico e político dos 

quilombos. Mas, ainda persiste uma visão preconceituosa, limitadora como 

imposição racista, tanto nos livros didáticos, quanto no imaginário das pessoas.  

O’Dwyer (1995), destaca que a Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA) passa a ter, a partir de 1994, uma compreensão mais ampliada de 

quilombo, pois o termo quilombo tem assumido novos significados na 

literatura especializada e também para grupos, indivíduos e organizações e 

vem sendo ressemantizado para designar a situação presente dos segmentos 

negros em regiões e contextos do Brasil (BRASIL, 2013, p.429). Segundo a 

autora:  

Contemporaneamente, quilombo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Não se trata de grupos isolados ou de população 
estritamente homogênea, nem sempre foram constituídos a partir de 
movimentos insurrecionais ou rebelados. Sobretudo consistem em 
grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na 
manutenção e na reprodução de seus modos de vida característicos e 
na consolidação de território próprio. A identidade desses grupos não 
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se define por tamanho e número de membros, mas pela experiência 
vivida e as versões compartilhadas de sua trajetória comum e da 
continuidade como grupo. Neste sentido, constituem grupos étnicos 
conceitualmente definidos pela antropologia como um tipo 
organizacional que confere pertencimento por meio de normas e 
meios empregados para indicar afiliação ou exclusão. (O’DWYER, 
1995, p. 2). 

Diferente dos quilombos de resistência ao sistema escravagista, como o 

de Palmares, que se localizava em local estratégico para se proteger, existiam 

também os quilombos urbanos, próximos às cidades observados em alguns 

momentos da história como reduto de negros, que sobreviviam dos serviços 

que seus integrantes prestavam nas cidades (SILVA, 2003). Neste contexto, o 

conceito de quilombo agrega também as comunidades quilombolas urbanas, 

superando a visão da existência de quilombos apenas no meio rural. 

Na contemporaneidade, (BRASIL, 2013) os quilombos urbanos são vistos 

como grupos sociais de resistência ao sistema de múltiplas exclusões. São 

comunidades predominantemente composto por negros, mas não 

exclusivamente, empobrecidos e com costumes específicos. 

Neste contexto, insere-se a comunidade quilombola Ocrídio Pereira, 

localizada na Rua Lindolfo Porto, no Bairro Casca, periferia da cidade de 

Jaguaquara – BA, que foi reconhecida em 18 de abril de 2013, data em que 

também foi fundada a associação de moradores (Fig. 1), cujo nome é Ocrídio 

Pereira, em homenagem ao pai da Sr.ªAnália de Jesus, uma das moradoras mais 

influentes deste grupo étnico, que foi escolhida pela comunidade para presidir 

a referida associação. 
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Figura 1 – Sede da Associação de Moradores da Comunidade 

Quilombola Ocrídio Pereira, município de Jaguaquara - Bahia - Brasil 

 

 Os integrantes deste grupo quilombola sobrevivem em condições 

precárias em vários aspectos. A maioria das famílias mora em antigas 

construções de taipa, com piso de cimento comum, sendo que algumas destas 

residências já se encontram deterioradas, sendo poucas as construções de 

alvenaria e de blocos.  

Os homens desta comunidade trabalham na roça, ou fazem serviços 

braçais atuando como carregadores de caminhões no Mercado Produtor Ceasa 

de Jaguaquara, maior centro de abastecimento agroalimentar do interior baiano. 

As mulheres fazem as atividades domésticas e quando é época de colheita de 

café, trabalham em fazendas na zona rural do município de Jaguaquara como 

catadoras. Boa parte dos jovens da comunidade, a exemplo dos filhos da Sr.ª 

Anália, foi morar no estado de Goiás, à procura de melhores condições de vida 

e, principalmente, em busca de trabalho.  

Segundo relato da Sr.ª Anália de Jesus, líder da associação de moradores, 

os quilombolas, cuja origem ela desconhece, ao chegarem em Jaguaquara, foram 

morar em uma localidade da zona rural do município conhecida como Lero 

Andrade, e lá eram contratados por fazendeiros para desmatar parte da região 

para instalação de pastagens para a criação de gado bovino e áreas para plantio.  

Com este trabalho cada família conseguiu dinheiro para comprar um 

pequeno lote na região onde plantavam e cultivavam produtos alimentícios, 
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criavam animais para sua subsistência, mas com o passar do tempo, foram 

vendendo estes lotes para outras pessoas que tinham melhores equipamentos 

de cultivo da terra, indo morar na mesma região em lotes doados por um dos 

familiares, que tinha conseguido comprar uma fazenda.  

Mesmo assim, alguns foram vendendo estes terrenos e vindo morar na 

cidade, iniciando este ciclo de mudanças com a mãe da Sr.ª Anália, a Sr.ªDalina 

de Jesus, que comprou uma casa (Fig. 2) e aí residiu até seu falecimento, na Rua 

Lindolfo Porto, Bairro Casca em Jaguaquara,  sendo que nesta localidade, outras 

famílias não quilombolas já estavam instaladas. 

 

Figura 2 - Residência da Sr.ª Dalina de Jesus, primeira quilombola a 

residir na Rua Lindolfo Porto, Bairro Casca, município de Jaguaquara - Bahia -  

Brasil 

 

E assim, os quilombolas foram chegando, comprando seus terrenos e 

construindo ou comprando casas e formando um quilombo urbano, em uma 

área periférica, submetidos a um confinamento proporcionado pela ausência de 

políticas específicas para atender as peculiaridades específicas deste povo. 

Porém, nesta comunidade, mesmo em meio às dificuldades, alguns 

membros são ativos no resgate da sua originalidade, da sua singularidade e 

tentam demarcar suas posições, integrando-se a outros grupos quilombolas do 

estado da Bahia, participando de reuniões e eventos que ressaltam a 

importância de se afirmarem enquanto constituintes do povo brasileiro.    
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1.4. A Escola Delminda Farias de Almeida – Breve Histórico 

 A Escola Delminda Farias de Almeida (Fig. 3) atende crianças em idade 

escolar do maternal até o 5º ano do ensino fundamental, que moram nas 

proximidades, oriundas de áreas rurais do município e também aos alunos 

quilombolas, que residem próximo a esta instituição de educação. 

 

Figura 3 - Escola Delminda Farias de Almeida. Jaguaquara - Bahia - Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o documento Histórico da Escola, esta unidade de ensino está 

situada em terras de uma fazenda que pertenceram a Sr.ª Delminda Farias de 

Almeida, razão pela qual recebeu seu nome em homenagem. Na época de sua 

construção em 1953 na gestão do prefeito Menandro Minahim, a escola contava 

com apenas três salas das quais duas eram destinadas para aulas e uma 

pequena para funcionamento da diretoria.  

Anos mais tarde o Governo do Estado da Bahia, a Secretaria de Educação 

do Estado e a Diretoria Regional de Educação (Direc) de Jequié-Bahia 

assumiram as escolas do município de Jaguaquara e então esta instituição foi 

ampliada com a construção de mais duas salas de aula e passou a atender 

alunos da 1ª a 4ª série. Esta instituição foi desativada pelo estado em 2000 e 

reativada pelo município em 2005, na gestão do então prefeito o Sr. Osvaldo 
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Cruz Moraes, atuando apenas com classes de educação infantil. 

Atualmente, depois de nova reforma, a escola conta com sete salas de 

aula, uma sala de informática, uma pequena sala para a diretoria, uma cozinha 

bem pequena e três sanitários. A escola está inserida em no Bairro Casca, um 

bairro periférico da cidade. 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Delminda Farias de Almeida 

busca instrumentalizar o aluno para garantir seu bem-estar social em meio às 

injustiças pelas quais a maioria da população do seu entorno convivem. 

No entanto, mesmo atendendo estudantes quilombolas, ainda não existe 

um trabalho que valorize as especificidades desse grupo étnico, cujo Projeto 

Político Pedagógico ainda não dá ênfase à valorização dos saberes das 

comunidades tradicionais, enfatizado pelas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica. A ausência de inclusão dos saberes tradicionais na prática escolar 

implica na falta de motivação dos estudantes que não se sentem pertencentes a 

este espaço de educação formal, fato desencadeador de momentos de negação, 

evidenciando as desigualdades educacionais relativas às diferenças étnico-

raciais. 
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CAPÍTULO 2 – ZOOLOGIA, ETNOZOOLOGIA E O ENSINO DE 

CIÊNCIAS – DESAFIOS ATUAIS 

 

2.1. Ensino de Zoologia: Panorama atual 

 

O ensino de Ciências Naturais no seu conteúdo abrange o ensino de 

Zoologia – matéria que se dedica a estudar os animais, a compreender sua 

biologia, genética, fisiologia, e evolução. Para Santos (2013, p. 28), os conteúdos 

zoológicos e suas relações com o mundo são importantes e possibilitam a 

discussão sobre as várias intervenções do ser humano e suas consequências na 

biodiversidade.          

Entretanto a Zoologia ensinada nas escolas não é atrativa e por isso, não 

sensibiliza os estudantes em relação às questões ambientais locais e universais.  

Para Santos e Fachín-Terán (2011) o ensino de zoologia é pautado no:  

a) uso exclusivo do livro didático que de maneira geral não respeita as 
diferenças regionais, b) à falta de recursos didáticos alternativos, c) à 
exposição oral como único recurso por parte do professor para 
ministrar os conteúdos em sala de aula; d) ao tempo reduzido do 
professor para planejar e executar suas atividades acadêmicas em sala 
de aula, laboratórios e espaços não formais; e) à formação inicial do 
professor deficiente em relação à realidade de ensino (SANTOS e 
FACHÍM-TÉRAN, 2011). 

Oliveira (2013) aponta que o ensino de zoologia nas escolas se reduz a 

uma zoologia factual, onde os conceitos são pinçados, não são promovidas 

discussões relevantes. Os animais são como imutáveis. O ensino é enfadonho e 

cansativo, não desperta a curiosidade nem o interesse dos estudantes.    

 Segundo Razzera, (et al., 2007), as visões utilitaristas e antropocêntricas, 

as quais foram construídas ao longo do tempo, estão implícitas no ensino de 

Zoologia e na caracterização dos animais. Essas visões implicam na relação 

dominadora do ser humano em relação aos animais, e essa postura, quando 

enraizada, dificulta o seu abandono, ainda mais quando a escola não se 
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posiciona para romper esse ciclo, bem como dificulta o entendimento do 

homem como mais um animal dentre tantos outros existentes. 

E, mesmo vivendo em um mundo com uma perda acelerada da 

biodiversidade, no ambiente escolar, nem sempre são promovidos momentos 

para discutir sobre os impactos ambientais relacionados à expansão das 

atividades humanas, que causam alteração e destruição dos habitats naturais. 

 E como sabemos, de maneira geral, os principais causadores dessa 

alteração e destruição, são as atividades comerciais, em larga escala visando 

apenas o desenvolvimento econômico a exemplo da mineração, criação de 

gado, pesca comercial, agricultura, construção de represas (MEYER e TURNER, 

1994). Neste sentido os locais que possuíam condições geográficas adequadas 

para o desenvolvimento e existência de espécies diversas, que anteriormente 

ocupavam grandes áreas, vêm sendo fragmentados pelas atividades humanas 

(PRIMACK e RODRIGUES, 2001). 

Acontece que, estas ações humanas sem reflexão não promovem um 

pensamento crítico que motive as populações humanas a pensar sobre o seu 

próprio bem-estar, nem com a conservação de outros seres vivos e da estrutura 

e funcionamento dos ecossistemas. 

Assim, é importante mostrar que questões relativas à conservação da 
biodiversidade não são modismos ou debates específicos apenas de 
estudiosos e cientistas, mas questões que dizem respeito a todos os 
seres humanos. Estudos relativos à conservação não têm sentido sem 
a inclusão da espécie humana - grupo biológico que deveria ser o mais 
interessado na manutenção das outras formas de vida além dela 
própria (CHRISTIANINI et al. 2013, p. 59).  

No panorama da educação quilombola, os estudantes também precisam 

ser instruídos, num contexto em que se entenda a biodiversidade não apenas 

como uma grande variedade de formas de vida, ou um subconjunto de espécies 

carismáticas para determinado grupo humano, mas enquanto sua composição, 

estrutura e função.   

A composição da diversidade inclui a identidade e variedade de 
elementos dos sistemas biológicos: genes, populações, espécies, 
comunidades, ecossistemas, paisagens. A diversidade estrutural diz 
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respeito à disposição e ordenamento dos componentes de cada nível 
de organização. Já a diversidade funcional, se refere à variedade de 
processos e interações que ocorrem entre os componentes biológicos. 
(CHRISTIANINI et al., 2013, p. 53). 

Neste contexto, a zoologia pode gerar várias possibilidades de interação 

com os povos quilombolas, sendo necessário, então, o estabelecimento de um 

diálogo, que inclua os povos tradicionais na pauta de discussões com relação 

aos animais e os apresente no espaço escolar considerando os conhecimentos 

que os estudantes trazem consigo para os momentos de aprendizagem científica 

(BAPTISTA, 2007).  

Segundo a WWF2, atualmente estamos usando 25% mais recursos 

naturais do que o planeta é capaz de fornecer.  

O resultado é que espécies, habitats e comunidades locais estão 
sofrendo pressões ou ameaças diretas. Um exemplo de ameaça que já 
atinge seres humanos é a perda de acesso à água doce, o crescimento 
populacional e o nosso consumo são os motivos para essa enorme 
perda. Em termos específicos, a destruição do habitat e o comércio da 
fauna silvestre são as principais causas da queda da população das 
espécies (WWF, 2016, p. 2) 
 

Atualmente, é mantido um descompasso que liquida os recursos naturais 

da Terra. “As árvores são cortadas mais rápido do que elas são capazes de 

voltar a crescer, os peixes são capturados em velocidade maior do que eles são 

capazes de se reproduzir” (WWF, 2016). Este descompasso conduzirá a um 

esgotamento dos recursos naturais, dos quais depende toda a economia. 

Assim, observando o que diz Oliveira (2013) ressalto a importância de 

problematizar os resultados que as ações humanas provocam no meio 

ambiente, alterando a fauna e as relações ecossistêmicas de uma localidade, pois 

pensar que o mundo foi feito para usufruto do Homo sapiens é um pensamento 

perigoso  

Oliveira (2014) ressalta que: 

Lançar mão de tópicos relacionados à conservação e perda de 
biodiversidade animal permite aos estudantes compreender o porquê 

                                                             
2World WideFund for Nature, - Fundo Mundial para a Vida Selvagem e Natureza, rede criada 

em 1961, antes conhecido como Fundo Mundial para a Natureza e que nas últimas décadas se 

consolidou como uma das mais respeitadas redes independentes de conservação da natureza. 
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dessas questões, implica o entendimento prévio ou paralelo das 
premissas básicas para tal compreensão, aliando o conhecimento 
técnico e teórico com os questionamentos mais amplos (OLIVEIRA, 
2014, p. 36). 

Acredito que, discussões em torno do discurso conservacionista, 

permitirão a emancipação de cidadãos para tomar decisões sobre seus lugares, 

territórios e culturas. Sendo assim, a inserção emergencial de novas formas de 

entender o processo de ensino-aprendizagem num contexto escolar quilombola 

requer do ensino de zoologia uma dinâmica constante de reconstrução da forma 

de ensinar - aprender, saber, valorizar, buscando sempre harmonizar os 

conteúdos propostos com a cultura dos estudantes.   

É preciso conhecer a biodiversidade para respeitá-la, reconhecê-la e não 

para subjugá-la ou explorá-la à exaustão, sob a pena de vivermos num país 

aniquilado pelo mau uso de seus recursos naturais e pela exclusão de 

seus múltiplos segmentos sociais. 

Um ensino de zoologia atual e ideal deve, portanto, conduzir o estudante 

ao entendimento da vasta gama de animais e suas  interações, valorizando seus 

papéis intrínsecos como peças-chave na dinâmica dos diversos biomas do 

planeta Terra. 

