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RESUMO 

 

Ao pensar no ensino de Geociências e a formação do cidadão crítico, podemos 
traçar as inúmeras possibilidades de conhecimento que se tem frente à vida 
cotidiana e as potencialidades de aprendizagem que são proporcionadas pela 
aproximação com a realidade, visto que tais conhecimentos permeiam a vida 
dos estudantes de uma forma mais direta, possibilitando o estudo da natureza 
de forma integrada e interdisciplinar. Ao defrontar-se com esta realidade, 
Estado, escola e professor precisam propor novos caminhos e novas diretrizes 
para construção de conhecimentos nas diferentes áreas do conhecimento, 
efetivando-se no exercício da cidadania, ou seja, a ciência propulsora do 
progresso e bem estar da coletividade. Diante deste contexto, a pesquisa aqui 
apresentada teve como objetivo conhecer os limites e as possibilidades de uma 
intervenção didática em Geociências fundamentada pela Teoria da 
Aprendizagem Significativa Crítica. A pesquisa configura-se dentro de uma 
abordagem qualitativa com proposta de intervenção didática que aconteceu por 
meio de atividades diversificadas comvinte e dois estudantes do terceiro ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães, escola 
pública localizada no município de Jequié. A coleta dos dados foi realizada 
através da aplicação do questionário investigativo, da elaboração individual e 
coletiva dos mapas conceituais e dos relatos da aprendizagem escritos ao final 
da intervenção. A partir destes instrumentos, procedeu-se a triangulação dos 
dados, mediante categorização e critérios para análise dos dados. Os resultados 
obtidos nos três instrumentos indicaram que houve aprendizagem significativa 
crítica em Geociências e que a intervenção pedagógica contribuiu de forma 
efetiva para estes resultados, em virtude dessa ter apresentado mais 
possibilidades do que limites, destacando, entre as possibilidades, a 
identificação dos conhecimentos prévios como ponto de partida, a 
diversificação dos materiais didáticos, a promoção da interação social e o 
abandono da narrativa pelo professor e como limites os aspectos referentes à 
não vivência da elaboração dos mapas conceituais como prática educativa e a 
ausência de conhecimentos geocientíficos básicos e socioambientais na séries 
anteriores. A relevância desta pesquisa justifica-se pela sua contribuição como 
instrumento reflexivo e didático, pelo ensino de Geociências e sua importância 
no exercício da cidadania pela proposição de atividades diversificadas em 
Geociências, baseadas na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. 

Palavras-chaves: Ensino de Geociências; Formação do cidadão crítico; Teoria da 
Aprendizagem Significativa Crítica; Intervenção Didática; Mapas Conceituais.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
Thinking about the teaching of Geosciences and the formation of citizens with 
criticism, we can trace many possibilities of knowledge that might have in 
everyday life and learning the capabilities that are provided by the approach to 
reality, since such knowledge permeate the lives of students in a more direct 
way, enabling the study of nature in an integrated and interdisciplinary way. 
Facing with this reality, state, school, and teacher need to propose new ways 
and guidelines for the construction of knowledge in different areas, making 
effective in the exercise of citizenship, which means, driving the progress of 
science toward the society. Given this context, the research presented here, 
intended to delineate the limits and possibilities of a didatic intervention in 
Geosciences founded by the Theory of Meaninful Learning Criticism. The 
research set up within a qualitative approach with didatic intervention proposal 
that happened through various activities of twenty-two students of the third 
year of high school of the state school Modelo Luis Eduardo Magalhães, public 
school in the municipality of Jequié. Data collection was performed by applying 
the investigative quiz, individual and collective development of conceptual 
maps and learning accounts written at the end of the intervention. From these 
interventions, we proceeded to the three probabilities of data through 
categorization and criteria for data analysis. The results obtained in the three 
instruments, indicated that there was a significant critical learning in 
Geosciences and the educational intervention contributed effectively to these 
results, because this has presented more possibilities than limits, highlighting 
among these probabilities are the identification of prior knowledge as a point 
departure, the diversification of educational materials, the promotion of social 
interaction and the abandonment of narrative by the teacher that limits the 
aspects relating to the not experience of the preparation of conceptual maps as 
educational practice and the lack of basic social and environmental geoscience 
knowledge in the previous series. The relevance of this research is justified by 
its contribution as reflective and educational tool in the teaching of Geosciences 
and its importance in the exercise of citizenship by proposing diversified 
activities in geoscience, based on TASC. 
 
Keywords: Geoscience Education; Educating criticism for citizens; Theory on 
Meaningful Learning Criticism; Didactic intervention; Concept Maps.  
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APRESENTAÇÃO 

 
É certo que eu quero compreender 

Eu preciso compreender 
Como meus alunos aprendem? 
Ou como deveriam aprender? 

Porém, não posso perder de vista 
Que estando diante deles 

Estou diante de tamanha pluralidade 
De histórias e contextos 

Que influenciam o querer 
Que modificam o espectro 

E ainda que eu tenha 
Como ponto de partida 

O que eles sabem 
Seus conceitos, suas proposições 
Para que eles possam aprender. 

Sobretudo, preciso saber 
Sobre as pessoas 

Quais são os seus significados? 
Quem são os estudantes? 

E olhando-os assim 
Eu sou capaz de ver 

A aprendizagem de dentro para fora 
E não de fora para dentro 

 
(Rita Bittencourt Barreto) 

 

A presente pesquisa insere-se na discussão sobre Currículo e processos 

de ensino e de aprendizagem e compõe o Mestrado do Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação Científica e Formação de Professores da 

(PPG-ECFP), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Campus 

Universitário de Jequié, na Bahia. 

A minha aproximação com o objeto de estudo desta pesquisa inicia-se 

com a trajetória acadêmica na Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, de onde 

emerge o meu processo formativo que foi ganhando perfil pragmático. Este 

processo consolidou-se quando tive a feliz oportunidade de tornar-me 

professora-educadora na área das Ciências Biológicas na Educação Básica e, 

posteriormente, no Ensino Superior, na Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), no período de 2001 a 2007, nas áreas de Educação e Paleontologia e na 
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UESB, no período de 2008 até a presente data, na Paleontologia Básica e na 

Educação em Paleontologia. 

À proporção que fui traçando o meu fazer pedagógico-científico nas 

Geociências, muitas questões inquietaram-mequanto à abordagem dessa área 

no Ensino Fundamental, Médio e no Ensino Superior, o que me conduziu, por 

meio da graduação com os discentes da Licenciatura em Biologia e do Projeto 

de Extensão “Paleociência na Escola”, ao diálogo necessário entre a Escola e a 

Universidade. A partir deste instante é que fui maturando o meu percurso 

como pesquisadora em Geociências. 

Neste percurso de maturação do que eu pretendia adotar como campo 

de pesquisa para minha vida profissional e acadêmica, percebi que a minha 

contribuição poderia ser mais profícua atuando nas reflexões e proposições 

acerca do Currículo de Ciências, com ênfase nos processos de ensino e de 

aprendizagem, porque esta área representava o que eu mais sabia fazer, 

associado ao que eu mais gostava de fazer. 

Diante deste contexto reflexivo, busquei apoiar-me em fundamentos 

que me fizessem trilhar pela formação cidadã, que é o ponto fulcral desta 

pesquisa e da minha atuação como pessoa, profissional, mulher e cidadã. Daí 

emergiu o desejo de discutir Geociências e Cidadania na Educação Básica, como 

um processo interventivo, que colocasse as teorias geocientíficas em contato 

com a prática, por meio de uma proposta de Intervenção Didática. 