 

2.2. Etnozoologia: uma ferramenta científica analítico-interpretativa 

 

O termo etnobiologia de acordo com Albuquerque e Alves (2014, p.17) 

remete a “uma união de competências que abarcam do cultural ao biológico, 

compreendendo o estudo de relações muito diversas” [...] (COSTA-NETO et al. 

2009) diz que: 

“A etnobiologia classicamente tem sido definida como o estudo das 
interações das pessoas e dos grupos humanos com o ambiente. A 
etnozoologia, que faz parte da Etnobiologia e é um campo de 
conhecimento e investigação que se propõe a conhecer como os 
grupos humanos concebem, classificam e se relacionam com os 
animais.  
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Segundo Alves e Souto (2010) a etnozoologia que emerge do campo da 

etnociência busca compreender como os mais variados povos interagem com os 

recursos faunísticos ao longo da história humana. 

 
Nascida no campo da sociolinguística e da antropologia cognitiva 
(particularmente da etnociência), a etnobiologia é um campo de 
pesquisa multidisciplinar que investiga as diversas percepções 
culturais da relação homem/natureza, assim como a maneira e a 
finalidade como estas percepções são ordenadas e classificadas pelas 
sociedades por meio da linguagem (BEGOSSI, 1993, p. 9) 

 

 O termo etnozoologia foi cunhado por Mason (1989) como a zoologia da 

região tal como descrita pelo selvagem. Neste contexto, a etnozoologia é 

definida como um estudo transdisciplinar da relação entre populações humanas 

e animais que estão inseridos no ambiente que os cercam com especial atenção 

ao conhecimento, uso e manejo dos recursos faunísticos (MARQUES, 2002).  

Para Campos, (1994), a etnozoologia traduz-se como o estudo da ciência 

zoológica do “Outro”, construída a partir do referencial de saberes acadêmicos, 

que investiga a maneira como o ser humano percebe, classifica e utiliza os 

animais, levando em consideração as perspectivas culturais dos variados 

grupos humanos. 

 Então, a etnozoologia se constitui valiosa no sentido de autenticar os 

saberes das comunidades tradicionais, uma vez que: 

[ ...] uma das principais preocupações da etnociência, particularmente 
da etnozoologia, é a perda das práticas tradicionais locais de usos e 
manejo da fauna, assim como dos conhecimentos nativos, por isso, 
defende a revalorização e reconhecimento dos conhecimentos locais 
sistematizados com a ciência e com suas construções cognitivas 
particulares (CANO-CONTRERAS 2009, p.56 ).  

Porém, é importante destacar que as comunidades tradicionais, na 

atualidade, sofrem de grandes pressões econômicas e culturais e que estão 

submetidas à graves consequências por conta das suas práticas cotidianas, pois 

substituem suas tradicionais formas de vida pela mecanização e 

industrialização dos processos produtivos fazendo uso indiscriminado dos 

recursos da fauna e da flora. Então, é imprescindível nos dias atuais criar 

mecanismos que favoreçam discussões acerca dos usos que o ser humano faz 
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dos recursos naturais e da destruição proveniente destas ações.  

As pesquisas em etnozoologia, como campo de conhecimento e pesquisa, 

têm como objetivo identificar como os grupos humanos concebem, classificam e 

se relacionam com os recursos faunísticos. Nesse contexto, a etnozoologia 

representa uma forma de interação com o repertório sociocultural, permitindo o 

resgate, no interior do trabalho da escola, da dimensão de produções coletivas 

do conhecimento e da realidade vivenciadas (BRASIL 1998).  

 

2.3. Do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico – Um aporte para 

a aprendizagem 

 

Atualmente, segundo Pozo e Goméz Crespo (2009) percebe-se, a partir de 

relatos de professores de ciências, que na prática escolar cotidiana os alunos 

estão cada vez menos interessados, aprendendo cada vez menos esta disciplina. 

Pozo e Goméz Crespo (2009) destacam que é perceptível que os alunos não 

adquirem as habilidades essenciais, eles sabem desenvolver as coisas, mas não 

entendem o que estão fazendo, não relacionam com suas vivências cotidianas. 

Assim sendo, a perda de sentido atribuída aos conhecimentos científicos 

traz limitações a sua utilização no cotidiano dos alunos, bem como o interesse e 

devida importância que deve ser dada à esta disciplina, limitando assim sua 

utilidade, aplicabilidade e pertinência.    

Pozo e Goméz Crespo (2009) indicam que a deterioração do clima 

educacional nas escolas, e o desajuste crescente entre as metas dos professores e 

dos alunos são os sinais mais graves da crise da educação científica.   

O desajuste entre a ciência que é ensinada (em seus formatos, 
conteúdos, metas, etc.) e seus próprios alunos é cada vez maior, 
refletindo uma autêntica crise na cultura educacional, que requer 
adotar não apenas novos métodos, mas, sobretudo, novas metas, uma 
nova cultura educacional (POZO e GOMÉZ CRESPO, p.19) 
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Segundo Pozo e Goméz Crespo (2009), os professores sentem-se 

frustrados por perceberem que seus esforços docentes são insuficientes nessas 

situações e mostram a possibilidade de trabalhar a ciência como um processo 

que deverá conduzir os alunos ao caráter dinâmico dos saberes científicos, 

devendo esta ciência ser abordada como um saber histórico e provisório que 

envolva os alunos na construção do conhecimento para que percebam a ciência 

como um processo construtivo.       

Os autores evidenciam que o currículo de ciências é uma das maneiras 

através das quais os estudantes devem aprender a aprender, adquirir 

estratégias e capacidades que permitam transformar, reelaborar e, reconstruir 

os conhecimentos que recebem. Eles ressaltam ainda que não apenas é 

importante renovar os conteúdos em ciências, mas os objetivos para quem estes 

estudos são dirigidos.            

Porém, quando a discussão trata da falta de vontade dos alunos em 

aprender a ciência que lhes é ensinada, e na identificação do culpado por esta 

falta de aprendizagem, a maioria dos professores aponta a falta de motivação 

para o aprendizado, como inimigo público número um do ensino da ciência, 

pois os alunos não demonstram a mínima vontade em aprender. 

 Os autores escrevem que, sem dúvida, esse diagnóstico é acertado, uma 

vez que a motivação é um dos problemas graves no que diz respeito ao 

aprendizado não apenas em ciências, mas em todas as áreas, pois durante a 

educação obrigatória os estudantes começam a estabelecer suas metas próprias 

e estas muitas vezes são incompatíveis com o aprendizado. 

Então com intuito de promover uma aprendizagem significativa 
costuma-se dizer que esta vincula-se a uma motivação mais intrínseca, 
onde a aprendizagem e a compreensão constituem-se numa meta 
satisfatória em si mesma, enquanto a memorização baseia-se mais 
numa motivação mais extrínseca com a aprendizagem servido como 
meio para alcançar outras metas desejadas, como ser aprovado, obter 
algum prêmio, etc. (POZO, 1998, p. 44). 

 Pozo e Goméz Crespo (2009, p. 43) destacam a frase de Claxton (1984) 

segundo a qual “motivar é mudar as prioridades de uma pessoa”, para dizer 



40 
 

que o caminho seria partir dos interesses dos alunos, para produzir outros 

novos, observando que “a motivação não é algo que está ou não está no aluno, 

mas é o resultado da interação social na sala de aula”(POZO e GOMÉZ-

CRESPO 2009, p. 44). Para os autores, outra forma de melhorar a motivação, 

além de mudar o valor das tarefas, é aumentar a expectativa de êxito dos alunos 

nestas, pois a motivação não apenas é a causa, mas também consequência da 

aprendizagem (POZO e GOMÉZ-CRESPO, 2009, p. 45). 

 Nesta direção, os autores apontam que o ensino deve tomar como ponto 

de partida os interesses dos alunos, buscar conexão com seu mundo cotidiano 

com a finalidade de transcendê-lo, de ir além, e introduzi-los, quase sem que 

percebam, na tarefa científica. 

Então uma das formas mais diretas de fazer com que aumente o 
interesse dos alunos pelo aprendizado da ciência é conseguir que 
aprendam mais nas aulas de ciências, e, para isso, também é 
necessário considerar as dificuldades específicas colocadas no 
aprendizado de procedimentos e conceitos científicos (POZO e 
GOMÉZ CRESPO, 209, p. 45). 

Então, Pozo e Goméz Crespo (2009, p. 27) se baseiam em Jiménez 

Aleixandre e Sanmartí (1997) que estabelecem cinco metas para o ensino de 

ciências, que são: 

a) A aprendizagem de conceitos e a construção de modelos; b) O 
desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio científico; 
c) O desenvolvimento de habilidades experimentais e de resolução de 
problemas; d) O desenvolvimento de atitudes e valores; e) A 
construção de uma imagem da ciência 

 Os autores traduzem essas metas em conteúdos concretos, 

correspondentes a três tipos de dificuldades de aprendizagem para o ensino da 

ciência que são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 Os autores destacam que o objetivo da educação em atitudes é promover 

mudanças  mais estáveis e gerais possíveis em normas de condutas e formas de 

comportamento. Para os autores, é certo dizer que a atitude que os alunos 

adotam com relação ao aprendizado da ciência dependerá necessariamente do 

tipo de aprendizagem que ele está recebendo, da maneira como está sendo 
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desenvolvido o ensino no qual ele está envolvido.  

Quanto aos conteúdos procedimentais, estes ocupam grande destaque no 

ensino de ciências, tendo por objetivo tornar, na medida do possível, os 

estudantes, participantes deste processo de aquisição conhecimento científico, 

superando assim suas limitações nos momentos de aprendizagem.    

 Uma questão essencial dos conteúdos procedimentais é que ele se 

distancia do tradicional método de explicação feita pelos professores nas aulas 

de ciências. 

Os procedimentos não se aprendem nem se ensinam como os outros 
conteúdos e, portanto, o que professores e alunos precisam fazer para 
conseguir superar as dificuldades no seu aprendizado é diferente do 
tradicional explicar e escutar. De fato, o conhecimento procedimental 
tem do ponto de vista psicológico, uma natureza diferente daquela do 
ponto de vista declarativo ou verbal [...] existe diferença entre saber 
dizer, conhecimento declarativo, e saber fazer, conhecimento 
procedimental (POZO e GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 48) 

O conhecimento procedimental “é mais efetivo por meio da ação, ocorre 

automaticamente, é mais difícil de avaliar, e é difícil de distinguir entre os 

distintos níveis de avanços alcançados” (POZO e GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 

49).      

Para desenvolvimento dos conteúdos procedimentais é necessário 

planejar e tomar decisões sobre as atividades a serem realizadas com uso 

intencional de técnicas mediante o que se pretende. 

Em geral, a aquisição de procedimentos parece seguir uma sequência 
que vai do estabelecimento de um conhecimento técnico em forma de 
rotinas mais ou menos automatizadas, usadas em situação de 
exercício até a utilização estratégica dessas técnicas em novas 
combinações para enfrentar problemas realmente novos (POZO e 
CRESPO, 2009, p. 54)   

No contexto de aquisição de procedimentos é necessário o planejamento 

de atividades de aprendizagem e ensino específicas partindo de uma sequência 

que vai do estabelecimento do conhecimento técnico planejado através de 

exercícios, até o uso destas técnicas em situações novas que se constituem 

problemas realmente novos.  
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É importante que para realizar estas atividades de aprendizagem, sejam 

oferecidas ao aluno situações cada vez mais abertas para, ficando cada vez mais 

sozinho diante do problema a fim de que assuma o controle estratégico da 

situação. 

Trata-se de o professor, que nas primeiras fases do treinamento 
procedimental é quem assume as decisões de planejamento, 
supervisão e avaliação, transferir progressivamente o controle das 
tarefas para os próprios alunos, fazendo com que aquilo que eles 
anteriormente só eram capazes de conseguir com sua ajuda, agora 
consigam fazê-los por si mesmos (POZO e GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 
57)   

 Um dos problemas que os professores de ciências enfrentam na 

abordagem dos conteúdos procedimentais, assim como nos atitudinais é a 

dificuldade de diferenciá-los e abordá-los no currículo, mas Pozo e Goméz 

Crespo destacam que este problema não é específico dos professores, pois até os 

programas oficiais da área de ciências da natureza tomam como base apenas os 

conteúdos conceituais, deixando de lado os procedimentais, que são dispostos 

em uma listagem mal organizada, o que traz dificuldades no sequenciamento 

dentro do currículo.       

 Atualmente observa-se que os conteúdos atitudinais e procedimentais 

têm peso crescente em novas propostas para o ensino de ciências, mas os 

conteúdos conceituais ainda se constituem como eixo central da maior parte dos 

currículos, não só dos tradicionais, bem como de recentes propostas de 

renovação para o ensino de ciências.        

 Porém, dentro desta rede de aprendizagem, onde os conteúdos 

conceituais são o eixo estruturador, diferentes tipos de conteúdos conceituais 

despertam diferentes formas de desenvolver o currículo de ciências. Os dados, 

os conceitos e os princípios.  

 Dados são informações necessárias pois, “de fato, não é possível ensinar 

ciências sem dados” (POZO e GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 81), mas:  

Dados não se justificam em si mesmos se não promovem condutas ou 
conhecimentos significativos, mas em muitos casos são necessários 
para facilitar esse aprendizado, pois a aprendizagem destes é 
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indispensável, quando eles são funcionais, quando serve para facilitar 
outros aprendizados mais significativos (POZO e GOMÉZ CRESPO, 
2009, p. 81). 

 Já para a compreensão de conceitos, é necessário fazer uma relação 

dentro de uma “rede de significados que explique por que ocorrem e que 

consequência eles têm”(POZO e GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 79). Quanto aos 

princípios ou conceitos estruturais, estes são mais gerais, subjacentes à 

organização conceitual de uma área e precisam ser compreendidos pelo aluno 

para que, posteriormente, os conceitos específicos que recebem tratamento 

curricular mais localizado sejam também compreendidos. 

 E para favorecer o processo, é necessário que o material de 

aprendizagem siga princípios lógicos, pois só podem ser compreendidos 

aqueles materiais que estejam internamente organizados de forma que cada 

elemento de informação tenha uma conexão lógica com outros elementos bem 

como o vocabulário e terminologias não sejam novos e difíceis, ao ponto de 

dificultar o aprendizado e que esteja, sobretudo, organizado para o aluno para 

fomentar a motivação e ativar conhecimentos prévios.  

 Então, o trabalho da educação científica deve estar focado no 

desenvolvimento, por parte dos professores, de atitudes, procedimentos e 

conceitos pelos alunos, observando que estes sozinhos não conseguiriam 

desenvolver em situações cotidianas.  

 Sendo assim, faz-se necessário que professores coordenadores e alunos 

estejam conectados em um mesmo enfoque, para efetivar uma educação 

científica que os alunos compreendam a ciência dispondo de seus 

conhecimentos prévios, aos quais possam agregar novos aprendizados 

científicos. Contudo, “é preciso situar a educação científica em uma sociedade 

em que sobram informações e faltam marcos conceituais para interpretá-la” 

(POZO e GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 80). 
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CAPÍTULO 3 

OS CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo apresento os percursos metodológicos do estudo, suas 

características e etapas da pesquisa. 

 

3.1. Características da Pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida é do tipo qualitativa, pois “não se preocupa 

com a representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização” (GERHARDT e 

SILVEIRA 2009, p. 31) e tem caráter descritivo, que exige do investigador uma 

série de informações sobre o que deseja pesquisar, quando o pesquisador revela 

sua identidade e os objetivos do seu estudo desde o começo do trabalho (Ludke 

e André, 1986) 

A investigação também se caracteriza como uma pesquisa de intervenção 

que segundo Chizotti (2006, p. 77) “tem como interesse a clarificação de fatos 

com a finalidade de orientar a ação em uma situação concreta”. A pesquisa de 

intervenção contemplou os objetivos da pesquisa, pois favoreceu o contato 

direto com os alunos, e possibilitou conhecer seus saberes e propor novas 

discussões a respeito dos animais, bem como de questões relativas à 

conservação da fauna. Atendendo aos princípios da pesquisa com seres 

humanos o projeto foi aprovado pelo CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB) em novembro de 2015. 

Obtive os dados etnozoológicos por meio de entrevistas 

semiestruturadas (baseadas em uma lista de tópicos previamente escolhidos) 

(Apêndices D e E) complementadas por questões subjacentes dependendo das 

circunstâncias momentâneas referentes à entrevista (MANZINI, 1990/1991) e 

observações comportamentais (ad libitum) realizadas com estudantes 
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empregando-se técnicas usuais de registro etnográfico com enfoque emicista-

eticista3 de acordo com metodologia adaptada de Costa Neto (2003). Fiz 

registros em diário de campo e que representam um esforço do pesquisador 

para registrar os detalhes dos acontecimentos no campo (BOGDAN e BIKLEN, 

1994, p. 152). 

Abordei os sujeitos da pesquisa em diferentes espaços sócio-culturais: 

beira do rio, residências, praças, escola etc. O estabelecimento do “Rapport” cuja 

finalidade é a conquista da confiança indispensável na obtenção de 

informações, foi facilitado pela minha convivência adquirida durante o 

desenvolvimento de atividades da escola na comunidade. 

Atendendo aos princípios da pesquisa etnobiológica, os objetivos do 

estudo foram explicados de maneira clara no início de cada entrevista, os 

participantes fotografados e as entrevistas gravadas, mediante consentimento. 

Para tal, nos registros dos depoimentos, foram utilizados gravadores digitais e 

câmara fotográfica digital. 

Distribuí folhas de papel, caixas de lápis de cor e lápis grafite entre 

escolares, para que representassem, livremente, os animais, em momento 

oportuno. Todas as atividades solicitadas estão depositadas no Laboratório de 

Zoologia de Invertebrados, Campus de Jequié. 

Os resultados do estudo foram analisados de acordo com metodologia 

utilizada por Costa Neto (2003), segundo o modelo de união das diversas 

competências individuais (HAYS, 1976 apud MARQUES, 1991). Segundo este 

modelo, toda informação pertinente ao assunto pesquisado é considerada. Os 

controles foram feitos por meio de testes de verificação de consistência e de 

validade das respostas (MARQUES, 1991), recorrendo-se a entrevistas repetidas 

                                                             
3A abordagem emicista diz respeito ao modo como os membros da cultura sob estudo 
percebem, estruturam, classificam e articulam seu universo, enquanto que a 
abordagem eticista refere-se ao modo como o pesquisador vê a cultura do Outro. 
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em situações sincrônicas e diacrônicas. As primeiras foram feitas com 

indivíduos diferentes com proximidade de tempo e as segundas foram feitas 

em tempos distintos.  

Evitei  favorecer a um determinado grupo de informantes, garantindo o 

“rapport” com todos os entrevistados. Também foram evitados, a imposição de 

categorias próprias (eticistas) e o menosprezo das ideias nativas, pela utilização 

de conceitos etnocêntricos de superioridade. Parti da premissa que, mesmo na 

menor das sociedades, o conhecimento não está distribuído igualitariamente 

entre as pessoas. 

No final do estudo ofereci certificados de participação aos entrevistados. 

Além disso, os dados acerca dos animais retornaram à comunidade na forma de 

textos contendo informações fornecidas pelos próprios indivíduos participantes 

da pesquisa. Estes textos foram escritos em uma linguagem clara e 

acompanhados de ilustrações para tornar o contato com os animais o mais 

próximo possível. 

 

3.2.  Etapas da Pesquisa  

 

A pesquisa foi desenvolvida na comunidade quilombola Ocrídio Pereira 

e na Escola Delminda Farias de Almeida, com os alunos quilombolas da 

referida comunidade, atendidos por esta instituição de ensino. A escolha do 

desenvolvimento desta pesquisa com os alunos quilombolas ocorreu por conta 

das minhas inquietações, já citadas na introdução. Prosseguindo com o 

desenvolvimento da investigação, a pesquisa aconteceu em três etapas distintas.   

 

3.2.1. Primeira Etapa – Contato Inicial e Estabelecimento do “Rapport” 

No dia 14 de janeiro de 2016, ocorreu o primeiro contato com a líder da 
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associação de moradores da comunidade quilombola a Sr.ª Anália de Jesus, na 

sua residência, com o objetivo de expor a importância da participação dos 

alunos quilombolas no estudo.   

De maneira similar, para exposição dos mesmos motivos, estabeleci o 

contato inicial com os familiares dos alunos, nas suas residências. Uma mãe 

solicitou que deixássemos bem claros os objetivos da pesquisa alegando ser 

evangélica, o que impossibilitaria a participação de suas filhas em danças de 

roda e samba ou de outras manifestações tradicionais. Mas, de uma forma geral 

os pais foram bastante atenciosos e aceitaram que seus filhos participassem da 

pesquisa. 

Neste mesmo dia coletei as assinaturas dos familiares no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), juntamente com o 

Termo de Autorização do Uso de Imagens e Depoimentos (Apêndice B).   

Com a finalidade de convidar os estudantes para participar da pesquisa 

conforme o Termo de Assentimento (Apêndice C) nos reunimos na sede da 

associação de moradores no dia seguinte, 15 de janeiro de 2016 quando fui 

apresentada às crianças, em uma roda de conversa, pela Diretora da escola a 

Sr.ª Roziane Sousa de Almeida e pela presidente da Associação, a Sr.ª Anália de 

Jesus. Ambas discorreram sobre a pesquisa informando que eu, Maisa 

(pesquisadora) tinha uma história para lhes contar e posteriormente um convite 

a lhes fazer.  

Neste momento explicitei os objetivos da pesquisa aos estudantes por 

meio de uma história que envolveu dois personagens (fantoches) – um 

papagaio e um gato. Nessa dinâmica os dois conversavam entre si sobre a 

pesquisa, ressaltando que eu, Maisa (pesquisadora) iria à comunidade duas 

vezes por semana para conversar sobre os animais, que eles seriam 

entrevistados, fotografados e que fariam muitas atividades divertidas. Para 

finalizar o diálogo os fantoches, chamando os estudantes pelos nomes, 

perguntaram se eles queriam participar e todos responderam afirmativamente. 
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Ao todo, 16 alunos, de 4 a 11 anos, aceitaram participar da pesquisa, todos 

regularmente matriculados na Escola Delminda Farias de Almeida. 

 

3.2.2. Segunda Etapa: Entrevistas e Testes Projetivos 

 

 Na segunda etapa, ocorreram as entrevistas com os estudantes, cuja faixa 

etária vai de 4 a 11 anos de idade, a partir de uma lista de questões previamente 

elaboradas, com vistas a coletar informações sobre seus saberes e vivências com 

os animais.  Nesta perspectiva iniciei o trabalho de campo em 18 de janeiro com 

a realização das entrevistas acerca do conhecimento etnozoológico local.   

As entrevistas com os alunos (Fig. 4) duraram cerca de 10 minutos cada, 

sendo algumas delas realizadas nas residências dos estudantes a convite das 

famílias. Outras foram realizadas em frente à associação, pois a mesma fica 

fechada quando a Sr.ª Anália não está na comunidade. 

Figura 4– Momentos de entrevistas com estudantes quilombolas na 
comunidade quilombola Ocrídio Pereira. 
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Depois destas entrevistas iniciais, e com a intenção de estimular os 

estudantes a expor mais os seus conhecimentos fiz um teste projetivo com uma 

caixa entomológica.  

Figura 5 – Teste projetivo com caixa entomológica, realizada com alunos 

quilombolas na Escola Delminda Farias de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A realização de testes projetivos (Fig. 5) ocorreu mediante a apresentação 

de uma caixa entomológica contendo 24 insetos de 10 ordens entre eles 

borboleta e mariposa: (Lepidoptera), libélula (Odonata), gafanhoto, grilo, 

esperança (Orthoptera), louva-deus (Mantodea), bicho-pau (Phasmatodea), 

cigarra e percevejo (Hemiptera), besouros (Coleoptera), barata (Blattodea), 

formiga, abelha, marimbondo, cavalo-do-cão, mamangaba (Hymenoptera), 

moscas (Diptera, subordem brachycera). 
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Figura 6 – Caixa Entomológica 

 

Após este momento confeccionei uma figura, composta com elementos 

da fauna e flora citados pelos estudantes, e também com pessoas de diversas 

etnias, para mais uma vez, estimular os estudantes a exporem dos seus saberes. 

Figura 7 – Figura composta confeccionada com base nas informações dos 

estudantes quilombolas.  
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ojetivos com a figura composta realizada com estudantes quilombolas na Escola 

Delminda Farias de Almeida. 

 

 

 

 

 

 

 

Porém durante os testes projetivos que foram realizados individualmente 

com a figura composta ( Fig. 8) os alunos disseram que não estavam vendo 

nada na figura. 

Busquei cumprir os aspectos éticos, respaldados na Resolução nº 466 de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional da Saúde, Ministério da Saúde, 

que aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. As entrevistas gravadas juntamente com as transcrições e os 

registros fotográficos encontram-se no laboratório de Zoologia de 

Invertebrados, na Universidade do Sudoeste da Bahia. 

 

3.2.3. Terceira Etapa – O Minicurso e seus Desdobramentos 

 

Na terceira etapa dei início ao minicurso visando ampliar o leque de 

conhecimentos dos alunos, bem como mobilizá-los quanto à necessidade 

urgente de conservação dos outros animais e demais elementos da natureza.  

 Este minicurso foi subdividido em sete momentos: no primeiro 
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momento ocorreu uma atividade de aprendizagem por exposição com 

utilização de slides e filmes; no segundo momento ocorreu a retomada da 

figura composta; no terceiro momento a construção de modelos 

tridimensionais com porcelana fria e no quarto momento foi feita uma mostra 

das produções dos alunos para funcionários e demais estudantes da escola e 

ambientação dos modelos confeccionados. 

 No quinto momento houve uma roda de conversa com os alunos para 

verificação do seu aprendizado; no sexto momento, ocorreu uma roda de 

conversa com a direção, coordenação, professores e demais funcionários da 

escola para socializar o trabalho desenvolvido com os estudantes quilombolas e 

no sétimo momento ocorreu o retorno dos resultados dos trabalhos 

desenvolvidos com os estudantes à comunidade quilombola Ocrídio Pereira. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo subdivide-se em 03 partes que considerei como etapas da 

pesquisa. A primeira: Contato Inicial e Estabelecimento do “Rapport” diz 

respeito às minhas impressões pessoais sobre as reações dos estudantes quando 

da  apresentação das intenções do projeto. A segunda: Conhecimentos 

etnozoológicos dos estudantes corresponde a apresentação dos resultados 

obtidos a partir das entrevistas semiestruturadas e testes projetivos que, após 

análise subsidiaram o planejamento das atividades do minicurso. Na terceira 

etapa: O Minicurso e seus Desdobramentos, apresento os dados obtidos das 

atividades desenvolvidas durante o processo interventivo, cotejados com a 

literatura, que objetivou a articulação dos saberes locais com os conhecimentos 

científicos acerca da biodiversidade e conservação animal, bem como as 

percepções sobre o que é ser quilombola por parte dos estudantes. 

 

4.1.  Primeira Etapa – Contato Inicial e Estabelecimento do “Rapport” 

 

Nesta primeira etapa os alunos, de maneira geral, mostraram-se bastante 

receptivos e animados em participar do trabalho proposto. É preciso destacar, 

entretanto, que algumas crianças ficaram inicialmente inibidas em participar, 

demandando um esforço motivador por minha parte. Todavia, os fantoches – 

gato e papagaio que utilizei no momento do convite à participação da pesquisa 

os encantaram bastante os levando a expor seus conhecimentos e visões sobre a 

fauna local e exótica. 

 

4.2. Segunda Etapa: Conhecimentos etnozoológicos dos estudantes 

 Concluídos os contatos iniciais dei início à realização das entrevistas e 
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testes projetivos que, após transcrição, foram analisados numa perspectiva 

emicista-eticista. É oportuno destacar que conduzi esta fase do estudo com base 

nos aportes analítico-interpretativos da pesquisa etnozoológica, conforme 

referido na metodologia (VARGAS-CLAVIJO et al., 2010; COSTA-NETO, et al., 

2009; ALBUQUERQUE e ALVES, 2014). 

 Os estudantes quilombolas demonstraram saberes híbridos oriundos de 

suas experiências vivenciais em áreas periféricas da cidade, fortemente 

arraigados no senso comum, com traços culturais rurais e pouca influência 

escolar. 

 Embora eu tenha elaborado um amplo roteiro de perguntas para a 

realização das entrevistas (APENDICE D e E), poucas foram as respostas para 

os questionamentos, muitos dos quais foram respondidos com expressões do 

tipo “num sei”. 

 Deste modo quando perguntados sobre “Para você o que é um animal” e 

“Quais os animais que você conhece?” a maioria respondeu referindo-se aos 

nomes dos animais do seu cotidiano. Com esta indagação eu não esperava, 

realmente, obter uma definição de animal, mas sim entender à priori, como se 

dava o sistema de classificação dos animais daquele grupo tradicional para 

então dar continuidade ao trabalho. 

 Assim com relação a este questionamento os entrevistados quilombolas, 

de maneira geral, referiram-se majoritariamente, a aqueles animais presentes no 

seu cotidiano. Um total de 55 animais foi citado, com prevalência de 

vertebrados que compuseram 89,3% das citações. Na tabela 1 são sumariadas as 

frequências de citações (%) por grandes grupos, a partir da qual é possível 

observar que somente mamíferos e aves em conjunto, perfazem 78,43% da 

amostragem. No Apêndice F encontra-se a tabela completa de onde foram 

extraídos os dados que compuseram a tabela abaixo. 
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Quadro 1. Frequência dos animais citados reunidos em grandes grupos. 

Animais citados por 
grandes grupos 

Número de vezes que os 
animais dos grandes 
grupos foram citados 

Frequência das citações 
(%) 

Mamíferos 73 40,8 

Aves 68 37,9 

Peixes  19 10,6 

Anelídeos 13 7,3 

Artrópodos 03 1,7 

Répteis 03 1,7 

Total 179 100,0 

 Entre os mamíferos, os mais citados foram o cachorro (17,8%) o gato 

(16,4%) e o cavalo (15%) perfazendo 49,2% do total. De certa forma esta resposta 

não foi incomum, já que gatos e cachorros são animais domésticos e os cavalos 

são criados soltos ou em mangueiros nas proximidades desta comunidade 

quilombola. 

 Embora as aves tenham obtido menor número de citações (37,9%) com 

relação aos mamíferos (40,8%), o termo “passarinho” foi utilizado, 

unanimemente, por todos os entrevistados. É provável que este fato seja devido 

às práticas de caça e aprisionamento de aves comumente verificadas nesta 

comunidade e esta afirmação será elucidada, posteriormente, em relação à caça 

e usos de aves e outros animais. 

 Com relação aos invertebrados, que representam cerca de 98% da fauna 

atual do planeta (COSTA-NETO, 2003), um número reduzido de citações pôde 

ser verificado, considerando que anelídeos e artrópodos juntos somaram apenas 

9% do total de citações. E, isso demonstra que os participantes não incluem 

invertebrados no conjunto daquilo que entendem como animal. Com esta 

constatação previ que teria de trabalhar a favor da inclusão dos invertebrados 

no planejamento das atividades interventivas, razão pela qual resolvi 

entrevistá-los diante de uma caixa entomológica. Ressalto, ainda, que 

provavelmente, outros animais diferentes dos “domésticos” possam ser 
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incluídos pelos estudantes na etnocategoria “bicho” conforme apontado por 

uma única estudante. Entretanto não investi na utilização do termo porque 

esperava essa citação por parte de outros estudantes. 