De posse da definição do que eu pretendia estudar, busquei teóricos 

que respaldassem o meu estudo e, inicialmente, busquei em Paulo Freire o 

apoio, justamente por comungar com sua filosofia educacional, a qual 

reconhece a natureza ética da prática educativa enquanto prática 

especificamente humana, sendo esta natureza ética o ponto de partida para a 

formação cidadã, objeto do meu interesse. 

Sobre esse aspecto, Freire clarifica: 

 

Como presença consciente no mundo não posso escapar à 
responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou 
puro produto da determinação genética ou cultural ou de 
classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo 



19 

e se careço de responsabilidade não posso falar em ética. [...]. 
Significa reconhecer que somos seres condicionados, mas não 
determinados. Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e 
não de determinismo, que o futuro, permita-me reiterar, é 
problemático e não inexorável (FREIRE, 1999, p. 21). 

 

 Tendo em vista esta natureza ética da prática educativa a qual defendo, 

fui, cada vez mais, ampliando o meu olhar sobre as Geociências, para que 

pudesse percebê-las como instrumento capaz de formar cidadãos críticos, 

capazes de moverem-se no mundo, não como quem obedece a um comando, 

mas como quem cria seus caminhos e descobre as possibilidades.  

 Com o olhar voltado para este diálogo entre as Geociências e a 

Cidadania, objetivando o reconhecimento da natureza interdisciplinar desta 

área tão profícua no processo de formação para a cidadania, escrevi o Projeto de 

Pesquisa que, ao ser aprovado para o Mestrado, ganhou outros significados a 

partir da orientação do Professor Orientador Júlio Cesar Castilho Razera, que 

me apresentou David Ausubel e Marco Antonio Moreira como teóricos que 

podiam balizar a minha pesquisa, já que essa buscava refletir sobre as 

possibilidades de trabalhar os conhecimentos Geocientíficos na interface com a 

Cidadania e porque estes autores defendem a necessidade de que a 

aprendizagem seja significativa para dar sentido ao que se deseja aprender, pela 

interação cognitiva entre o que já sabemos e o novo conhecimento que 

desejamos ou precisamos aprender. No entanto, para que esta Aprendizagem 

Significativa seja Crítica, os sujeitos precisam entender que, por meio da 

aprendizagem, somos imersos no mundo para promover mudanças, criar, 

inovar, propor caminhos, pensar e agir; enfim, exercer a cidadania. 

Ao iniciar o processo de revisão da Literatura destes autores, me deparei 

com situações que foram se apresentando como divergências para mim, e a 

partir daí, as ideias começaram a “dar um nó” na minha cabeça. Não conseguia 

entender como poderia estabelecer uma relação de pertinência entre a Teoria 

Cognitivista e a Teoria Crítica, visto que uma aborda os processos mentais que 

influenciam o comportamento e desenvolvimento intelectual dos indivíduos e a 

outra visa o comportamento crítico nos confrontos com a ciência e a cultura, 

propondo uma reflexão sobre a racionalidade da sociedade. 
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Este momento fez-me lembrar das palavras de Drummond (1991) em um 

de seus livros Antologia Poética, em que escreve “no meio do caminho tinha 

uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho”. Esta metáfora de 

Drummond representava sim o meu obstáculo, a “pedra” que me impedia de 

dar continuidade à pesquisa, porque até então não sabia como seria possível 

trabalhar com uma Teoria Cognitivista e, ao mesmo tempo, propor reflexões 

sobre a formação crítica dos sujeitos na relação das Geociências com a 

cidadania, ou seja, as Geociências como conhecimentos críticos. 

 Partindo desta inquietação, escrevi um e-mail para o professor Marco 

Antonio Moreira que respondeu, em 19 de dezembro de 2014, dizendo assim: 

 
Prezada Rita,  
Não vejo incompatibilidade entre a TAS de Ausubel e a visão crítica 
que proponho. Ausubel defendia a aprendizagem com significado, com 
compreensão, capacidade de explicação, transferência. Eu acho que 
tudo isso é muito bom, mas é preciso também a criticidade, ou seja, 
aprender de maneira significativa, mas não como se fosse verdade, 
conhecimento definitivo. Entender significativamente uma resposta, 
mas ao mesmo tempo questionar se não haveria outra. Entender uma 
teoria de modo significativo, mas ficar com a cabeça aberta para novas 
e melhores teorias. Não aceitar passivamente determinados 
conhecimentos só porque foram aprendidos significativamente. 
Cognição e criticidade não são incompatíveis. Você pode ir em frente 
nessa linha, mesmo que encontre em Ausubel uma visão muito 
cognitivista. 

Atenciosamente. 
Prof. Moreira 

  

Esta resposta me desafiou a conhecer muito mais do que eu conhecia 

sobre as teorias, a de Ausubel e a de Moreira e, a partir deste processo de 

maturação, fui compreendendo como seria possível estabelecer este diálogo e, 

ao longo do percurso desta pesquisa, constatei exatamente o que Moreira (2014) 

havia clarificado no e-mail e no encontro presencial, posterior a este e-mail. 

Encontrei, nas principais fontes destes dois autores, diversos aspectos que 

corroboram o meu trabalho e me motivam a prosseguir nessa linha de estudo 

em oportunidades posteriores ao Mestrado. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Sempre me perguntam, para quê? 

Outros me perguntam, por quê? 
E há aqueles que me perguntam, o que fazer? 

E a pesquisa continua andando 
 Procurando encontrar 

Sua razão de ser,  
Sua razão defazer  

Sua razão de acontecer. 
 

(Rita Bittencourt Barreto) 

 

Diante do atual contexto de mudanças e transição no campo do 

conhecimento e dos saberes, vislumbram-se inúmeras possibilidades de 

elaboração e reelaboração dos saberes e do conhecimento científico no diálogo 

com a realidade e na articulação com a vida prática. Dessa forma, a Educação 

precisou redefinir parâmetros de ensino e de aprendizagem que possibilitem às 

pessoas o acesso a tais conhecimentos, lançando-se no desafio de aprender a 

aprender para estabelecer um confronto desta aprendizagem com os saberes 

cotidianos que não podem estar desarticulados dos saberes científicos formais. 

Rodrigues (2003) ressalta que é essa relação do homem com a realidade, 

aparente ou imaginária, que o leva à curiosidade de tentar explicar suas 

relações com a natureza, consigo próprio, com o transcendente, com o outro, 

podendo, a partir daí, buscar certas regularidades nos fenômenos que observa. 

Ainda, o autor destaca que, a partir de uma realidade, em imprevisível e 

permanente movimento, as categorias de sustentação do pensamento moderno, 

cientificista e dominante revelam-se inoperantes, provocando mudanças na 

estruturação do saber, da ciência e do conhecimento, com repercussões 

eminentes nos currículos escolares. 

Ao defrontar-se com esta realidade, Estado, escola e professor precisam 

propor novos caminhos e novas diretrizes para a construção dos saberes e dos 

conhecimentos nas diferentes áreas do conhecimento, efetivando-se no exercício 

da cidadania, ou seja, a ciência propulsora do progresso e bem-estar da 

coletividade. No que se refere ao ensino de Ciências Naturais, que é o pano de 
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fundo deste estudo, as pesquisas sinalizam que, muitas vezes, os discentes não 

conseguem adquirir as habilidades necessárias, seja para elaborar um gráfico a 

partir de alguns dados, seja saber observar corretamente utilizando um 

microscópio; outras vezes, o problema consiste em não entender o que estão 

fazendo e, por conseguinte, não conseguirem explicar estes conhecimentos nem 

aplicá-los em novas situações (POZZO, 2009). 