 Quando perguntei sobre “qual a importância dos animais?” as respostas 

foram todas de caráter antropocêntrico-utilitarista de acordo com os 

depoimentos: 

  “Serve pra cria, prá matá, pra cumê e muntá” (S. S. S, 10 anos) 

  “Pra, pra cumê, pra dá cumida a eles, pra dá água pra eles bebê” (A.S. S., 

9 anos) 

 Com esses depoimentos os alunos demonstraram que os animais têm 

importância apenas se servirem de alimento, montaria etc. E prevalece a ideia 

que alguns deles dependem do ser humano para viver, justificadas nas atitudes 

de aprisionamento de aves, principalmente. Uma das entrevistadas disse que 

“(...) animal que não serve para o ser humano, num serve pra nada” (A., 11 anos).  É 

comum entre seres humanos, eliminar animais que não apresentam algum 

valor alimentício, econômico, de transporte, pois predomina o conceito de que 

alguns animais existem apenas para prejudicar o ser humano e que por isso 

devem ser erradicados a exemplo dos insetos que serão posteriormente 

mencionados (COSTA-NETO, 2003). 

 Quando os entrevistados foram questionados sobre a caça e seus usos, 

50% dos entrevistados admitiram que caçam fazendo uso do bodoque, 

popularmente conhecido como “badoque”, caçando aves, cuja utilidade é para 

alimentação. 

“Eu caço passalin cum badoque e como flito” (J. S. B., 4 anos) 

“Caço cum badoque, caço bitivi e passarim piqueno pá cumê” 
(D. J. S., 8 anos) 

“Eu caço cum badoque, caço passarim, rolinha, pá cumê” (S. S. 
S., 10 anos) 

 Um entrevistado caça também, com gaiolas de esbarro (Fig. 9) cuja 
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finalidade é apreender aves para comercialização na própria comunidade. 

“Caço tomém cum  gaiola de isbarro. Tá ali dentro do mato, 

armado” (S. S. S., 10 anos) 

Figura 9 - Gaiola de esbarro (Gaiola pegadeira de aves) 

   

 Os demais entrevistados que não caçam, sabem apontar algum 

conhecido ou familiar que caça, utilizando instrumentos que vão, de gaiolas a 

espingardas, cujos destinos da caça é o consumo na própria comunidade ou 

comercialização principalmente de aves, conforme já foi sinalizado. 

“Ele (tio) caça juriti com espingarda e tem dia que ele caça 

passsarim cum,  cum gaiola” (G. S. S., 5 anos);    

“Eles (pai e tio) caça passo-preto cum gaiola, conde eles vê os 

passarim” (M. P. S. , 4 anos);   

“Tio caça passarim cum a ispingarda e cum gaiola” (P. N. M. 9 

anos). 

“Meu avô caça cum ispingarda. Ele caça uns passarim grande, 
pá cumê” (S. S. S., 10 anos) 

 Outra questão apontada, porém por poucos entrevistados, foi à 
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confecção de gaiolas na própria comunidade.  

“Ele (tio) faz a gaiola” (G.S. S., 5 anos);    

“Eles (pai e tio) faiz as gaiola cum talisca” (M P. S. ., 4 anos); 

“Ele (tio) faiz gaiola” (P. N. M. 9 anos). 

 Quanto à comercialização de aves, esta foi relatada apenas por alguns 

entrevistados que apontaram os preços de venda. Devido ao caráter clandestino 

desta atividade, uma vez que sua realização não é permitida em locais públicos,  

poucos foram os relatos que atestavam esta prática.  

“Um brabo é cinco conto e um manso já cantano é 100 conto” 
(S.S. S., 10 anos) 

“Pai pega passarim pá vender” (D.S. S., 11 anos) 

“Eu vendo, 1 real” (D. J. S. 8 anos) 

“Ele (tio) vende pá comprá gaiola” (M. V.S , 5 anos) 

 Com relação à pesca, segundo os entrevistados, esta é feita de forma 

artesanal, pelos membros da comunidade. E quanto ao destino do pescado, é 

apenas para a alimentação, não ocorrendo em escala comercial. Essa 

modalidade de pesca de subsistência é praticada pelas pessoas deste grupo 

quilombola em lagoas e as capturas ocorrem em todas as épocas do ano, em 

horários diversos.   

 Alguns entrevistados não identificam as espécies de peixes e outros 

citam algumas das mais capturadas nas barragens, rios e lagoas da região. 

Quanto aos métodos de captura são utilizados, predominantemente, vara de 

bambu, linha de nylon e anzol e, além de utilizar a tradicional isca (minhoca), 

Um aluno relatou que utiliza piaba4 e cabeça de peixes para capturar traíra5, 

                                                             
4 Classe Actinopterygii, Superordem Ostariophysi, Ordem Characiformes,  Família Characidae, 

Hyphessobrycon cf. parvellus (Ellis, 1911).  

5
 Classe Actinopterygii, Super Ordem Ostariophysi Ordem Characiformes , Família Erythrinae, 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 
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outro entrevistado relatou que utiliza mandioca para pescar tilápia6.  

“Pesco cum anzó, bota uma linha na vara de bambu, uma isca e 

o pexe come, aí pega. Só pesco pá cumer. Eu fico bem pertinho, e 

fico cum a vara lá cum a isca. Quando eu vejo um negoço 

remexeno, eu puxo a vara”(G.S. S., 5 anos). 

“Pesco cum anzó. Compra a linha, a vara e o negóço. Tem que 

ser vara que é firme. E pesco só pá cumê eu pesco. Fico na bêra 

do rio e ispero o peixe morder a isca. Pesco cum isca só e bota 

peixe. Bota piabinha e cabeça de peixe pra pegá traíra”.  (S.S.S., 

10 anos). 

“Com anzó, bota a linha na vara de bambu e bota o gancho. 

Pesco só pá cumê, fico sigurano a vara perto do rio. Pesco tilapa 

cum mandioca e isca” (J.S. S. F., 8 anos).     

 Após as entrevistas, observei que estudantes não se referiram aos insetos, 

conforme já mencionado. Então com a finalidade de ampliar o leque de 

discussões e motivar os estudantes a expor mais os seus saberes fiz um teste 

projetivo com uma caixa entomológica. 

 Porém, antes de mostrar a referida caixa eu perguntei para todos os 

estudantes que se dispunham em círculo na área externa da escola: “O que é um 

inseto para vocês?”. As respostas foram as mais variadas e algumas sem nexo, 

de acordo com os depoimentos: 

 “É um bando de coisa”. (S. S. S., 9 anos) 

 “É um mucego”. (G. S. S., 5 anos) 

 “É um leão”. ( R. S., 5 anos) 

                                                             
6 Superordem Percomorpha Ordem Perciformes, Família Cichlidae, Oreochromis niloticus 

(Linnaeus, 1758) 
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 “É aranha, boi, cavalo, essas coisa”. (J. J. S., 6 anos) 

 Para Costa-Neto (2003), as pessoas empregam a expressão “inseto” para 

se referirem à animais que não têm utilidade, que transmitem doenças, às vezes 

fatais, que habitam o mato, que provocam reações de nojo, etc. Uma aluna disse 

que inseto “é nojera”. 

 Outras respostas referiram-se aos nomes dos animais que eles já haviam 

citado nas entrevistas anteriores. Com relação ao hábitat dos insetos as 

respostas também foram evasivas, do tipo “atráis da curtina do meu quarto” (V. J. 

S.,  9 anos); “dibaxo da minha cama, atrais do sofá” (A. S. S., 8 anos); “nos pés de 

motha, em cima dos teto” (D. S. S., 10 anos). 

 Percebendo que a minha abordagem inicial tinha sido esgotada dei 

prosseguimento ao teste projetivo que ocorreu mediante a apresentação da 

caixa entomológica contendo 24 insetos de 10 ordens entre eles: borboleta e 

mariposa: (Lepidoptera), libélula (Odonata), gafanhoto, grilo, esperança 

(Orthoptera), louva-deus (Mantodea), bicho-pau (Phasmatodea), cigarra e 

percevejo (Hemiptera), besouros (Coleoptera), barata (Blattodea), formiga, 

abelha, marimbondo, cavalo-do-cão, mamangaba (Hymenoptera), moscas 

(Diptera, subordem Brachycera). 

 Para realização do teste a turma foi dividida em 02 grupos que puderam 

responder livremente às questões por mim formuladas  

 De maneira geral todos os participantes reconheceram os insetos da caixa 

entomológica utilizando nomes locais tais como: “barbuleta, mariposa, lava-bunda, 

grilo, isperança, gafanhoto, bicho fidido, serra-pau, cigarra, abea, mangangá, mosca, 

furmiga, barata, maribundo”. Esses nomes são comumente mencionados na 

literatura em estudos conduzidos em distintas comunidades. (RAZERA et al., 

2007; COSTA-NETO, 2003) 

 Citações recorrentes conforme depoimentos abaixo, me alertaram para a 

inclusão de tópicos importantes na intervenção tais como: alimentação e 
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polinização: 

“A borbuleta come o pó das frô”. (D. S. S., 11 anos);   

“Borbuleta come incenso da frô” (J. S. S. F., anos);  

“ Abêa  pegá pó de frô” (A. S. S., 8 anos);   

 Quando perguntados para que servem os insetos, os que não foram 

citados acima, segundo os entrevistados, ou prejudicam, ou não servem para 

nada, com exceção da cigarra que é utilizada nas brincadeiras de alguns dos 

entrevistados: 

“Ranco a asa (da cigarra) e dexo lá em casa, eu boto im cima da 

cama e ela cumeça andá. E é bom, tomém quando o cara pega o 

tubo de linha e vai dexano, e vai sortano, aí ela vua”. (S. S. S.,  9 

anos) 

   No mais a ideia de que os insetos são animais que prejudicam os seres 

humanos e devem ser extintos é percebida em expressões do tipo: 

“Eu dô uma pausada é póf, é bater e cair, ou eu pego o chinelo e 
mato”. (S. S. S., 9 anos) 

“Mato de martelo”. (A. S. S. 8 anos) 

“Mato de machado”. (M. V. S. 5 anos) 

Mais um teste projetivo foi montado com uma figura composta (Fig. 7)  

por elementos da fauna e flora citados pelos entrevistados, bem como diversas 

etnias, para observar as percepções dos alunos quanto ao conjunto de todos os 

elementos já apresentados e para favorecer aos alunos expressarem-se a 

respeito das condições ambientais de sua comunidade e sobre a fauna local.  

Com o objetivo de verificar o potencial da figura para obter mais 

informações sobre o conteúdo pesquisado, convidei um estudante para 

realização de teste piloto. Primeiramente solicitei ao estudante que olhasse a 

figura e depois perguntei: “O que você está vendo nesta figura?” E o estudante 

respondeu: “num tô veno nada”. Após essa interlocução outras perguntas foram 
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feitas, mas infelizmente a percepção permaneceu a mesma. 

 As ideias apresentadas acima não são incomuns, ao mesmo tempo em 

que, são recorrentes na literatura científica. De acordo com Christianini et al.,  

(2013, p. 55) “as mudanças de uso da terra que o homem desenvolveu nos 

últimos séculos têm provocado a eliminação de imensas extensões de distintos 

ecossistemas para promover monoculturas”. Ocorre que, a alteração das 

paisagens pelos humanos, em virtude das atividades econômicas tem sido 

naturalizadas, não se observando os prejuízos causados à biodiversidade e 

sendo praticada por diversos grupos humanos, independente da cultura ou 

origens. 

 Silva (2013, p. 193) “diz que é reconhecido que populações tradicionais 

possuem grande conhecimento empírico do mundo em que vivem e das 

particularidades do ecossistema no qual estão inseridas”. Porém, no âmbito da 

comunidade quilombola pesquisada, conhecimentos ligados a sua 

ancestralidade e vivências específicas que refletem a conservação dos recursos 

naturais não são percebidos. O processo de hibridização cultural, o contexto 

econômico do nosso país, a escola, podem ser causas que fundamentam as 

mudanças produzidas na maneira de ver o mundo, de grupos quilombolas, que 

são considerados como preservadores naturais. 

 As interações predatórias e consumistas, de comunidades quilombolas 

com a natureza, confrontam-se então com as perspectivas da Fundação 

Palmares, que prevêem que os povos quilombolas são preservadores da 

natureza, sendo que, a eles é atribuído o uso equilibrado e sustentável dos 

recursos naturais devido às suas vivências e respeito à ancestralidade, pois 

segundo Ivo Fonseca Silva, integrante do Conselho Curador da Fundação 

Cultural Palmares (FCP-MinC) “seus ancestrais tinham conhecimento sobre 

como preservar”(MARAKARINA, 2014). 

Porém, segundo Sousa (2012, p. 1 - 8) as culturas hoje se encontram 

mescladas, dialogam entre si não sendo mais possível referir-se a elas como 
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uma coisa una, mas como heterogênea. Nesta direção, a hibridização, que 

ocorre no diálogo com outras culturas, possibilitado pela intensificação da 

globalização, não é um processo que apresenta sensação de completude ao 

indivíduo pelo contrário, é o momento onde este percebe que sua identidade 

está sendo reformulada, ressignificada e reconstruída, num jogo constante de 

assimilação e diferenciação para com o “outro”. 

Este processo favorece usos dos recursos biológicos e do ambiente de 

forma modificada, surgindo então modelos de vivências diferentes de antigos 

costumes, falta de utilização dos conhecimentos tradicionais e renovação de 

práticas ligadas aos recursos faunísticos e florísticos. Para Ladio e Albuquerque: 

Do ponto de vista biológico, os processos de hibridização podem ser 
definidos como aqueles que descrevem o realocamento de práticas e 
de recursos biológicos tradicionais, em função da modernidade e vice-
versa. O conceito de hibridização  implica uma reconversão cultural 
que expressa em âmbitos distintos, em especial no material, no 
econômico e no simbólico (LADIO e ALBUQUERQUE, 2014, p. 39) 

 Segundo Faria et al. (2013, p. 217) desde a Revolução Industrial, iniciada 

em meados do século XVIII, que, mesmo tendo ocorrido satisfação pessoal 

devido ao aumento no consumo de produtos e serviços, iniciaram-se aí também 

em graves problemas ambientais. Os autores discorrem também sobre a visão 

errônea prevalente, desde esta época, de que os recursos naturais eram 

inesgotáveis e que o ambiente absorveria sem problemas os resíduos gerados.  

 Nesta direção, Antunes (2001) aponta que: 

A sociedade contemporânea presencia um cenário crítico [...] quanto 
mais aumentam a competitividade e a concorrência entre capitais, 
empresas e potências políticas do capital, mais nefastas são suas 
consequências, com manifestações virulentas e graves, como a 
destruição e/ou precarização, na relação metabólica entre homem e 
natureza, conduzida pela lógica voltada prioritariamente para a 
produção de mercadorias que destroem o meio ambiente, criando-se 
uma monumental “sociedade do descartável”, que joga fora tudo que 
serviu como “embalagem” para as mercadorias e o seu sistema.  

 E o ensino de ciências que estamos acostumados a vivenciar na maioria 

das escolas não problematiza estas situações, é algo totalmente desconectado da 

realidade do aluno. Segundo Oliveira (2013) práticas de ensino 



64 
 

descontextualizadas e o desconhecimento das temáticas emergentes e 

contemporâneas relativas ao Ensino de Zoologia agravam esta situação.  

 O ensino de zoologia necessita ser abordado por meio de práticas 

pedagógicas dinâmicas, contextualizando os assuntos trabalhados, de maneira 

que os alunos percebam os problemas locais e se posicionem, com ações 

eficazes, se baseando em uma bagagem conceitual que lhes permita ter ações 

coerentes, ao vincular o saber escolar as situações do cotidiano. 

Promover estudos, no ensino de zoologia, de conteúdos relacionados à 

perda de biodiversidade animal e com vistas à conservação, permitirá que os 

estudantes entendam estas questões, que compreendam a grave crise derivada 

da alteração e da destruição dos habitats naturais, reconhecendo que o 

envolvimento das populações tradicionais nestas discussões terá por objetivo 

promover a conscientização e efetiva melhora das condições ambientais para 

todos. 

  

4.3. Terceira Etapa – O minicurso e seus desdobramentos 

 

Na terceira etapa ocorreu o minicurso preparado com base na etapa 

anterior, pois foi observado que os conhecimentos apresentados pelos 

estudantes fixavam-se nas visões de domínio e de uso com relação aos outros 

animais. Nesta etapa abordaremos também questões relativas à conservação da 

fauna. 