Diante desta constatação acerca do Ensino de Ciências e de suas lacunas, 

vê-se a necessidade de uma reorientação deste ensino, a partir dareflexão sobre 

o Currículo Escolar em relação ao ensino de Ciências, já que a organização do 

ensino e da aprendizagem, nos seus processos de planejamento e avaliação, faz 

parte do currículo escolar, e este representa muito mais do que a organização da 

vida do aluno na escola. Desta forma, o currículo é algo abrangente, dinâmico e 

existencial, conforme afirmam Menegola e Sant’Anna (1999). Segundo ainda 

estes autores, currículo é o conjunto de todos os esforços direcionados para 

dinamizar a ação educativa, num ambiente educativo que inclui as disciplinas, 

os conhecimentos, os conteúdos, as experiências, os fatos sociais, políticos, 

religiosos, econômicos, as tradições e os valores que, planejados e 

sistematizados, o grupo social estrutura para promover a educação.  

Os novos rumos da educação brasileira sobre o currículo estão 

embasados nas orientações do Ministério da Educação e da Lei de Diretrizes e 

Bases, por meiodos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais 

(BRASIL, 1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 1999), que atribuem à educação básica a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de competências e habilidades para o exercício da cidadania, 

exigindo das escolas um ensino contextualizado. É premente a necessidade da 

reformulação dos currículos das escolas, que devem colocar em evidência as 

questões locais e a participação efetiva dos estudantes no processo de 

construção dos seus próprios conhecimentos. 

Esta pesquisa insere-se como uma possibilidade de investigação dentro 

do cenário educacional de mudanças, no percurso da formação de competências 

e habilidades para o exercício da cidadania porque, por meio da pesquisa, 
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pretende-se conhecer quais são os limites e as possibilidades de uma 

intervenção pedagógica em Geociências, baseada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa Crítica de Moreira (2005). 

Este exercício para a cidadania está regulamentado pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) 9394/96. Em seu Título II, Art. 2º, defende que “A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” O Art. 32 esclarece que o ensino fundamental, 

obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do 

cidadão.  

O cidadão que precisa ser formado pela educação brasileira encontra-se 

amparado por orientações teóricas e didáticas dos PCNs da Educação Básica, os 

quais estabelecem, nas diversas áreas dos conhecimentos, diretrizes para esta 

formação. O estudo das Ciências encontra-se organizado em “Ciências 

Naturais” no Ensino Fundamental e “Ciências da Natureza” no Ensino Médio.  

No Ensino Fundamental, objetiva-se que “o aluno desenvolva 

competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo 

e como cidadão, utilizando conhecimento de natureza científica e tecnológica” 

(BRASIL, 1998, p. 32).  

No Ensino Médio,  

 

os objetivos em cada área do conhecimento devem envolver, de 
forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da 
vida contemporânea, e ao desenvolvimento de conhecimentos 
mais amplos e mais abstratos, que correspondem também a 
uma cultura geral e a uma visão de mundo (BRASIL, 1999, p. 6).  
 

Entre outros objetivos, em Ciências da Natureza espera-se que os 

estudantes possam  

 

compreender as ciências como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, 
continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o 
desenvolvimento científico com a transformação da 
sociedade”(BRASIL, 2000, p. 95).  
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A partir do direcionamento do PCN para o estudo de Ciências, cada 

escola, em conformidade com o seu Projeto Político Pedagógico, decide sobre os 

conteúdos que serão contemplados no currículo escolar e a forma como os 

conteúdos serão trabalhados, buscando oportunizar maior contextualização 

destes no diálogo com a realidade em que cada escola está inserida, para 

atender às exigências da contemporaneidade, contribuindo com a formação 

cidadã dos seus estudantes. 

O ensino das Ciências da Terra ou Geociênciasrefere-se ao estudo da 

complexidade do Planeta Terra, dos componentes que formam as suas esferas e 

das relações existentes entre elas: a litosfera, correspondendo ao estudo das 

rochas; a hidrosfera, correspondendo ao estudo dos recursos hídricos 

disponíveis no Planeta; a atmosfera, correspondendo ao estudo do ar; e a 

biosfera, correspondendo ao estudo da vida. Nesta pesquisa, serão enfatizados 

conhecimentos da Geologia e da Paleontologia, que são subdivisões das 

Geociências e que são destinados às Ciências Naturais e Biológicas na Educação 

Básica. 

Para Compiani (1996), a importância das Geociências na escola 

fundamental consiste em mostrar a complexidade dos conhecimentos 

geocientíficos, que, ao contrário de ser impeditiva para o seu ensino, é 

instigante e, provavelmente, introduz certas cognições básicas para os alunos. 

Ainda segundo Compiani (1996), as Geociências têm grande contribuição 

para a história efetiva das ciências, e esta afirmação corrobora-se pelo 

reconhecimento de que conhecimentos geocientíficos, tais como sistema solar 

heliocêntrico, a expansão do Universo, evolução orgânica, tempo geológico, 

placas tectônicas e, mais recentemente, mudança climática global têm causado, 

segundo Mayer (1991 apud COMPIANI, 1996) grandes impactos intelectuais e 

culturais em nossas vidas. 

O Ensino de Geociências na Educação Brasileira encontra-se 

contemplado de acordo com o PCN, no Ensino Fundamental (Primeiro e 

segundo ciclos), a partir de assuntos variados, como o Universo, Sistema Solar e 

os Seres Vivos, enfatizando-se a necessidade de contextualização. Para o 
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terceiro e quarto ciclos, a Geociências está contemplada nos Eixos Temáticos: 

“Terra e Universo” e “Vida e Meio Ambiente”. Para Campos (1997), o programa 

de Ciências do ensino fundamental brasileiro é fragmentário e também muito 

superficial, não permitindo que o professor “descreva aos seus alunos o mundo 

em que vivemos, sua origem, evolução e destino” (CAMPOS, 1997 apud 

CARNEIRO et al., 2004, p. 554). 

Campos (1999) e Barbosa (2003) ainda ressaltam que da forma como as 

noções de Geociências estão dispersas no currículo sob vários títulos, faltando 

uma ordenação capaz de explicar a Terra em conjunto, desde sua constituição, 

origem e evolução, fenômenos interiores e superficiais, as interações das esferas 

e as profundas e diversificadas relações entre meio físico e seres vivos não 

permitirá que os estudantes construam a visão integrada da Terra e das 

interações entre seus sistemas.  

Carneiro et al. (2004) destacam que a discussão sobre a necessidade de 

temas geológicos serem abordados nos atuais níveis de ensino fundamental e 

médio vem se fortalecendo, com intermitências, no Brasil. Mediante à 

complexidade destes temas e à necessidade de maior interação das atividades 

humanas com o meio natural, compreende-se a integração das questões de 

natureza ambiental ao corpo de conhecimentos básicos que uma pessoa deveria 

possuir  para exercer, ao longo da sua vida, aquilo que se entende por cidadania 

responsável e consequente. 

O termo cidadania, utilizado aqui como principal tônica desta pesquisa, 

tem consonância com o ensino das Geociências, ao verificar o que Pinsky 

defende como conceito e prática: 

 
Ora, cidadania enfaixa uma série de direitos, deveres e atitudes 
relativos ao cidadão. Operacionalmente, cidadania pode ser 
qualquer atitude que implique a manifestação de uma 
consciência de pertinência e de responsabilidade coletiva. Nesse 
sentido, exercer a cidadania tanto é votar como não 
emporcalhar a cidade, respeitar o pedestre nas faixas de trânsito 
e controlar a emissão de ruídos (PINSKI, 1999, p. 18 e 19). 
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 Buscando amparar teoricamente esta reflexão sobre a relação das 

Geociências com a cidadania, por meio de práticas pedagógicas que contribuam 

com esta possibilidade, adotou-se e o estudo de Moreira (2005) sobre a Teoria 

da Aprendizagem Significativa Crítica como principal fundamentação teórica. 