O minicurso foi planejado para ocorrer em sete momentos: primeiro 

momento - atividade de aprendizagem por exposição mostrando a diversidade 

animal e questões de conservação; segundo momento - retomada da figura 

composta com os elementos faunísticos e florísticos citados pelos alunos; 

terceiro momento - oficina para construção de modelos tridimensionais; quarto 

momento - exposição e ambientação dos modelos tridimensionais; quinto 
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momento – roda de conversa com os alunos para verificar o seu aprendizado; 

sexto momento – roda de conversa com direção, coordenação e professores da 

Escola Delminda Farias de Almeida; sétimo momento – retorno dos resultados 

à comunidade. 

 

4.3.1. Primeiro Momento do Minicurso 

 

Para aquisição de conceitos pelos alunos, este primeiro momento foi 

conduzido através de atividade de aprendizagem por exposição, “com uma 

sequência organizada, com vocabulário e terminologias adaptadas ao aluno, 

visando favorecer aos estudantes participação e argumentação durante 

aula”(POZO, 1998, p. 54).  

Quanto aos procedimentos, estes são “um conjunto de ações ordenadas, 

orientadas para a consecução de uma meta. Sendo assim, a atuação no 

momento da aula, não pode ser uma atuação qualquer, mas ordenada, 

orientada” (COLL, VALLS, 1998, p. 77). Desta forma, os alunos foram 

orientados a portar-se de maneira a favorecer suas aprendizagens que ocorrem 

com conjuntos de ações cuja realização permite chegar finalmente a 

determinadas metas sendo necessário que os alunos aprendam a levar a sério as 

atuações requeridas para conseguir uma meta, uma vez que trabalhar os 

procedimentos significa, então, revelar a capacidade de saber fazer, de saber 

agir de maneira eficaz. 

 E observando que as atitudes, de acordo com Sarabia (1998, p. 122) são 

como “tendências ou disposições adquiridas e relativamente duradouras a 

avaliar de um modo determinado um objeto, pessoa, acontecimento ou situação 

e a atuar de acordo com essa avaliação”, neste contexto em específico, será 

possível perceber que no decorrer de experiências, tempo e de situações 

diferentes as atitudes dos estudantes vão sofrendo mudanças.  

 O ensino e a aprendizagem implicam uma atividade constante, 
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favoráveis as atitudes escolares que são geradas no contexto dinâmico da sala 

de aula (SARABIA, 1998). 

Este primeiro momento do minicurso foi planejado, então, mediante 

constatação que os estudantes quilombolas vivem em uma comunidade onde o 

uso indiscriminado dos recursos faunísticos ocorre por meio da caça de animais 

silvestres, principalmente de aves, para comercialização na própria 

comunidade. Os demais animais a exemplo dos insetos têm pouca utilidade, 

pois a maioria destes é vista como prejudicial aos humanos. 

Para iniciar o diálogo, observei que nos registros do diário de campo os 

estudantes demonstraram desconhecimento do que é ser quilombola. Então 

preparei slides mostrando as diversas etnias que povoam a cidade de 

Jaguaquara, como africanos, japoneses, italianos, portugueses e espanhóis. 

Discutimos também sobre a presença dos quilombolas e sua importância na 

constituição da nossa população e neste quesito alguns alunos se manifestaram 

da seguinte maneira:  

“Ser quilombola é importante” (J. S. S. F.,8 anos) 

“É uma coisa boa, porque é bom” (P. N. M.  9 anos) 

“Quilombola, nego preto, pronto! Aqui, ó, quilombola, nego 

preto, nego preto, nego preto, nego preto, preto. Sou o mais preto 

e mais bunito daqui” (S.S. S.,10 anos) 

“É importante, sê quilombola” (. J. S., 9 anos) 

Reforcei a importância do povo quilombola para o país e para a nossa 

cidade. Destaquei a participação dos quilombolas na busca pelos seus direitos e 

respeito as suas especificidades, ressaltando a luta de líderes do Movimento 

Negro em fóruns de discussões a exemplo de Anália de Jesus, líder da 

comunidade local, que se mantém ativa nos movimentos de lutas pelos direitos 

desta população. 

Dando continuidade as atividades e visando aumentar as probabilidades 

de sucesso na aquisição de conceitos pelos alunos, eu trouxe no texto 
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introdutório da aula o tema “Animais” cuidando para que este se constituísse 

necessariamente para ativar os conhecimentos prévios e como ponte entre os 

conhecimentos prévios apresentados nas entrevistas e as informações contidas 

nas exposições seguintes.  

As entrevistas, feitas anteriormente, serviram para eu conhecer as ideias 

principais que os estudantes tinham sobre o assunto que posteriormente seria 

abordado no minicurso e que ajudou no planejamento e sequência de 

atividades didáticas. Neste sentido Pozo (1998, p. 57) diz que a “aplicação de 

uma entrevista individual ou em grupo é uma atividade na qual se procura 

coletar em detalhes as explicações e justificativas das crianças sobre o fenômeno 

estudado”.  

É necessário então que o professor parta dos conhecimentos prévios dos 

estudantes para favorecer a compreensão do que os estudantes estão fazendo, 

lendo ou ouvindo com algo que já sabem.  

Depois de coletadas as informações nas entrevistas individuais e em 

grupo, o minicurso transcorreu observando que as ideias dos alunos não podem 

se constituir como obstáculos para a aprendizagem conceitual, e sim como 

forma de chegar à mesma, pois os alunos devem aprender a partir dos seus 

conhecimentos prévios. 

 Continuando, apresentei imagens em slides de animais domesticados, 

partindo das informações coletadas nas entrevistas, animais estes, comuns na 

comunidade e que foram os mais citados. Diamond (2013, p. 133), afirma que 

“um animal domesticado, é definido como um animal seletivamente criado em 

cativeiro e, por isso, diferente de seus antecessores selvagens, para ser usado 

por homens, que controlam sua procriação e sua alimentação”. 

 
E me baseando em Diamond (2013) iniciei a apresentação de alguns 

dados referentes a este processo de domesticação. Segundo o autor:  

Alguns insetos foram domesticados, principalmente a abelha da 
Eurásia, por causa do mel. Muitas aves foram domesticadas por 
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sua carne, seus ovos e penas: a galinha na China, várias 
espécies de patos e gansos em regiões da Eurásia, perus na 
Mesoamérica, galinha d’angola na África e o pato-do-mato na 
América do Sul. Os lobos foram domesticados na Eurásia e na 
América do Norte para se tornarem nossos cães, usados como 
companheiros de caçadas, sentinelas, animais de estimação e, 
em algumas sociedades, alimento. Os porcos de hoje derivam 
de sequências independentes de domesticação na China. 
Roedores e outros pequenos mamíferos domesticados para 
servir de alimento incluíam o coelho na Europa, o porquinho-
da-índia nos Andes. Os gatos foram domesticados no norte da 
África e no sudoeste da Ásia, para caçar roedores.  

Segundo Pozo (1998) a aquisição de fatos e dados é do tipo “tudo ou 

nada”, mas devem ser trabalhados com objetivo de que os alunos saibam 

interpretá-los, ou seja, que tenham algum significado para eles, quando 

servirem para adquirir novos conceitos (p. 35) 

Apresentei o dado dizendo que um animal é um ser vivo. Em seguida, na 

apresentação deste material de aprendizagem trouxe vídeos de curta duração, 

com a intenção de captar o interesse dos alunos, mostrando alguns animais, 

como o papagaio verdadeiro (Amazona Aestiva), macaco-prego-do-peito-

amarelo (Sapajus xanthosternos), coleirinho (Sporiphila caerulescens), onça pintada 

(Panthera onca) e elefante-da-floresta (Loxodonta cyclotis) em seu habitat natural.  

Mostrei-lhes imagens dos mesmos animais relacionados na apresentação 

de vídeos, em fotos, mas em locais construídos pelo ser humano, cujas fotos 

mostravam estes amontoados em gaiolas, acorrentados, presos em jaulas para 

entretenimento. Um aluno apresentou a seguinte reação ao ver um coleirinho 

(Sporophila caerulescens) preso em uma gaiola: 

“Ele tá mais bonito aí”(P. N. M., 9 anos) 

Costuma-se “destacar que alguns traços característicos dos 

conhecimentos prévios são construções pessoais dos alunos, elaborados de 

modo mais ou menos espontâneo na sua interação cotidiana com o 

mundo”(POZO, 1998, p. 39). Em alguns casos, tais conhecimentos são bastante 

estáveis e resistentes à mudança. 
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Apresentei dados sobre habitat natural como o espaço onde seres vivos 

vivem e se desenvolvem e sobre o habitat artificial, que é motivado pelas visões 

de uso e de dominação do ser humano com relação aos outros animais, 

causando desequilíbrio dos processos ecológicos naturais.   

Novamente a idéia de resistência à mudança foi observada quando um 

aluno afirmou que os animais dependem dos cuidados humanos. “Essas ideias 

não são percebidas apenas em crianças, mas também entre adultos, inclusive às 

vezes, entre universitários e professores dentro da sua área de especificidade. 

“Pricisa sim, pricisa da gente dá água, porque quando acabá 

quem vai dá pá ele aí? Milho e água?Eu sei do que ele pricisa, de 

tudo” (S.S. S. , 10 anos). 

Diante desta situação, encaminhei a discussão para a importância 

ecológica dos animais na natureza, mais uma vez com objetivo de captar o 

interesse dos alunos, exemplificando com alguns dos animais que foram citados 

nas entrevistas. 

Apresentei, então, um vídeo sobre os serviços ecológicos da minhoca 

(Lumbricus terrestris), depois iniciei uma discussão sobre as concepções que eles 

tinham apresentado o que favoreceu a descoberta pelos alunos de ideias 

diferentes das suas, e que pode encaminhar não somente a aprendizagem de 

conceitos, como a de procedimentos e atitudes (POZO, 1998), pois durante as 

entrevistas 13 dos 16 estudantes se referiram à minhoca (foi utilizada a 

expressão isca por 11 entrevistados) enquanto importante apenas na pescaria e 

os alunos ficaram surpresos com a “utilidade” da minhoca. 

“Olha, a minhoca serve pra mais coisas” (J. J. S., 7 anos);  

“Tá veno que a isca importante?” (V. J. S., 9 anos) 

Com relação aos insetos, apresentei de maneira geral em slides seus 

serviços ecológicos e mostrei que atualmente os insetos constituem o grupo 

dominante de animais na Terra. 
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De longe seu número supera o de todos os outros animais terrestres e 
estão presentes em praticamente todos os locais. Alguns especialistas 
acreditam que o número total de diferentes tipos pode se aproximar 
de 30 milhões. Muitos insetos são extremamente valiosos para os 
humanos e, sem eles a sociedade não poderia existir em sua forma 
atual (TRIPLEHORN, JHONNSON, 2011, p. 11). 

 

Um ponto bastante citado durante os testes projetivos, com relação aos 

insetos foi a polinização, quando os alunos destacaram nas entrevistas este 

processo, porém apenas abelhas e borboletas foram citadas.  

Com intuito de fazer com que os alunos reflitam sobre suas próprias 

ideias para que tomem consciência das mesmas, apresentei-lhes um vídeo que 

mostrava que vários animais contribuem neste processo a exemplo de 

mariposas, borboletas, beija-flores, vespas e algumas espécies de besouros e 

morcegos. Depois de assistirem o vídeo, os alunos se manifestaram dizendo: 

“Oia o bejafrô sortento!(S S. S.., 10 anos);  

“A abêa, borboleta, mariposa também faiz” (AS. S. ., 9 anos);  

“Também murucego, marimbondo, um bisôro” (P.N. M., 9 
anos) 

Dados sobre polinização foram apresentados de forma sucinta, 

discutindo apenas que este ocorre como forma de transferência das células 

reprodutivas de uma flor para outra para acontecer o surgimento das sementes 

e continuar o ciclo.  

Para finalizar as discussões, neste primeiro momento, apresentei uma 

imagem do planeta Terra e perguntei: Que imagem é esta? Alguns 

responderam: “A terra” (V. J. S., 9 anos); “O mundo” (S S. S.., 10 anos); “A gente 

mora aí” (P.N. M., 9 anos).  Mostrei algumas imagens para que os estudantes 

quilombolas pudessem refletir sobre os erros que cometemos com a natureza, e 

para provocar conflitos cognitivos que ajudem a reorganizar, nem que seja 

levemente as nossas ideias, pois “nem sempre os conflitos cognitivos conduzem 

a um avanço conceitual, mas podem cumprir uma função essencial na reflexão 

ou tomada de consciência dos alunos com relação a seus próprios 

conhecimentos prévios” (POZO, 1998, p. 59). Tais conflitos cognitivos podem 
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favorecer uma relação entre os conhecimentos prévios e os novos conceitos. 

As imagens traziam desmatamento, matança excessiva de animais a 

exemplo do tatu verdadeiro (Dasypus novemcinctus), veado-catingueiro (Mazama 

gouazoubira) e coelhos (Sylvilagus brasiliensis) para consumo humano.   

Apesar de conhecer as implicações legais, a caça e o consumo de animais 

silvestres persistem em todas as regiões do Brasil e são práticas antigas (ALVES e 

SOUTO, 2010). Neste âmbito, num contexto sócio econômico cultural em que a atual 

legislação é reconhecidamente incapaz de impedir o consumo (FACHÍM-TERÁN, 

2008) esta acaba por estimular conflitos e lançam na clandestinidade os diferentes 

usuários de produtos derivados de animais silvestres.  

As imagens mostravam também papagaios verdadeiros (Amazona aestiva) 

e araras vermelhas (Ara chloropterus) mortas em caixas e gaiolas, devido ao 

tráfico de animais. Quando mostrei as imagens das aves mortas um aluno pediu 

que tirasse aquelas fotos, pois não suportava ver tanta ave morta. 

   “Tira, tira, tira isso daí, quero ver isso não” (P. N. M.  9 anos) 

Com relação às aves, o Brasil possui uma das maiores biodiversidades de 

aves do mundo atualmente com 1825 espécies, o que representa cerca de 55% 

do total de aves do continente sul americano (SICK, 1997). Na região Nordeste, 

caracterizada principalmente pelo domínio da caatinga, ocorrem mais de 500 

espécies, da quais 30% são endêmicas (SILVA et al., 2003). Lamentavelmente a 

perda, degradação do habitat e a exploração excessiva constituem-se como 

fatores que interferem de forma negativa na conservação das aves 

(FERNANDES-FERREIRA, et al., 2010). 

A captura de aves silvestres para a criação em cativeiro é um dos 

motivos que causam a redução das populações de diversas espécies, (BARLOW 

et al. 2006)  Na região Nordeste, a criação e o comércio de aves em gaiolas em 

comunidades rurais e urbanas têm sido registrados em vários estudos e estas 

também são utilizadas na alimentação (ALVES et al., 2010).  

 Apresentei também imagens com rios e lagos poluídos com dejetos 
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humanos, o que causa a morte de muitos seres vivos que vivem em ambientes 

aquáticos, como os peixes que eles pescam, e também que inviabiliza a 

utilização destes espaços pelo homem, que também depende da água para 

viver. 

 “Não vai sobrar nada” (Alunos) 

 “Só lama” (JS. S. F., 8 anos) 

 Devido ao desenvolvimento tecnológico atual é inevitável a geração de 

lixo nas cidades devido à cultura consumista, e a prática de depositar estes 

resíduos de forma inadequada o que produz impactos negativos para diversos 

ambientes e podem causar contaminação de rios, lagos, provocar enchentes, 

sem contar a poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente. 

Os alunos ficaram perplexos por perceberem que ações que cometemos 

localmente e sem reflexão provocam efeitos negativos em grande escala, que 

desarticulam todo um ecossistema. A reação deles mostrou que novas ideias 

podem ser incorporadas as suas ideias, porém é necessário que a escola faça seu 

papel de formar cidadãos conscientes e capacitados a atuar no seu meio social e 

participar ativamente de fóruns de discussões no tocante a conservação da 

biodiversidade. 

 

4.3.2. Segundo Momento do Minicurso- Retomada da figura composta com os 

elementos faunísticos e florísticos citados pelos alunos.  