A escolha desta teoriaencontra-se alinhada com a relação das Geociências 

com a cidadania, porque se trata de uma teoria que objetiva. 

 
a formação de um novo tipo de pessoa, com personalidade 
inquisitiva, flexível, criativa, inovadora, tolerante e liberal que 
pudesse enfrentar a incerteza e a ambiguidade sem se perder, 
que construísse novos e viáveis significados para encarar as 
ameaçadoras mudanças ambientais (MOREIRA, 2005, p. 3). 

 

Encontramos na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) 

uma possibilidade teórica e prática de promoção de uma aprendizagem 

significativa crítica, subversiva e antropológica que seja capaz de integrar os 

sujeitos na sociedade, permitindo a estes, ao estarem dentro da sociedade, 

percebê-la com o distanciamento crítico necessário, olhando-a de dentro para 

fora e de fora para dentro.  

No entanto, para a formação dessa cidadania responsável e consequente, 

não basta apenas refletir sobre quais conteúdos de Geociências devem ser 

abordados no currículo, mas como esses devem ser abordados, buscando 

construir reflexões mais fundamentadas acerca da metodologia de ensino e do 

processo deaprendizagem. Nesse sentido, Santana e Barbosa (1993) afirmam 

que a problemática não se restringe somente ao conteúdo das Geociências, mas 

passa pelo ensino como um todo, refletindo no material didático, na 

metodologia, no acesso às informações mais atualizadas, no interesse das 

editoras, na política educacional etc. 

 Uma reflexão mais profunda sobre o ensino de Ciências e de Geociências 

na Educação Básica passa por uma renovação na Educação, e esta renovação 

está diretamente relacionada com um novo modelo de ensino e de 

aprendizagem. Para efetivação deste novo modelo, Ontoria et al. (2005) 

defendem que haja um processo de atualização e aperfeiçoamento do 
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professorado, para que este seja capaz de desenvolver a capacidadereflexiva 

sobre sua própria prática e que oriente o trabalho em classe com uma nova 

metodologia ativa e participativa, sugerindo um modelo de ensino que converta 

a ação do professor e dos alunos em um processo de investigação. 

Esta necessidade de renovação do modelo de ensino e de aprendizagem 

sugere maior aprofundamento sobre o processo de como os estudantes devem 

“aprender a aprender” e de como o professor deve “ensinar a pensar”.  

Tem-se uma sólida compreensão de que o ensino das Geociências, da 

mesma forma que outros conteúdos e conhecimentos, deve contribuir para a 

formação de um cidadão crítico, que seja capaz de elaborar e articular o 

conhecimento escolar, articulando-o com a realidade. Ao pensar o ensino de 

Geociências pelo viés da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica 

(MOREIRA, 2005), têm-se expectativas de contribuir com a formação crítica dos 

estudantes.  

Esta possibilidade de promover uma aprendizagem que desenvolvesse a 

atitude crítica e a capacidade de tomada de decisões e a necessidade da 

integração das Geociências nas atividades socioambientais foram as premissas 

para que a pesquisa se efetivasse buscando responder ao seguinte problema: 

Quais os limites e as possibilidades de uma Intervenção Didática em 

Geociências, sendo essa fundamentada na Teoria da Aprendizagem 

Significativa Crítica? 

O caminho desta pesquisa foi construído por um direcionamento teórico 

e outro prático. O teórico destinou-se a compreender e caracterizar o Ensino de 

Geociências na Educação Básica, bem como a Teoria da Aprendizagem 

Significativa Crítica de Moreira (2005) e sua contribuição para o Ensino de 

Geociências na relação com a cidadania; enquanto o encaminhamento prático 

realizou-se por meio de Intervenção Didática, organizada como uma Unidade 

Temática denominada” Geociências e Cidadania”, com ênfase nos conteúdos 

geológicos e paleontológicos, organizada em 14 momentos presenciais com os 

estudantes participantes. 
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Esta Intervenção Didática foi baseada nos Princípios Facilitadores da 

Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2005), que se fundamentam na 

Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003), a qual, neste caso, foi 

usada para instrumentalizar a coleta de dados, valendo-se de Mapas 

Conceituais (NOVAK; GOWIN, 1984) que representam a projeção prática 

destateoria.   

O estudo aqui apresentado encontra-se estruturado em quatro Capítulos: 

o primeiro capítulo destina-se a apresentar o Quadro Teórico que ampara a 

pesquisa, iniciando por características do Ensino de Geociências na Educação 

Básica e sua importância para a formação do cidadão crítico, discutindo sobre 

os fundamentos da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), da Teoria da 

Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) e sobre o Uso dos Mapas 

Conceituais como recurso esquemático e avaliativo no processo da 

aprendizagem. No segundo capítulo, será apresentado o Percurso 

Metodológico, bem como os instrumentos de coleta e procedimentos de análise 

dos dados. No terceiro capítulo, a Análise e a discussão dos resultados que 

direcionam a pesquisa para a constatação acerca dos limites e das 

possibilidades do processo interventivo para a promoção de uma 

Aprendizagem Significativa Crítica. Por fim, apresenta-se as Considerações 

Finais da Pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

QUADRO TEÓRICO 

 

Este capítulo está organizado em torno da discussão dos fundamentos 

teóricos que norteiam os estudos sobre o Ensino de Geociências na Educação 

Básica e sobre a sua relação com a cidadania, bem como sobre os fundamentos 

teóricos acerca dos estudos sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

direcionando a discussão para a Teoria da Aprendizagem Significativa 

(AUSUBEL, 2003), a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 

2005) e para o uso dos Mapas Conceituais como recursos potenciais para a 

Aprendizagem Significativa (NOVAK;  GOWIN, 1984). 

 

1.1. O ENSINO DE GEOCIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E AS 
NECESSIDADES VOLTADAS PARA UMA FORMAÇÃO CIDADÃ 

 
 

É o início de uma outra cognoscibilidade do planeta. Um 
planeta que conta com todas as possibilidades de ser 
desvendado. Mas, nem sempre o conhecer é possível. A 
informação nem sempre se propõe a informar, e sim a 
convencer acerca das possibilidades e das vantagens das 
mercadorias. O que é transmitido à maioria da humanidade é, 
de fato, uma informação manipulada que, em lugar de 
esclarecer, confunde (SANTOS, 2000, p. 39). 

 

Não podemos pensar a Educação hoje sem pensar no perfil de cidadãos 

que queremos formar, porque uma sociedade se organiza e evolui mediante a 

forma como os seus integrantes atuam e utilizam mecanismos sociais e culturais 

para viver a partir de como aprendeu a pensar sobre os conhecimentos na 

escola e a função destes na sociedade.  

Mais recentemente, a Conferência Mundial sobre Ciência para o Século 

XXI, promovida pela UNESCO e pelo Conselho Internacional para a Ciência 

declarava que: 

 
Para que um País esteja em condições de satisfazer as 
necessidades fundamentais da sua população, o ensino das 
Ciências e a tecnologia é um imperativo estratégico. Como 
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parte dessa educação científica e tecnológica, os estudantes 
deveriam aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer 
as necessidades da sociedade, utilizando as suas competências e 
conhecimentos científicos e tecnológicos. (...) Hoje, mais do que 
nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização 
científica em todas as culturas e em todos os setores da 
sociedade, (...) a fim de melhorar a participação dos cidadãos na 
tomada de decisões relativas à aplicação dos novos 
conhecimentos. (CACHAPUZ et al., 2005). 

 

Diante da exigência de uma consciência planetária, esta alfabetização 

científicaconsolida a necessidade de uma abordagem científica pelas escolas, 

para que se assegure a formação de um cidadão participativo, capaz de tomar 

decisões com responsabilidade social diante das consequências do 

desenvolvimento tecno-científico que podem ser danosas para a população, 

demais seres vivos e para o meio ambiente. Nessa ótica, Bybee (apud 

CACHAPUZ et al., 2005) defende que 

 
A alfabetização científica multidimensional estende-se mais 
além do vocabulário, dos esquemas conceituais e dos métodos 
procedimentais para incluir outras dimensões da ciência: 
devemos ajudar os estudantes a desenvolver perspectivas da 
ciência e da tecnologia que incluíam a história das ideias 
científicas, a natureza da ciência e da tecnologia e o papel de 
ambas na vida pessoal e social. (p. 23). 

 

Nesta perspectiva, os conhecimentos geocientíficos ganham ainda mais 

expressividade e relevância, no tocante à aplicação desses no cotidiano e na 

formação de uma consciência de proteção e conservação planetária, por estarem 

diretamente ligados às discussões da natureza, do planeta Terra e sua estrutura 

físico-química, dos movimentos dos continentes, da evolução dos seres vivos 

entre outros assuntos que podem conduzir os estudantes à percepção da 

realidade socioambiental em que estão inseridos. 

Considerando o universo de pesquisas já realizadas, muitos estudiosos 

consideram que o ensino de ciências é visto como uma ciência asséptica, neutra 

e memorizada, com a capacidade de resolução de todos os problemas da 

humanidade (CHASSOT, 2000). No entanto, as novas demandas educacionais, 

movidas pela informação e pelo conhecimento, impulsionam a construção de 
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um novo currículo de ciências para as escolas, capaz de contribuir com a 

formação de cidadãos que, ao se apropriarem dos conhecimentos, 

compreendem a realidade em que vivem. Para Menegola e Sant’Anna (1999, p. 

54), “o currículo deve representar uma sequência de conhecimentos 

significativos para a vida presente, desenvolvendo habilidades, fornecendo 

princípios e diretrizes que possam ser úteis à vida futura do indivíduo”, ou seja, 

precisa ser a força que transforma a realidade escolar em vida escolar, 

referindo-se ao que o educando viveu e vive. 

Segundo Pozzo (2009), “aprender a aprender” constitui uma das 

demandas essenciais que o sistema educacional deve satisfazer e o currículo de 

ciências é uma das vias por meio das quais os estudantes devem aprender a 

aprender, adquirir estratégias e capacidade que os permitam transformar, 

reelaborar e, em resumo, reconstruir os conhecimentos que recebem.  

Ensinar ciências na atualidade deve ser mais que um aprendizado 

meramente científico, deve ter como prioridade a construção do cidadão crítico 

e ciente de que suas decisões podem ter um efeito transformador na sociedade. 

Bizzo (2002) segue esta linha de pensamento, partindo do princípio de que 

ensinar ciências no mundo atual deve constituir uma das prioridades para 

todas as escolas, que investem nas edificações de uma população consciente e 

crítica diante das escolhas a serem tomadas. 

Vê-se diante das demandas educacionais na sociedade da informação e 

do conhecimento que a cultura da aprendizagem acompanha o processo de 

evolução na educação, segue um cursonatural e implica namudança cultural, da 

forma de aprender e ensinar. Neste sentido, Pozzo discute a necessidade de 

mudanças ocorrerem no currículo das escolas, quando menciona que  

 
o estabelecimento dos conteúdos das diferentes disciplinas que 
compõem o currículo tem como função formativa essencial 
fazer com que os futuros cidadãos interiorizem, assimilem a 
cultura em que vivem, em um sentido amplo, compartilhando 
as produções artísticas, científicas, técnicas, etc. próprias dessa 
cultura, compreendendo seu sentido histórico, mas também, 
desenvolvendo capacidades necessárias para acessar esses 
produtos culturais, desfrutar deles e, na medida do possível, 
renová-los (POZZO, 2009, p. 23). 
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Amaral (1976 apud GUIMARÃES, 2004) destaca que é próprio das 

Geociências, como Ciências Naturais que investigam a Terra, a integração dos 

conhecimentos de diversas áreas do conhecimento como os de Química, Física, 

Biologia, Matemática e até mesmo os das Ciências Humanas. Compiani (1996 

apud GUIMARÃES, 2004) corrobora que o estudo interdisciplinar efetivado 

pelos conhecimentos geocientíficos em atividades práticas de laboratório e de 

campo desenvolve no estudante a habilidade de registrar, caracterizar, 

relacionar evidências, criar modelos e compará-los com outros já existentes. 

A literatura vem reforçando cada vez mais sobre as necessidades de 

trabalhar conhecimentos geocientíficos na educação básica, tanto no ensino 

fundamental como no ensino médio (CARNEIRO; TOLEDO; ALMEIDA, 2004). 

Estas necessidades têm origens diversas, mas notadamente ganham força 

e se consolidam porque as Geociências estão integradas numa articulação 

interdisciplinar obrigatória, ou seja, conteúdos e conhecimentos de outras áreas 

implicam e se relacionam direta ou indiretamente com conteúdos e 

conhecimentos geocientíficos. Contudo, o ensino de Geociências na educação 

básica vem apresentando constantes equívocos que podem dificultar a 

aprendizagem de um conjunto maior de conteúdos e conhecimentos no 

ambiente escolar porque, geralmente, este ensino não se articula com outros 

conhecimentos, acontecendo de forma superficial e fragmentada, desde as 

atividades propostas nos livros didáticos até o planejamento das aulas pelo 

professor. 

De acordo com os PCNs (1998), os estudos das ciências compreendem as 

áreas de “Ciências Naturais” no ensino fundamental e “Ciências da Natureza” 

no ensino médio. No Ensino Fundamental I, primeiro e segundo ciclos, assuntos 

variados como o universo, sistema solar e os seres vivos devem estar 

contextualizados e são apresentados como orientação, cuja implementação 

dependerá do projeto pedagógico da escola. Para o Ensino Fundamental II, 

terceiro e quarto ciclos, são previstos os eixos temáticos “Terra e universo”, 

“vida e ambiente” e “ser humano e saúde”, cujas propostas curriculares 

também são apresentadas sem a devida contextualização. No âmbito da 
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Biologia, podem ser abordadas as contribuições da Geologia e da Paleontologia 

para compreensão da origem da vida na Terra, fazendo-se referência à 

composição da atmosfera e dos mares primitivos, além da escala de tempo 

geológico, formas de vida que marcam cada período geológico e as extinções. 

Barbosa (2003 apud CARNEIRO; BARBOSA; PIRANHA, 2007, p. 91) 

expõe, assim, sua preocupação sobre o ensino das Geociências: "os 

conhecimentos de Geociências veiculados na educação básica, no Brasil, 

limitam-se a inserções isoladas em disciplinas como Geografia e Ciências". 

Aponta ainda a inexistência, atualmente, de uma disciplina específica de 

Geociências, porque esta perdeu espaço, desde os anos de 1960, para a Biologia, 

por exemplo. Tais preocupações específicas se estendem a outras inseridas em 

âmbito formativo mais humanístico e crítico, cujo papel das Geociências 

também é relevante. Afinal, estamos inseridos num mundo que é social e físico 

ao mesmo tempo. 

Acreditando que o ensino de Ciências deva se dar a partir da interação 

do estudante com o objeto de conhecimento e a partir da interação destes 

conhecimentos com outros das diversas áreas, observam-se, nas Geociências, 

potencialidades que possibilitam aos estudantes vivenciar situações de 

aprendizagem a partir destas interações. Contudo, segundo Campos (1997 apud 

CARNEIRO et al., 2004), o programa de Ciências no ensino fundamental em 

relação às Geociências é fragmentário e muito superficial, dividido segundo 

tópicos como ar, água e solo, não permitindo que o professor “descreva aos 

seus alunos o mundo em que vivemos sua origem, evolução e destino” (p. 3). 