  

 Iniciei este segundo momento relembrando a importância do povo 

quilombola na sociedade contemporânea, que busca seus direitos e deve ser 

respeitado, pois nos dias atuais manifestações racistas ainda são percebidas em 

qualquer parte, até mesmo no ambiente escolar. Um dos alunos disse o 

seguinte: 

   “Não pode observar a cor” (S. S. S., 10 anos) 
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Os demais colegas concordaram com esta afirmação, pois todos são 

importantes na sociedade. Perguntei se eles, quilombolas também devem 

participar da conservação dos animais, das plantas, da natureza de modo geral 

juntamente com as outras pessoas e responderam em uníssono: 

   “Siiiim” (Alunos) 

“grande parte do que o aluno aprende, (ou deve aprender) na escola é 

novidade e pode despertar sua curiosidade, seu interesse e motivá-lo” Então, 

continuando a conversa perguntei aos estudantes: “Vocês sabiam que nós também 

somos animais?” Espantados, os alunos responderam: 

   “Huuuuummmmm?????” (Alunos)    

   “Eu sou um pit Bull “(P.N. M.,  9 anos) 

 Segundo Paixão (2001, p. 46) é comum se utilizar a palavra “animal” para 

se referir àqueles que não são humanos, sendo possível observar que a 

utilização desse termo serve como uma linha demarcatória para evidenciar dois 

grupos de seres: de um lado “seres humanos” e do outro “animais”, por mais 

que esse segundo grupo continue agregando seres tão diferentes.  

 Devido às abordagens antropocêntricas e utilitaristas ainda implícitas 

nos conteúdos de zoologia e da escola que não se posiciona para romper este 

ciclo, prevalece uma “seleção artificial” (RAZERA, et al.,2007), que atribui ao 

homem, lugar de destaque no mundo em meio a outros seres que devem lhes 

servir ou que são tidos como nocivos e prejudiciais ao ser humano, com base 

nos nossos preconceitos, sentimentos e valores.  

 Diante disso, falei para aos estudantes que, a diferença da gente para os 

outros animais é a maneira de se organizar na sociedade, pois nossa forma de 

viver é diferente de como vive uma onça, uma ave, um leão. Então perguntei: 

“Mas, destes animais todos, nós e os outros animais, quem é que mais destrói a 

natureza?” 

“Os humanos” (P. N. M., 9 anos) 
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“É a gente” (J. S. S. F., 8 anos) 

“A gente xuja tudo”(S. S. S., 10 anos) 

 Dando prosseguimento, retomei a discussão da figura composta (Fig. 7), 

pois anteriormente, quando havia sido feito o teste projetivo individualmente, 

não motivou os alunos, a expor seus saberes, devido ao desconhecimento das 

questões básicas de que todos, seres humanos, os outros animais, plantas 

habitamos o mesmo espaço.  

A aplicação do teste projetivo com o grupo de alunos surtiu efeito 

positivo, pois na aula anterior já havíamos visto uma imagem do globo terrestre 

e alguns estudantes já haviam apontado que todos, seres humanos, os outros 

animais, plantas, moramos em um mesmo espaço geográfico.  Desse modo, foi 

possível despertar a curiosidade dos alunos e envolvê-los mais nas atividades 

propostas, observando que este papel ativo de atitudes atua de modo decisivo 

na aquisição de conhecimentos (SARABIA, 1998). 

Foi apresentada, mais uma vez, porém no slide a figura composta e os 

alunos começaram a nomear as imagens que viam:  

   “Onça, cobra, tatu, ó framengo” (P.N. M., 9 anos);  

“Bejafrô, cuiubinha, peixe, isca, piriquito, aranha, abêa, sapo, 
grilo, taíra” (J. S. S. F., 8anos);  

   “Borboleta, gato, saruê, lava bunda” (S.S. S., 10 anos);  

   “Peixe, o mundo” (V. J. S., 9 anos) 

 Então questionei “porque estão todos juntos aí, neste espaço? e obtive as 

seguintes respostas: 

“Porque tudo mora no mundo” (V. J. S., 9 anos);  

“Tá tudo junto no mundo” (P. N. M. , 9 anos).  

 Continuei a conversa dizendo que o planeta Terra é a nossa casa comum, 

é a nossa casa e a casa dos outros animais e demais formas de vida. Se a gente 

destrói algo neste ambiente, consequentemente a gente também está 

destruindo...     
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   ... a nossa vida(J. S. S F., 8 anos).  

 Nesta atividade proposta, tive a intenção de que os alunos refletissem 

sobre a ideia de quê todos habitamos em um mesmo espaço e que quaisquer 

ações de degradação de um espaço geográfico ou de uma espécie de animal ou 

vegetal têm consequências negativas para todo o mundo.  

É de fundamental importância transmitir uma definição mais ampla e 
completa sobre o conceito de biodiversidade para poder estudar e 
gerar um conhecimento profundo e compreender que quando 
desaparece um componente da biodiversidade (por exemplo, um 
gene, uma população, uma espécie, uma comunidade ou uma floresta 
completa) não se perde apenas o componente em si, mas também suas 
relações estruturais e interações funcionais com os demais 
componentes do sistema biológico considerado (CHRISTIANINI, et 
al., 2013, p. 53). 

 Todos estavam motivados para participar e para melhor execução da 

atividade, dividi a turma em dois grupos. O grupo dos alunos menores recebeu 

uma figura do globo terrestre desenhada em papel madeira e giz de cera para 

colorir. Os alunos maiores receberam algumas figuras de animais para recortar 

para fazermos uma releitura da figura composta, anteriormente apresentada.  

Figura 10 – Desenvolvimento de Atividade do minicurso na Escola Delminda 

Farias de Almeida e Jaguaquara - Bahia - Brasil 
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Figura 11 – Desenvolvimento de Atividade do minicurso na Escola Delminda 

Farias de Almeida em Jaguaquara - Bahia - Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 Um dos alunos (J. S. S. F., 8 anos) percebeu que nas figuras apresentadas 

para recorte não havia alguma que representasse uma floresta e se propôs a 

desenhar uma árvore a fim de representar as matas que os alunos vêem quando 

viajam para a zona rural do município, pois a cidade de Jaguaquara segundo 

Farias (2011, p. 20) tem vegetação rica e diversificada, podendo ser encontrada 

aqui, mata de cipó, caatinga, e um pouco de Mata Atlântica, bastante devastada 

pela extração de madeira.  

 O local onde se localizam a comunidade quilombola e a Escola Delminda 

Farias é em região periférica da cidade, composto por paisagens modificadas 

pela ação humana, não existindo matas próximas. É visto apenas o Rio Casca, 

totalmente poluído por agrotóxicos de plantações e por dejetos humanos, que 

passa próximo às referidas comunidade e escola. 
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Figura 12 – Desenvolvimento de Atividade do minicurso na Escola Delminda 

Farias de Almeida em Jaguaquara - Bahia - Brasil 

 

 Em seguida, os alunos se organizaram para participarem da montagem 

da figura na medida em que discutíamos sobre a importância de cada uma das 

espécies, quais suas relações ecológicas e consequentemente qual a necessidade 

de preservar a biodiversidade, no contexto da “sociedade do descartável” 

apontada por Antunes (2001). 

Figura 13–Desenvolvimento de Atividade do minicurso na Escola Delminda 

Farias de Almeida em Jaguaquara - Bahia - Brasil 
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Figura 14 - Figura composta pelos estudantes no minicurso na Escola Delminda 

Farias de Almeida em Jaguaquara - Bahia - Brasil 

 

  

4.3.4. Terceiro Momento do Minicurso - Oficina para construção de modelos 

tridimensionais. 

Novamente com a intenção de captar o interesse dos alunos, neste 

terceiro momento foi proposta mais uma atividade: confecção de animais com 

massa de biscuit. Os modelos de animais construídos pelos alunos foram 

posteriormente ambientados para proporcionar discussões dos seus serviços 

ecológicos e conservação. 

Antes de iniciar a confecção dos modelos, houve uma roda de conversa 

com os estudantes sobre os animais que conheciam, quais estes gostariam de 

confeccionar e assim os modelos tridimensionais foram construídos livremente 

com a instrução de Vinicius Borges, estudante de graduação da UESB - Jequié, 

que tirava dúvidas e contribuía na modelagem dos animais. 
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Figura 15 – Construção dos Modelos Tridimensionais com Vinícius Borges 

Ribeiro na Escola Delminda Farias de Almeida em Jaguaquara - Bahia - Brasil 

  

   

 

 

 

 

 

  

 Os animais confeccionados pelos alunos foram: papa-capim, coleirinho, 

pássaro preto, tatu, borboleta, mariposa, caracol, tartaruga, joaninha, cobra, 

onça.  

 

4.3.5. Quarto Momento do Minicurso - Exposição e ambientação dos modelos 

tridimensionais.  

 

Após a confecção dos modelos, foi feita uma exposição (Fig. 16) para os 

outros alunos, professores e demais funcionários da escola. Com esta atividade, 

tivemos a intenção de mostrar que os estudantes quilombolas são 

participativos, que as atividades desenvolvidas no minicurso os motivou a 

expor seus saberes e foi possível para eles encontrar sentido no que estavam 

aprendendo, o que os levou a esforçar-se para aprender. O que acontece na sala 

de aula que pode desmotivar os alunos é quando a cultura do estudante é 

incompatível com a cultura da ciência. O ensino tende a não aceitar as visões de 
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mundo dos estudantes, forçando-os a rejeitarem seus pensamentos (BAPTISTA, 

2010, p. 686)  

 

Figura 16 – Exposição dos modelos confeccionados pelos alunos quilombolas na 

Escola Delminda Farias de Almeida 

 

 Após este momento, cada modelo confeccionado foi devidamente 

localizado na área externa da escola onde dialogamos sobre a importância dos 

serviços ecológicos de cada animal na natureza questões estas desconhecidas 

pelos alunos. Observei a importância da “novidade e da utilidade, 

características da informação passada (ou que devem ser passadas) na escola” 

(SARABIA, 1998, p. 159).  

Uma das formas de ajudar os alunos a modificarem as suas idéias 
prévias é basear a apresentação do conhecimento escolar em situações 
e contextos próximos da vida cotidiana do aluno, de forma que o 
saber científico se mostre não somente “verdadeiro”, mas também útil 
(no sentido de que sirva para explicar fenômenos reais para o aluno e 
não somente situações hipotéticas) (POZO, 1998, p. 41) 

Estas atividades buscaram estabelecer conexões entre o que acontece 

“fora” e as atividades cotidianas da sala de aula, a fim de que os estudantes não 

tenham que fazer um esforço extra para encontrar vínculos entre a escola e o 

resto da sociedade (SARABIA, 1998, p. 164) 
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Figura 17 – Ambientação dos modelos tridimensionais na Escola Delminda 

Farias de Almeida em Jaguaquara - Bahia - Brasil 

 

 Neste momento o espaço foi aberto ao diálogo, onde os estudantes 

questionavam sobre a função dos diversos animais na natureza no momento em 

que ambientavam o modelo confeccionado. Vinicus Borges Ribeiro e eu 

conduzimos este momento, conversando com os alunos sobre a importância da 

conservação de cada espécie no seu espaço, no ambiente natural.O ser humano 

quer dominar tudo e atrapalha a forma como a natureza se organiza (V. B., 28 anos). E, 

todos os animais têm a sua função no ambiente natural. Por exemplo, os tatus 

fazem tocas que facilita pra algumas raízes entrar pra terra (V. B., 28 anos). Já a 

jaguatirica que à poucos dias apareceu no galinheiro de uma casa casa aqui  no 

bairro de vocês e que alguns disseram que tinha que matar é importante, porque 

contribui no controle de alguns ratos e aves (V. B., 28 anos). Já a cobra, que alguns 

aqui confeccionaram contribuem no controle de ratinhos que transmitem febre 

amarela e febre tifóide (V. B., 28 anos), a tartaruga que Jurandi fez consegue fazer 

controle de folhas, de matos daninhos e serve de alimento para a jaguatirica (V. B. R., 30 

anos). O caramujo, que alguns também fizeram, mas acham nojento também é 

importante, e dá sua contribuição na natureza, pois coloca seu ovinho e sai 

raspando a árvore. Aí a folha velha cai e nasce outra folha nova, estimulando a planta a 
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crescer (V. B. R., 30 anos). O periquito, que alguns criam em casa como animal de 

estimação, retirando ele do seu habitat natural, é um ótimo dispersor de sementes 

(V. B. R., 30 anos). Temos que conservar a natureza, pois tudo funciona em 

conjunto. Se retiramos do espaço natural quaisquer elemento. Uma aluna então 

disse: Num pode mata os bichim não, tem que deixar eles viver (D. S. S., 10 anos) 

Os alunos ficaram bastante motivados nesta atividade, participaram 

ativamente desde a confecção dos modelos, até a ambientação, dialogaram 

conosco, demonstrando bastante interesse pela atividade. 

 

4.3.6. Quinto Momento do Minicurso– Roda de conversa sobre conservação da 

fauna e flora local e para avaliação do trabalho realizado. 

 

Nesta fase do trabalho, reuni os estudantes para discutirmos sobre as 

questões debatidas durante o minicurso e para conhecer seus saberes. Pozo 

(1998) diz que como norma geral, a avaliação tenderá a ser mais válida, quanto 

menos se diferencie das próprias atividades de aprendizagem. Vale destacar 

que esta avaliação não consistiu apenas na medida de rendimento dos alunos, 

mas também na proporção de informações significativas sobre as dificuldades 

de aprendizagens produzidas (POZO, 1998)  

Não se trata tanto de qualificar o rendimento dos alunos, mas de 
avaliar realmente o que ocorreu na aprendizagem. Uma boa avaliação 
deve proporcionar informação tanto ao professor como aos próprios 
alunos sobre o que está ocorrendo com a aprendizagem e os 
obstáculos enfrentados (POZO, 1998, p. 61). 

Os alunos foram então reunidos na mesma sala de aula, onde 

aconteceram as outras atividades. E, através da exposição temática (POZO, 

1998, p. 66), uma das maneiras de avaliar a aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes, que se baseia em realizar com os estudantes, 

individualmente ou em grupo, uma exposição geral e organizada sobre a 

temática estudada, coube a mim valorizar as palavras, exemplos e analogias etc. 
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dos alunos.  Neste caso, devido à heterogeneidade da turma, foi utilizada a 

exposição foi oral.  

Figura 18 – Roda de conversa com estudantes quilombolas para fins 

avaliativos, realizada na Escola Delminda Farias de Almeida em Jaguaquara - 

Bahia - Brasil 

 

Para realizar esta tarefa foram evitadas perguntas que permitissem 

respostas reprodutivas, e como as atividades de aprendizagem feitas no 

decorrer do minicurso se basearam em contextos diversos, foi possível aos 

alunos generalizar seus conhecimentos (POZO, 1998).  

E os alunos foram, no decorrer da conversa, manifestando compreensão 

dos diversos pontos abordados. Como desenvolvi o minicurso partindo dos 

princípios (conceitos estruturadores) que são os conceitos mais gerais que  

atravessam todos os conteúdos da disciplina de ciências foi possível notar que 

os estudantes atribuíram significados próprios aos dados apresentados e 

transformaram em conceitos, pois “uma pessoa adquire um conceito quando é 

capaz de dotar de significado um material ou uma informação” (POZO, 1998, p. 

25) ou seja, quando compreende e consegue traduzir com suas próprias 

palavras.  

“Os animal tudo tem vida” (S. S. S., 10 anos) 
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“Nois também é  animal” (V. J. S., 9 anos) 

“Os animal contribui com a natureza” (A. S. S., 9 anos) 

“Animal é importante porque protege a natureza” (P. N. M., 9 
anos) 

“Cada um animal faiz uma coisa” (J. S. S. F., 8 anos) 

“Cada um tem sua importância” (A. S. S., 11 anos) 

“Tem passarinho que come as sementes e depois caga e depois 
nasce mais árvores” (V., J. S., 9 anos) 

  

Para demonstrar seu aprendizado, os alunos fizeram também um 

desenho coletivo representando os elementos da fauna e da flora que eles 

percebem na comunidade.  