Entre as inúmeras potencialidades das Geociências no currículo escolar das 

Ciências Naturais no ensino fundamental e da Biologia, podem-se destacar, 

conforme Carneiro, outras questões como: 

 
a. possibilidade de entender o funcionamento do Sistema Terra, 

explorando uma visão holística do planeta para compreensão 
de temas como as mudanças climáticas globais; 

b. perspectiva temporal das mudanças que afetaram o planeta e 
os seres vivos, através da aplicação prática do conhecimento 
sobre a dinâmica terrestre, a história da Terra e da Vida; 
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c. questão dos recursos disponíveis versus sustentabilidade do 
planeta;  

d. preparação e orientação para estudos posteriores ou para 
reflexão crítica da atividade humana no planeta contribuindo 
para o debate acerca da Educação Ambiental. (CARNEIRO, 
2004, p.4) 

 

Diante de tantas potencialidades, constata-se a necessidade precípua de 

buscar inserir as Geociências no currículo das escolas, de modo que esta 

disciplina seja contemplada de forma contextualizada e interdisciplinar, 

buscando valorizar os conhecimentos geocientíficos como ferramentas de 

inclusão dos estudantes no exercício da cidadania.  

 Uma possibilidade de inserção dos conhecimentos geocientíficos no 

currículo das escolas, com vistas a aproximar estes conhecimentos da vida 

prática, compreendendo seu significado social, concentra-se na busca de 

alternativas que direcionem o processo de ensino e aprendizagem para este fim. 

Neste sentido, encontramos na Teoria da Aprendizagem Significativa 

(AUSUBEL, 2003) e na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica 

(MOREIRA, 2005), elementos consistentes que contribuem para o processo de 

construção dos conhecimentos na escola, a fim de torná-los úteis para os 

estudantes à medida que, através destes, interagem com a sociedade. 

 Segundo Ontoria et al., ao analisar a realidade escolar,  

 
Ausubel deu-se conta do predomínio de uma aprendizagem 
mecânica, caracterizada pela aquisição de conhecimentos por 
meio de procedimentos repetitivos, em que os conceitos são 
adquiridos por si mesmo, ou seja, por redescoberta, sem dar-lhe 
uma organização prévia. Quando o aluno não tem a intenção de 
associar o novo conhecimento à estrutura de conceitos que já 
possui em sua estrutura cognitiva, produz-se assim, uma 
memorização mecânica dos dados, fatos ou conceitos 
(ONTORIA et al., 2005, p. 18-19.). 

 

 Moreira (2006) ressalta que a Aprendizagem Mecânica é 

bastanteestimulada na escola e esta serve para "passar" nas avaliações, mas tem 

pouca retenção, não requer compreensão e não dá conta de situações novas. 

Diante desta realidade comum, observada nas escolas brasileiras da rede 
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pública e privada, vê-se a importância da construção de propostas que 

permitam ao professor vivenciar, em seu processo formativo, outras formas de 

ensino que promovam uma Aprendizagem Significativa capaz de contribuir 

para a formação de jovens e crianças que compreendam o mundo pela luz dos 

conhecimentos que têm significância lógica para a vida contemporânea em 

sociedade. 

O planejamento de estratégias didáticas para construção dos 

conhecimentos geocientíficos que atendam à perspectiva de formação cidadã 

pode ser efetivado, se estas estratégias visarem o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa e não enfatizarem a aprendizagem mecânica, onde a 

memorização relaciona-se com a “estrutura cognitiva, mas apenas de forma 

arbitrária e literal que não resulta na aquisição de novos significados.” 

(AUSUBEL, 2003, p. 4). Inclui-se com coerência, neste processo de 

aprendizagem significativa, os Princípios Facilitadores da Aprendizagem 

Significativa Crítica (MOREIRA, 2005), que contribuem para que esta 

aprendizagem não seja apenas significativa, mas crítica, ou seja, subversiva. 

 Desta forma, trataremos de discutir no próximo tópico deste capítulo as 

características de uma Aprendizagem Significativa (AS) à luz da Teoria de 

Ausubel (2003) e como esta Aprendizagem Significativa pode ser Crítica, 

tomando como ponto de partida a teoria de Moreira (2005), e não perdendo de 

vista a forma como esta Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) pode ser 

alcançada em sala de aula. 

 

1.2. A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) 

 

Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um 
único princípio, diria isto: o fato isolado mais importante que 
informação na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 
conhece. Descubra o que ele sabe e baseie-se isso os seus 
ensinamentos (AUSUBEL et al., 1980, p. viii). 

 

 Uma teoria de aprendizagem é, segundo Moreira (2011), uma construção 

humana para interpretar sistematicamente a aprendizagem e representa a 

tentativa de explicar o que ela é, porque funciona e como funciona. 
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 Nessa pesquisa, enfatiza-se a observância de um percurso metodológico 

baseado na Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003), que é uma 

teoria de aprendizagem cognitiva e construtivista, porque trata de explorar o 

processo de construção de armazenamento de informações e de conhecimentos 

organizados na memória do aprendiz, ou seja, em sua estrutura cognitiva. 

 
A filosofia cognitivista trata, então, principalmente, dos 
processos mentais; se ocupam da atribuição de significados, da 
compreensão, transformação, armazenamento e uso da 
informação envolvida na cognição. Na medida em que se 
admite, nessa perspectiva, que a cognição se dá por construção 
chega-se ao construtivismo, tão apregoado nos anos noventa. 
(MOREIRA, 2011, p. 15). 

 

 Na sala de aula, o construtivismo prevê deixar de ver o aluno como um 

mero receptor de conhecimentos e deixar de ignorar a forma como este 

armazena e organiza a sua mente, porque o aluno, nessa teoria, é reconhecido 

como agente de uma construção cognitiva, que não é arbitrária, mas 

sistematizada.  

Todavia, antes de iniciarmos a discussão sobre a teoria da TAS de David 

Ausubel (2003), torna-se importante sabermos um pouco da biografia deste 

pesquisador, para compreendermos como a sua história influenciou sobre a sua 

Teoria. David Paul Ausubel nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova 

York, no ano de 1918, e sua família judia pobre, imigrante da Europa Central, 

sofreu preconceitos e conflitos e, por isso, cresceu insatisfeito com a Educação 

que recebera. 

Para Ausubel a escola era “um cárcere para meninos, onde o crime de 

todos é a pouca idade e por isso os carcereiros lhes dão castigos” (AUSUBEL, 

1968, p. 31). Após sua formação acadêmica em território canadense, resolve 

dedicar-se à educação no intuito de buscar melhorias necessárias ao verdadeiro 

aprendizado, baseando suas ideias no cognitivismo e no construtivismo.  

A partir daí, hoje podemos dispor de uma das teorias mais completas e 

profícuas no campo da compreensão dos processos de aprendizagem e esta 

pesquisa aqui apresentada possibilitou o desvelamento desta Teoria na busca 
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de contribuir para uma Aprendizagem Significativa, e também Crítica, em 

Geociências. 

Para Ausubel (2003), o melhor âmbito para melhoramentos sistemáticos 

da aprendizagem por recepção e da retenção significativa dos conhecimentos 

reside nas práticas formais educativas das escolas primárias e secundárias. 

Sendo as práticas de instrução formais no ambiente escolar aspectos 

importantes no processo de melhoria da aprendizagem, justifica-se a relevância 

do desenvolvimento de maispesquisas voltadas para esta discussão que se 

configura, ao mesmo tempo, como reflexiva e propositiva. 

A oportunidade de discutir sobre os processos de aprendizagem e como 

a memória semântica responde a estes processos precisa ser reconhecida pelos 

cursos de formação de professores como o ponto de partida para toda e 

qualquer outra discussão sobre aprendizagem já que, a meu ver, esta discussão 

antecede qualquer outra que venha propor caminhos para a melhoria da 

aprendizagem. Uma vez que os professores compreendem como as crianças 

aprendem, como as informações são processadas e retidas na memória, 

podemos vislumbrar aí possibilidades de melhoria do processo de ensino, a fim 

de que este proporcione mecanismos que auxiliema aprendizagem pelo viés de 

como ela se processa na memória dos alunos. 

Sendo a memória semântica o resultado ideal de um processo de 

aprendizagem significativa (não memorizada), de onde emergem novo(s) 

significado(s), Ausubel considera, por convenção, que os conhecimentos  

 
são os produtos substantivos da interação entre significados 
potenciais no material de instrução e as ideias” ancoradas” 
relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz; acabam por se 
tornar, de forma sequencial e hierárquica, parte de um sistema 
organizado, relacionado com outras organizações de ideias 
(conhecimentos) tópicas e semelhantes da estrutura cognitiva 
(AUSUBEL, 2003, prefácio). 

 

A TAS (AUSUBEL, 2003) baseia-se na abordagem cognitiva da 

aprendizagem, que pode ser definida como aquela na qual certo conteúdo se 

relaciona à estrutura cognitiva de forma organizada, criando um complexo 



38 

organizado de informações. Estrutura cognitiva, por sua vez, é definida como 

um conjunto global de ideias sobre determinado assunto, disciplina ou mesmo 

um conjunto total de pensamentos de um indivíduo, e a forma com que são 

organizadas (AUSUBEL, 2003). 

Ao elaborar a Teoria da Aprendizagem Significativa, David Ausubel 

propõe uma teoria psicoeducativa cognitivista que tenta explicar o processo de 

ensino-aprendizagem numa concepção diferente do pensamento behaviorista 

dominante numa determinada época, que focava “o ensino e a aprendizagem a 

partir de estímulos, respostas e reforços e não pelos significados” (MOREIRA; 

CABALLERO; RODRÍGUEZ, 1997, p.1). 

De acordo com Moreira e Masini (1981), a aprendizagem significativa se 

constitui em um processo de armazenamento de informações que se condensam 

em classes mais genéricas de conhecimentos, que vão sendo incorporadas no 

cérebro do indivíduo e que serão utilizadas futuramente. Assim, desenvolve-se 

uma organização e integração dos conceitos totais de um indivíduo, o que irá 

representar sua estrutura cognitiva. Quando os conceitos estão bastante claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva, tornam-se ancoradouros para novas ideias e 

informações, além de ocorrer modificações significativas destes conceitos 

quando algo novo é introduzido. Estes autores destacam ainda que: 

 
A aprendizagem significativa processa-se quando o material 
novo, ideia e informações que apresentam uma estrutura lógica, 
interagem com conceitos relevantes e inclusivos, claros e 
disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, 
contribuindo para sua diferenciação, elaboração e estabilidade. 
(MOREIRA; MASINI, 1981, p. 4) 

 

 Estes conceitos foram denominados por Ausubel de subsunçores. Um 

subsunçor é um conceito já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, que 

servirá de ancoradouro a uma nova informação, oportunizando ao indivíduo 

atribuir-lhe significados. Para Ausubel (2003), portanto, a aprendizagem 

significativa, caracteriza-se por uma interação entre os conceitos relevantes da 

estrutura cognitiva e as novas informações que ganham significado e integram-

se à estrutura cognitiva. 
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Na aprendizagem mecânica, a informação nova não se associa 
aos conceitos existentes na estrutura cognitiva e, portanto, 
produz-se uma interação mínima ou nula entre a informação 
recentemente adquirida e a informação já armazenada 
(NOVAK, 1985, p.74). 

 

A aprendizagem significativa, pelo contrário, acontece quando se tenta dar 

sentido ou estabelecer relações entre os novos conceitos ou a nova informação e 

os conceitos e conhecimentos já existentes no aluno, de modo não-arbitrário e 

substancial, com o que o aluno já sabe (AUSUBEL, 2003). Entretanto, Ausubel 

entende essas duas classes de aprendizagem (a mecânica e a significativa) como 

um contínuo e não contrapostas. 

Freire (1999), concordando com Ausubel, defende que o ato de ensinar 

exige respeito aos saberes dos educandos, os saberes socialmente construídos 

precisam dialogar com os conteúdos novos a serem trabalhados. 

 
As ideias de Paulo Freire vão até o mais íntimo da sala de aula. 
Os professores preparam suas aulas levando em conta o que os 
alunos já sabem. Eles não são mais elementos vazios, tornam-se 
um ponto de partida de toda a aprendizagem. Os exemplos, os 
problemas, a finalidade da aprendizagem nascem do que é o 
aluno concreto. (ALMEIDA, 2009 apud MOREIRA, 2005, p. 82). 

 

O ponto fulcral da aprendizagem significativaconsiste em relacionar o 

novo material com as ideias já existentes na estrutura cognitiva do aluno e, para 

que esta seja efetivada, constituem-se pré-requisitos básicos que os materiais 

sejam potencialmente significativos, ou seja, que permitam estabelecer uma 

relação substantiva com os conhecimentos já existentes e que os alunos 

apresentem a predisposição para aprender. 

 Ausubel diferencia três tipos básicos de aprendizagem significativa 

conforme o grau crescente de complexidade:  

 
aprendizagem de representações, aprendizagem de conceitos e 
aprendizagem de proposições, significando respectivamente, “o 
apoderamento do significado de símbolos isolados ou daquilo 
que eles representam, “a formação e assimilação de conceitos a 
partir de experiências concretas”, formando estruturas 
conceituais e “a captação de significados de novas ideias 
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expressas sob a forma de proposições”, ou seja, expressas em 
frase ou oração que contém vários conceitos (AUSUBEL, 2003, 
p. 53). 

 

 Na TAS, a assimilação de significados ocupa o centro desta proposta e 

este processo de assimilação é realizado por meio de três modalidades de 

aprendizagem diferentes que, segundo Ontoria et al. (2005, p. 27 e 28), são: 

 
a) a aprendizagem subordinada, aonde a nova ideia acha-se 

hierarquicamente inclusa em outra já existente, gerando 
diferenciação progressiva dos conceitos, sem que a nova ideia 
altere os atributos do conceito inclusivo e modifique o seu 
significado, partindo de ideias mais gerais para alcançar às 
mais específicas. 

b) a aprendizagem supra-ordenada, que é o processo inverso à 
subordinação gerando reconciliação integradora, a partir das 
distinções, comparações e semelhanças entre os conceitos, o 
que facilitará a recombinação de conceitos. 

c) a aprendizagem combinatória, que consiste de uma forma 
geral, na relação de novos conceitos com a estrutura 
cognitiva já existente, mas sem produzir a inclusão 
(subordinação e super-ordenação). 

 

Para efetivação da Aprendizagem Significativa, Ausubel apresenta 

quatro princípios programáticos dos conteúdos curriculares: diferenciação 

progressiva, reconciliação integrativa, organização sequencial e consolidação. 