 

Figura 19 – Desenho coletivo da Comunidade Quilombola realizado pelos 

estudantes quilombolas na Escola Delminda Farias de Almeida em Jaguaquara - 

Bahia - Brasil 

 

 

  

  

 

 

 

 

Quanto à avaliação dos procedimentos aplicados e observando que em 

todas as atuações dos alunos (as de habilidades, metódicas, técnicas e 
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estratégicas) consistem em algum curso de ação a ser levado a cabo pra a 

consecução de uma meta (COLL e VALLS, 1998), seria incorreto “minimizar a 

consideração desses procedimentos, como limitar o alcance dos conteúdos 

procedimentais somente àqueles que são demonstrados através de uma 

atividade corporal evidente” (COLL e VALLS, 1998, p. 81).  

 Portanto, os procedimentos de maior alcance, mais gerais, procedimentos 

que servem de base para a realização de tarefas intelectuais foram 

contemplados durante o minicurso, tais como:  

Procedimentos de natureza cognitiva, que se referem ao 
desenvolvimento de habilidades sociais de como evitar conflitos 
interpessoais na classe, como cooperar e obter cooperação, como 
motivar os outros e de habilidades metacognitivas como conhecer 
meios para atingir as metas. Em se tratando dos procedimentos, tanto 
em situações de ensino direto, como de prática orientada, ou de 
indução do diálogo e reflexão, o que interessa principalmente no 
momento da avaliação é questionar-se como se alcança a meta, qual o 
caminho a seguir. Para isso é indispensável a interação professor-
aluno para que o estudante adquira maior consciência dos 
instrumentos, das vias, e dos próprios objetivos e metas a alcançar 
(COLL e VALLS, 1998, p. 81 - 83).  

No que se refere às atitudes, o objetivo da escola com relação à sua 

aprendizagem e de valores é conseguir que os ensinamentos permaneçam nos 

alunos, isto é, que não seja uma aprendizagem com pouca duração. 

E, “sabendo que as atitudes são construtos hipotéticos da psicologia 

social, não sendo diretamente observáveis” (SARABIA, 1998, p. 171) a avaliação 

destas podem consistir em respostas verbais ou comportamentais manifestas, e 

como as expressões verbais são as mais usadas, segundo Sarabia (1998), muitos 

psicólogos sociais concebem as atitudes de tal modo, que dão à expressão 

verbal das mesmas uma grande relevância. 

 Algumas atitudes positivas se manifestaram no decorrer da avaliação, 

onde os alunos, através das expressões verbais, demonstraram atitudes 

diferentes das que expuseram no início deste trabalho de pesquisa. 

“Não prender os animais, a gente aprendeu” (P. N. M.,9 anos)   

“Não cortar as árvores, não desmatar as florestas, não poluir os 
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rios” (V. J. S., 9 anos) 

“Não jogar sandália no rio, nem caixinha de suco, nem lixo das 
casas “(P. N. M., 9 anos) 

“Se não, vai acabar tudo, num vai sobrá nada”(D., S. S., 11 
anos) 

 Para Fernandez (2016, p. 243) cuidar dos problemas ambientais, 

quaisquer que eles sejam, é “cuidar da casa”. Devemos então, segundo Barraza 

(1998, p. 1-3) fomentar atitudes positivas com relação à conservação da natureza 

para as crianças, pois no contexto da educação formal, a escola e os sistemas de 

ensino desempenham, ou espera-se que se desempenhem um papel 

fundamental na formação de atitudes positivas com a natureza. 

 As atividades desenvolvidas no minicurso buscaram ressignificar o 

ensino de ciências, para os estudantes quilombolas de maneira que estes 

possam tomar decisões que lhes dizem respeito diretamente, que possam 

refletir sobre si mesmos, sobre suas atitudes em relação à escola e à sociedade e 

sobre suas habilidades, conhecimentos e desejos.  

 

4.3.7. Sexto momento – Roda de conversa com Professores e Direção da Escola 

Delminda Farias de Almeida. 

 

 Reuni os professores e direção da escola para expor as diversas etapas da 

pesquisa, as produções dos alunos quilombolas e viabilizar possíveis ações para 

inserção de discussões referentes à Educação Escolar Quilombola, ao ensino de 

ciências com enfoque em zoologia voltados para a conservação, na pauta do 

ensino de ciências articulando-os com o currículo vigente. 
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Figura 20 – Reunião para exposição da pesquisa realizada com estudantes 

quilombolas com Professores, Direção e Coordenação da/na Escola Delminda 

Farias de Almeida em Jaguaquara - Bahia - Brasil 

 

 Na medida em que dialogávamos, foi ressaltada pelos professores a 

necessidade urgente de inclusão no Projeto Político Pedagógico da escola das 

questões referentes à Educação Escolar Quilombola para atender a demanda. 

  Conversamos também sobre as dificuldades encontradas para o ensino 

de ciências com enfoque em zoologia, pois segundo aponta Oliveira (2013,) 

classicamente, o ensino de Ciências Naturais tem sido pautado com 

memorização de fatos, eventos, estruturas e termos, sem a devida preocupação 

com a contextualização dos fenômenos, havendo a necessidade de uma 

abordagem dinâmica e contextualizada para este ensino. 

 De acordo com Pozo e Goméz Crespo (2009), a eficácia da educação 

científica deverá ser medida pelo que conseguimos que os alunos realmente 

aprendam. E para que esse aprendizado aconteça, é imprescindível que os 

objetivos, os conteúdos e a maneira de trabalhar o ensino da ciência considerem 

não apenas o saber disciplinar que deve ser ensinado, mas também as 

características dos alunos a quem esse ensino é dirigido e as demandas sociais e 

educacionais que esse ensino deve satisfazer. 
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Outro aspecto apontado pelos professores para um ensino de ciências 

deficitário foi a necessidade de formação continuada em serviço, que não será 

aqui discutido em sua complexidade, será colocada apenas como um dos 

aspectos que dificultam o ensino de zoologia no contexto da Educação Escolar 

Quilombola.  

Os professores ficaram bastante interessados na proposta da pesquisa e 

assumiram o compromisso de revisão do Projeto Político Pedagógico da escola, 

de construir projetos pedagógicos para trabalhar as questões apresentadas e 

buscar aprimoramento nas formações continuadas, objetivando atender as 

demandas discutidas nesta pesquisa por se tratarem de necessidades da escola.  

 

4.3.8. Sétimo momento - Retorno dos resultados à comunidade 

 

No sétimo momento foi garantido as famílias o retorno dos resultados, 

que segundo Medeiros e Albuquerque, é garantido pela Declaração de Belém, 

elaborada durante o I Congresso Internacional de Etnobiologia, realizado em 

Belém estado do Pará. Ainda segundo os autores, neste documento, ficou 

estabelecido que sejam desenvolvidos “procedimentos para compensar os 

povos nativos pela utilização de seu conhecimento e de seus recursos 

biológicos” (MEDEIROS e ALBUQUERQUE, 2012, p. 52). 

 O retorno à comunidade foi feito através de visitas as residências dos 

estudantes onde mostramos para os familiares o trabalho desenvolvido  através 

de textos e fotos. Foram apresentas as entrevistas individuais com as 

concepções iniciais e entrevista de grupo após aplicação do minicurso, 

fotografias e os modelos tridimensionais confeccionados pelos alunos. 

 Os familiares dos estudantes ficaram satisfeitos com o trabalho 

desenvolvido, com o respeito e importância dedicados aos estudantes 

quilombolas bem como com a preocupação demonstrada pela Escola Delminda 
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Farias de Almeida em inserir discussões referentes aos quilombolas no Projeto 

Político Pedagógico da referida escola. 
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CAPÍTULO 5 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Tradicionalmente, o ensino de ciências tem sido pautado com uma 

interpretação de ensino e de aprendizagem baseado nas formas transmissivas e 

cumulativas de dados. E o processo de ensino-aprendizagem nesta área de 

conhecimento ocorre com maior complexidade, pois compreende vários 

elementos distintos com complexas relações de interdependência. Neste 

trabalho de pesquisa os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

foram desenvolvidos observando a relevância do significado de ensinar e 

aprender conteúdos específicos no ensino de ciências e do papel que 

desempenham as aprendizagens escolares nos processos de desenvolvimento 

do estudante (COLL, 1998). 

Observando a relevância dos conteúdos específicos e diante da 

complexidade da educação escolar quilombola esse estudo centrou-se na 

disciplina de Zoologia, convidando para a discussão os estudantes quilombolas, 

envolvendo os mesmos na multiplicidade de questões que emergem de 

conteúdos referentes aos animais. 

Voltemos às motivações desta pesquisa e seu desenvolvimento. Frente a 

perspectivas de novos desafios e possibilidades referentes ao ensino de 

Zoologia me preocupei com a estruturação de uma proposta, cujo objetivo 

principal foi avaliar contribuições desta proposta pedagógica para o ensino de ciências 

envolvendo os conhecimentos etnozoológicos de estudantes de uma comunidade 

quilombola. E como desdobramentos do objetivo geral foram destacados os 

seguintes objetivos específicos:  

1- Identificar as concepções e percepções sobre a fauna e seus usos pelos 

estudantes quilombolas;  

2- Articular os saberes identificados com o conhecimento científico visando à 

valorização cultural e conservação da biodiversidade;  
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3- Promover ações para inserção dos conhecimentos etnozoológicos dos 

estudantes quilombolas na pauta do ensino de ciências da escola articulando-os 

com o currículo vigente.   

No primeiro capítulo discorri sobre tópicos necessários para entender 

como a escola se posiciona frente às questões étnico-raciais e sobre a 

conservação da diversidade animal. Nos estudos anteriores à execução da 

proposta pedagógica ficou claro que a diversidade cultural na sala de aula é 

atualmente direcionada por importantes discussões e documentos oficiais cuja 

temática se estende para toda a sociedade, através de meios diversos de 

divulgação, incluindo da sala de aula, um espaço privilegiado para o exercício 

de ações afirmativas e promoção de debates acerca da diversidade étnico-racial 

brasileira. Porém esta diversidade cultural ainda é invisibilizada, vista como 

uma exceção e não faz parte do quadro multicultural previsto na Constituição 

Federal. 

Em meio a esta turbulência, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica que contempla a modalidade específica Educação Escolar 

Quilombola e a Educação das Relações étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, surgiram como mais um fruto de 

lutas do Movimento Negro, para apresentar as especificidades da Educação 

Escolar Quilombola e validar a participação das comunidades quilombolas na 

elaboração de projetos pedagógicos, de maneira que sejam respeitadas as suas 

tradições e vivências.  

 No âmbito deste diálogo, apresentei a comunidade Quilombola Ocrídio 

Pereira, grupo tradicional, descendente de africanos e reconhecido pela 

Fundação Palmares em 18/04/2013, que não mais conserva suas tradições e 

vivências específicas, possivelmente devido ao processo de hibridização 

cultural pelo contexto econômico do nosso país e a escola, inserem este grupo 

tradicional no cenário político atual onde o ser humano através de seus 

preconceitos, sentimentos e valores, produz uma seleção artificial, 

subordinando as outras espécies animais, não se preocupando com a 
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conservação da biodiversidade. 

Para complementar o entendimento sobre a temática, apresentei também 

um breve histórico da Escola Delminda Farias de Almeida, que atende os 

alunos quilombolas da comunidade citada, mas ainda não inclui no bojo das 

suas preocupações a educação escolar quilombola com vistas à promoção de 

alunos que atuem enquanto cidadãos ativos para quaisquer fóruns aos quais 

forem convocados. 

Buscando entender a complexidade da situação no segundo capítulo, 

apresentei o panorama atual do ensino de zoologia, onde se percebe a ausência 

de diálogos referentes às questões de conservação ambiental local e universal, 

prevalecendo um ensino enfadonho, que não causa o impacto necessário para 

que as visões utilitaristas e antropocêntricas sejam convertidas em ações de 

conservação e uso sustentável sendo necessário 

Ainda no capítulo 2, discorri sobre Etnozoologia, uma ferramenta 

científica, analítico-interpretativa, que busca entender como as sociedades 

humanas se relacionam com os animais ao longo da sua história, sendo que, a 

partir dessas concepções são feitos planejamentos, estudos, ações de manejo, 

conservação da diversidade animal, etc. Dando seguimento, Juan Ignácio Pozo 

e Miguel Ángel Goméz Crespo apresentam de que maneira o ensino de ciências 

pode ser direcionado de acordo com os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais a fim de que seja possível conectar o conhecimento cotidiano ao 

conhecimento científico, observando também as características dos alunos para 

quem o estudo é dirigido, com vistas a um ensino eficaz. 

No terceiro capítulo descrevo os caminhos metodológicos percorridos 

para o desenvolvimento da pesquisa no que se refere às suas características, a 

descrição do local e dos participantes; os instrumentos utilizados para obtenção 

dos dados, bem como os procedimentos teóricos metodológicos eleitos para 

construção do corpus de análise, a fim de situar os leitores de como o trabalho 

foi conduzido.   
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No quarto capítulo constam os resultados e as discussões da pesquisa 

que analisei a luz dos pressupostos teóricos da etnozoologia e do ensino e 

aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes com base em Cesar Coll, 

Juan Ignácio Pozo, Bernabé Sarabia, e Enric Valls (1998) do Ensino de Ciências 

com base em Juan Ignácio Pozo e Miguel Ángel Goméz Crespo (2009). 

Obtive excelentes resultados com o trabalho desenvolvido com os 

conteúdos conceituais, procedimentos e atitudinais, partindo dos 

conhecimentos etnozoológicos dos estudantes coletados nas entrevistas. Os 

alunos, a princípio, desconfiados, demonstraram bastante motivação à medida 

que eu ia desenvolvendo atividades diversificadas e bem estruturadas, 

captando assim os seus interesses. Percebi algumas limitações no vocabulário 

dos estudantes, resultante das limitações da alfabetização científica, mas o 

trabalho desenvolvido que despertou a curiosidade dos estudantes não sanou 

as dificuldades, mas contribuiu neste aspecto.  

A proposta pedagógica baseada nos pressupostos teóricos descritos, 

além de suscitar os conhecimentos prévios dos estudantes, permite percorrer 

um caminho que favorece a aquisição de conceitos, e atitudes através dos 

procedimentos aprendidos pelos estudantes, se colocando como maneira eficaz 

de desenvolver para o ensino de zoologia com os alunos momentos de estudo 

onde estes possam interpretar e dar sentido à informação passada pela escola. 

No que diz respeito ao desenvolvimento profissional dos professores, é 

necessário o desenvolvimento de uma consciência reflexiva que extrapole os 

conteúdos programáticos e permita aos professores desenvolver os diferentes 

tipos de conteúdos com clareza para melhorar o ensino de zoologia. 

Então, se faz necessário que a escola, prossiga com o trabalho desta 

temática complexa, que envolve temas que suscitam pujantes discussões: 

educação escolar quilombola, métodos de ensino para a disciplina de zoologia e 

conservação ambiental, em um contexto que motive, integre e valorize os 

conhecimentos que os alunos trazem consigo para as aulas de ciências. “Não 

podemos pensar de antemão que os alunos não estão interessados em aprender 

ciência. Um dos objetivos da educação científica é justamente despertar neles 
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esse interesse” (POZO e GOMÉZ CRESPO, 2009, p. 41) 

Importa então que este estudo estimule mais investigações quanto ao 

ensino de zoologia, quanto aos processos de ensino e aprendizagem que 

possam ultrapassar o ensino memorístico desta disciplina, pois a escola, por 

meio de seus currículos, disciplinas, professores, Projetos Políticos Pedagógicos 

e materiais didáticos, se configura como responsável pela formação de cidadãos 

capacitados para participar e opinar em diferentes fóruns para os quais forem 

convocados.  
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APENDICES 
 

APÊNDICE A –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE) 

[ 
  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
  Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: VALORIZAR E INTEGRAR: UMA PROPOSTA PARA O 
ENSINO DE CIÊNCIAS ARTICULADA COM OS SABERES 
ETNOZOOLÓGICOS DE ESTUDANTES DE UMA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Maisa Lima Barbosa Portugal. 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Lilian Boccardo 

Prezado (a) Senhor (a) eu sou Maisa Lima Barbosa Portugal, aluna do Curso 

de Mestrado Acadêmico em Educação Científica e Formação de Professores – 

PPG-ECFP, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e estou 

realizando, juntamente com a pesquisadoraProfª. Dra. Lilian Boccardo, o 

projeto de pesquisa intitulado “VALORIZAR E INTEGRAR: UMA PROPOSTA 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS ARTICULADA COM OS SABERES 

ETNOZOOLÓGICOS DE ESTUDANTES DE UMA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA. O objetivo geral do projeto é: Avaliar as contribuições de uma 

proposta para o ensino de ciências envolvendo os conhecimentos de estudantes 

quilombolas da Comunidade Orquídeo Pereira dos Santos - Escola Delminda 

Farias de Almeida, Jaguaquara, BA., sobre os animais. 

Assim, venho convidar o seu (a) filho(a) para participar da pesquisa, lembrando 

que esta participação é voluntária e se dará exclusivamente por meio do 

envolvimento dele (a) nas atividades que serão desenvolvidas por mim, na 

Associação de moradores e na escola. A sua autorização para que seu filho (a) 

participe da pesquisa é fundamental, porém, mesmo com a sua autorização a 

decisão de participar da pesquisa será do seu filho (a), ou seja, ele (a) só 

participará das atividades da pesquisa se desejar. Para saber se eles aceitarão ou 

não participar das atividades, a pesquisa será apresentada às crianças por meio 

de uma história infantil com utilização de fantoches, quando elas serão 

informadas do modo como às atividades irão acontecer. As atividades serão 
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feitas por meio de entrevistas, gravações, filmagens e fotografias. Os riscos e ou 

desconfortos que a pesquisa poderá gerar são mínimos, mas se a criança 

demonstrar algum desconforto ou incômodo durante a realização das 

atividades ou se demonstrar desejo em não participar, um adulto irá ouvi-la e 

dar-lhe a atenção que se fizer necessária. Além disso, o (a) Senhor (a) poderá 

retirar seu consentimento em qualquer momento e garantimos que seu filho (a) 

terá a sua identidade preservada. Esta pesquisa também não trará gastos 

financeiros para o senhor (a) e seu filho (a) da mesma forma que não receberão 

auxílios financeiros pela participação. Os resultados desta pesquisa serão 

publicados na dissertação do Mestrado da pesquisadora e em revistas 

especializadas. As filmagens, fotografias e as gravações e sua transcrição em 

papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O (A) Senhor (a) 

poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da participação do seu 

filho (a) na pesquisa.  

Esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Maisa Lima Barbosa 

Portugal, por meio do e-mail maysa_limma@hotmail.com e dos telefones (73) 

88724146 / (73) 91099752. Com a orientadora Lilian Boccardo pelo e-mail: 

lboccardo@hotmail.com com, ou pelo fone: (73) 35271963 ou (73) 91223472, e 

também no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (CEP), que analisou esta pesquisa, através do e-mail 

cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte 

endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de Ética 

em Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do 

CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 

45.206-510.  

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar que seu filho participe desta 

pesquisa, precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

em duas vias (uma via ficará com o participante e a outra sob a guarda da 

pesquisadora e arquivada por cinco anos). 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

Jequié - BA, ____ de ________________ de 20____ 

____________________________________               

 Participante da pesquisa                               

 ____________________________________ 

Pesquisador responsável pelo projeto 

mailto:maysa_limma@hotmail.com
mailto:lboccardo@hotmail.com
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APÊNDICE B- Termo de Autorização do Uso de Imagens e Depoimentos  

              Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
              Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 
riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso 
de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os 
pesquisadores Nome da mestranda e o Prof. Drª. Nome da orientadora 
(orientador) do projeto de pesquisa intitulado “nome do projeto” a realizar as 
fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer 
ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 
e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 
transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 
obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 
crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 
8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 
com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

Jequié - BA, ___ de ______ de 20___ 

_______________________ ______________________________ 

Participante da pesquisa Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C - Termo de Assentimento 
 

              Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
              Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

Título do Projeto: VALORIZAR E INTEGRAR: UMA PROPOSTA PARA O 
ENSINO DE CIÊNCIAS ARTICULADA COM OS SABERES 
ETNOZOOLÓGICOS DE ESTUDANTES DE UMA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA. PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Maisa Lima Barbosa 
Portugal. ORIENTADORA: Profª. Drª. Lilian Boccardo 

Em pesquisas com crianças menores de 12 anos as informações pertinentes 

sobre a pesquisa e a obtenção do seu assentimento precisa se dar por meio de 

uma linguagem clara, acessível e coerente com o nível de desenvolvimento no 

qual as crianças se encontram. Nesse sentido, por se tratar de pesquisa com 

crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses – 1ª etapa da Educação Infantil, 

considerando que esta é uma fase na qual as crianças são muito ativas e os 

aspectos lúdicos estão muito aguçados, fizemos a opção por utilizar como 

estratégia as histórias infantis, assim, as informações sobre a pesquisa e o 

assentimento ou não por parte das crianças se dará por meio do diálogo entre 

dois personagens (fantoches de animais) em interação com as crianças.  

Descrição dos momentos:  

1° momento – Apresentação da Pesquisadora 

A pesquisadora (que também é professora da Escola Delminda Farias de 
Almeida, de onde são os alunos que participarão da pesquisa) será apresentada 
às crianças, em uma roda de conversa na Associação de moradores Orquídeo 
Pereira dos Santos, na comunidade quilombola, pela Diretora da escola a Srª 
Roziane Sousa de Almeida e pela presidente da Associação, a Srª Anália de 
Jesus que falarão um pouco sobre as visitas que acontecerão associação de 
moradores algumas vezes na semana. E informará que a Professora 
(pesquisadora) tem uma história para lhe contar e posteriormente um convite a 
lhes fazer. 

2ª momento – A história (breve descrição de como se dará o enredo da história) 

A história começará com dois personagens, fantoches de animais, se 
encontrando na Associação de moradores Orquídeo Pereira dos Santos, na 
comunidade quilombola. Eles se cumprimentarão e começarão a dialogar, o 
personagem 1 começará a contar que ficou sabendo que uma pró da Escola 
Delminda Faria de Almeida viria fazer uma pesquisa com os alunos 
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quilombolas e pergunta ao amigo se ele estava sabendo disso. O personagem 2, 
balança a cabeça em sinal negativo e então se volta para as crianças e pergunta 
se elas estavam sabendo dessa novidade. 

Depois de ouvir a resposta das crianças o personagem 1 dirá:  

O Personagem 1: – Então eu vou contar pra vocês. Eu soube que todas vocês, 
crianças quilombolas serão convidadas para participar de uma pesquisa junto 
com uma pró pesquisadora. Vocês querem saber como vai ser essa pesquisa? 
Então o personagem vai descrevendo de forma clara e em interação com as 
crianças como se dará a pesquisa.  

O Personagem 1: – Duas vezes por semana a pesquisadora fará com vocês 
algumas atividades após o período das aulas na escola, na associação de 
moradores Orquídeo Pereira dos Santos na comunidade quilombola e essas 
atividades serão com brincadeiras, músicas, desenhos e muito movimento.  

O Personagem 2: – E o papai e a mamãe estão sabendo disso? Que a gente aqui 
vai participar de uma pesquisa?  

O Personagem 1: – Sim, o papai e a mamãe de cada um de vocês já sabe da 
pesquisa que a pró (pesquisadora) vai realizar e eles disseram que vocês podem 
participar. Mas vocês só vão participar se tiverem vontade, se desejarem.  

O Personagem 2: – E se no meio da brincadeira eu quiser parar? Ou se uma das 
crianças aqui ficar cansada ou chateada?  

O personagem 1: – Se qualquer um de vocês ficar chateado, cansado, ou se não 
tiver mais gostando da brincadeira, da atividade ou de qualquer coisa que 
estiver acontecendo é só falar com a pró, ou com outro adulto da turma que eles 
vão conversar com vocês e lhes ajudar a encontrar outra coisa legal pra você 
fazer.  

O Personagem 2: – Quer dizer que se eu não quiser fazer a atividade toda eu 
posso parar na hora que eu quiser?  

O Personagem 1: – É isso aí! Vocês podem parar a hora que quiser. Por fim os 
personagens perguntarão às crianças individualmente, identificando-as pelo 
nome, se desejam participar da pesquisa junto com a pesquisadora. 
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APÊNDICE D – Entrevista semiestruturada para coleta de dados acerca dos 
saberes etnozoológicos local 
 
VALORIZAR E INTEGRAR: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS ARTICULADA COM OS SABERES ETNOZOOLÓGICOS DE 
ESTUDANTES DE UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA.    

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Entrevista nº 
1) Informação sobre o entrevistado(a):  
Nome:  
Endereço: 
Idade  
Sexo  
Escolaridade: 
Profissão/atividade: 
2) Informações sobre a entrevista:  
Local:  
Data:  
Circunstâncias 
3) Informações sobre os animais:   
a) Para você o que é um animal?  
b) Quais animais você conhece? 
 c) Onde o........pode ser encontrado?  
d) Em que época do ano ele aparece mais? Por quê?  
e) Em que horário aparece mais? Por quê? 
 f) Você sabe dizer o que ele come?  
g) Você sabe dizer quem como o.......?  
h) Você sabe dizer se o........serve para alguma coisa? Se for usado como remédio 
perguntar como se faz o remédio; para qual finalidade; que parte do corpo é 
utilizada; quem toma o remédio. Quem pode utilizar esse remédio? (saber se há 
contra-indicação) Perguntar ao entrevistado se ele já fez uso do remédio Se for 
usado como magia, perguntar a finalidade, como faz e se já fez uso de tal 
recurso.   
i) Você conhece alguma estória relacionada com o........? Se sim solicitar so 
entrevistado que a descreva.   
4) Informações sobre a pesca:   
a) Você pesca ou conhece alguém que pesca.......? 
 b) Quais os utensílios utilizados para pesca?  
c) Você poderia explicar como são feitos esses utensílios?  
d) Como esses utensílios são colocados para captura de ........?  
e) Em quais horários esses utensílios são colocados para captura de ......?   
5) Informações sobre beneficiamento e comercialização.   
a) Você beneficia ou conhece alguém que beneficia.......? 
b) Como se faz esse beneficiamento  
c) Você comercializa ou conhece alguém que comercializa......?  
d) Como é comercialização desse pescado?   



113 
 

5) Informações sobre a caça:   
f) Você pesca ou conhece alguém que caça.......?  
g) Quais os utensílios utilizados para caça?  
h) Você poderia explicar como são feitos esses utensílios? 
 i) Como esses utensílios são colocados para captura de ........?  
j) Em quais horários esses utensílios são colocados para captura de ......?   
6) Informações sobre beneficiamento e comercialização.   
e) Você beneficia ou conhece alguém que beneficia.......?  
f) Como se faz esse beneficiamento  
g) Quais as partes do animal são utilizadas e para quê? 
 h) Você comercializa ou conhece alguém que comercializa......?  
i) Como é feita comercialização dessa caça? 
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APÊNDICE E – Entrevista semiestruturada para coleta de dados acerca dos 
saberes entomológicos local 
 

Entrevista nº _____ 
A. Informações sobre o entrevistado: 
1. Nome ___________________________________  
2. Idade ________  
3. Endereço: ________________________________  
4. Sexo: (  ) M (  ) F 5.  
Escolaridade: Nenhuma (  )   (   ) outro: _____________         1º grau     (  ) 
completo (   ) incompleto         2º grau     (  ) completo (   ) incompleto          3º 
grau  (  ) completo           (   ) incompleto    
5. Profissão/ Atividade: ____________________________________________ 
 
B. Informações sobre a entrevista: 
1. Local: ______________________________________  
2. Data: ___/____/___  
3. Circunstância: _________________________________________________                     
 
C. Informação sobre o animal: 
1. Para você, o que é um ________?   
2. Quais são os tipos de ________ que você conhece?   
3. Onde o ________ pode ser encontrado?   
4. Em qual época do ano ele aparece mais? Por quê?   
5. Em que horário aparece mais? Por quê?   
6. O que você faz quando encontram um ________?   
7. O canto do ________ significa algo para você?  (  ) Sim  (   ) Não   
7a. Se sim, o que significa e por quê?   
8. Quem canta, o macho ou a fêmea? (   ) Macho  (   ) Fêmea  (   ) Os dois  (   ) 
Não sabe   
9. Você sabe dizer o que o ________ come?   
10. Você sabe dizer quem come o ________?   
11. Você sabe dizer se o ________ serve para alguma coisa?   
(   ) Medicina  (   ) Alimento   (   ) Lúdico      (   ) Decorativo  (   )Mágico (   ) 
Outros: ______________________________________________________   
11a. Se for usado como remédio, perguntar sobre como se faz o remédio; para 
qual finalidade; que parte do corpo é utilizada; quem toma o  remédio.   
       11b. Quem pode tomar esse remédio (saber se há contra-indicação)?   
       11c. Perguntar ao entrevistado se ele já fez uso deste remédio.                 
11d. Se for usado como magia, perguntar a finalidade, como faz e se já fez        
uso de tal recurso.   
12. Você conhece alguma estória relacionada com o ________?  (   ) Sim  (   ) Não 
12a. Se sim, solicitar ao entrevistado que a descreva. 
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Apêndice F - Animais citados pelos alunos 
 
 

 

 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Total 

Jegue        5º         1 

Cavalo 5º 2º 7º 8º 1º  4º 6º 2º 1º 2º  1º    11 

Égua     8º            1 

Gato  4º 5º 2º 6º 3º 6º 4º   1º 1º  2º 2º 5º 12 

Cachorro 2º 5º 4º 1º 7º 2º 1º 1º    2º 3º 1º 1º 6º 13 

Boi  1º 6º 6º  5º  7º 1º  4º      7 

Tatu    11º 4º  12º 15º    11º   3º  6 

Paca 4º                1 

Vaca 9º   7º   2º 8º 4º    2º    6 

Porco     2º  3º 3º     7º    4 

Rato     5º            1 

Capivara        16º         1 

Macaco            8º     1 

Cabra             4º    1 

Leão              3º  1º 2 

Onça              4º   1 

Tigre              5º   1 

Elefante                2º 1 

Coelho                4º 1 

Girafa                8º 1 

Periquito        13º 10º         2 

Canário   6º          12º     2 

Curió       14º          1 

Coleira  14º    13º 8º 10º 11º     9º    6 

Papa Capim  15º   5º 12º  7º 9º    13º 8º    7 

Gavião 7º                1 

Urubu 8º                1 

Codorna      12º           1 

Perdiz      11º           1 

Passarinho  1º 3º 1º 3º 3º 4º 5º 2º 3º 3º 8º 3º 6º 8º 7º 10º 16 

Galo 3º                1 

Juriti 6º   14º             2 

Galinha 10º   4º 14º            3 

Pinto 11º                1 

Rolinha 12º 8º  10º 10º      9º      5 

Pardal  7º  9º 11º  9º        5º  5 

Pássaro Preto   10º               1 

Bem Te Vi      9º       4º  6º 4º 7º 5 

Coruja      15º      7º      2 

Pomba     21º            1 

Caboclinho      6º           1 

Sabiá       8º          1 

Pato             5º    1 
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Pavão                3º 1 

Tilápia    9º  20º 10º           3 

Piaba  12º    9º     6º      3 

Traíra  13º  8º 13º 18º   13º 5º        6 

Peixe    2º  17º   12º   5º 9º 10º   9º 7 

Jacaré      1º      5º     2 

Cobra     16º            1 

Isca   3º 12º 19º 7º 11º 14º  2º 3º 10º 11º 7º   11 

Minhoca  11º             6º  2 

Carrapato  9º               1 

Aranha            6º     1 

Caranguejeira            7º     1 
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MODELOS CONFECCIONADOS PELOS ALUNOS 
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MODELOS AMBIENTADOS 
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