O princípio da diferenciação progressiva trata da aprendizagem em que 

os conteúdos são apresentados dos mais gerais e inclusivos para que, 

progressivamente, sejam diferenciados, aos conteúdos mais específicos e 

detalhados (BEZERRA, 2011). O princípio da reconciliação integrativa é o 

processo pelo qual existe uma recombinação válida entre conceitos existentes, 

de forma a evidenciar as diferenças e similaridades relevantes. O princípio de 

organização sequencial tem a função de “sequenciar os conteúdos, ou unidades 

de estudos, de maneira tão coerente quanto possível (atendendo aos princípios 

da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa)” com relações de 

dependência naturalmente existentes na matéria de ensino (MOREIRA, 1997 

apud PRAIA, 2000, p.131). Por fim, o princípio da consolidação refere-se ao 



41 

insistir no domínio do conteúdo em que o aluno já sabe para promover o 

aprendizado, utilizando da aprendizagem organizada sequencialmente.  

O desenvolvimento cognitivo é um processo dinâmico no qual os novos 

conhecimentos estão em constante interação com os já existentes. Assim, a 

estrutura cognitiva tende a diferenciar-se e a organizar hierarquicamente os 

conceitos e proposições, partindo dos mais inclusivos ou gerais para os menos 

inclusivos ou específicos. 

A facilidade de uma aprendizagem significativa em sala de aula justifica-

se pelo fato de estabelecermos um percurso didático e pedagógico que 

possibilite a observância destes princípios Ausubelianos, iniciando pelo 

planejamento de uma ação que tenha como ponto de partida o que os 

estudantes já sabem, para que, a partir daí, possam ser definidos os conteúdos, 

ou seja, os materiais potencialmente significativos, com função explicativa, 

inclusiva e generalizada, identificando a relação hierárquica dos conceitos para 

sequenciar os conteúdos por ordem decrescente de abrangência e a 

predisposição dos estudantes em aprender, que é um aspecto fulcral da TAS. 

 

1.2.1. Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) 

 

Não vejo incompatibilidade entre a TAS de Ausubel e a visão 
crítica que proponho. Ausubel defendia a aprendizagem com 
significado, com compreensão, capacidade de explicação, 
transferência. Eu acho que tudo isso é muito bom, mas é preciso 
também a criticidade, ou seja, aprender de maneira 
significativa, mas não como se fosse verdade, conhecimento 
definitivo. Entender significativamente uma resposta, mas ao 
mesmo tempo questionar se não haveria outra. Entender uma 
teoria de modo significativo, mas ficar com a cabeça aberta para 
novas e melhores teorias. Não aceitar passivamente 
determinados conhecimentos só porque foram aprendidos 
significativamente. 
Cognição e criticidade não são incompatíveis. Você pode ir em 
frente nessa linha, mesmo que encontre em Ausubel uma visão 
muito cognitivista (MOREIRA, 2014, disponibilizado por e-
mail). 
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O paradoxo observado nas escolas atuais, segundo Postman e 

Weinfartner (apud MOREIRA, 2011), é que estas se ocupam em ensinar 

conceitos fora de foco, ao invés de preparar o aluno para viver numa sociedade 

caracterizada pela mudança. Este ensino de conceitos descontextualizados e 

acríticos contribui para formar personalidades passivas e, ao mesmo tempo, 

conservadoras, que certamente rechaçam a mudança para acomodarem-se 

diante das certezas. 

Diante desta observação, Moreira (2011) defende a necessidade de uma 

educação que objetivea formação de um novo tipo de pessoa, com 

personalidade inquisitiva, criativa e inovadora, que pudesse enfrentar a 

incerteza e propõe caminhos mais concretos na efetivação desta necessidade 

formativa, através da sua Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica 

(MOREIRA, 2005). 

Ao apropriar-se da TAS em seus estudos, defendeu a importância de 

uma aprendizagem significativa, porém crítica, subversiva e antropológica, que 

seja capaz de integrar os sujeitos à sociedade, de forma crítica, permitindo aos 

sujeitos, ao estarem dentro da sociedade, percebê-la com o distanciamento 

crítico necessário, olhando-a de dentro para fora e de fora para dentro. 

Primeiramente chamada de Aprendizagem Significativa Subversiva e, 

depois, Aprendizagem Significativa Crítica, conforme publicação de 2005 por 

Moreira, a aprendizagem significativa crítica é definida como:  

 

aquela perspectiva que permite ao sujeito fazer parte de sua 
cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Trata-se de uma 
perspectiva antropológica em relação às atividades de seu 
grupo social que permite ao indivíduo participar de tais 
atividades, mas ao mesmo tempo reconhecer quando a 
realidade está se afastando tanto que não está mais sendo 
captado pelo grupo. [...] É através dessa aprendizagem que ele 
poderá lidar construtivamente com a mudança sem deixar-se 
dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se impotente 
frente sua grande possibilidade e velocidade de fluxo, usufruir 
e desenvolver a tecnologia sem torna-se tecnófilo. Por meio 
dela, poderá trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não 
causalidade, a probabilidade, a não-dicotomização das 
diferenças, com a ideia de que o conhecimento é construção (ou 
invenção) nossa, que apenas representamos o mundo e nunca o 
captamos diretamente (MOREIRA, 2005, p. 18). 
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Para garantir que esta integração dos sujeitos à sociedade seja alcançada, 

Moreira (2005) propõe que o ensino deva ser orientado a partir dos Princípios 

Facilitadores de uma Aprendizagem Significativa. Estes princípios são 

orientações para que as atividades educativas tornem-se mais eficientes e, nesta 

pesquisa,foram utilizados como fundamentação na elaboração da Intervenção 

Didática, a fim de verificar ao final do processo se houve Aprendizagem 

Significativa Crítica (ASC) em Geociências. 

Freire (1999) discute a exigência da criticidade no ato de ensinar, 

justamente porque considera a inquietação indagadora como inclinação ao 

desvelamento de algoe a curiosidade como decisiva para a criatividade. Diante 

desta prática educativo-progressista do professor de ensinar de forma crítica, 

espera-se tornar concreta na sala de aula a promoção da aprendizagem 

significativa crítica, que reconhece a importância de aprender para inserir-se no 

mundo e em sua própria cultura, não para ser manipulado, mas para prover, 

pensar, elaborar, criar e agir. 

São onze os princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica, 

enunciados por Moreira, que objetivam aproximar a prática educativa da 

Aprendizagem Significativa Crítica (ASC): 

 
Princípio do conhecimento prévio; Princípio da interação social 
e do questionamento; Princípio da não centralidade do livro 
texto; Princípio do aprendiz como perceptor/ representador; 
Princípio do conhecimento da linguagem; Princípio da 
consciência semântica; Princípio da aprendizagem pelo erro; 
Princípio da desaprendizagem; Princípio da incerteza do 
conhecimento; Princípio da não utilização do quadro de giz ou 
de qualquer veículo simplesmente transmissor do conteúdo; 
Princípio do abandono da narrativa. (MOREIRA, 2005, p. 8-20). 

 

Estes princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica foram 

inseridos nas atividades propostas da intervenção, de modo que fossem o ponto 

de partida para a construção dos conhecimentos geocientíficos de forma crítica. 

Os Mapas Conceituais (NOVAK; GOWIN, 1984) foram adotados como técnica 
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cognitiva para avaliar a aprendizagem significativa crítica dos estudantes, no 

início e final do desenvolvimento das atividades. 

Desta forma, será discutido na próxima seção deste capítulo a teorização 

dos Mapas Conceituais e suaestruturação, aspecto que aqui ganha maior 

relevância porque estaremosutilizando o processo de elaboração dos mapas 

conceituais com os participantes, em dois momentos distintos. 

 

1.3. O USO DOS MAPAS CONCEITUAIS COMO ESTRATÉGIA PARA 
AVALIAR A APRENDIZAGEM EM GEOCIÊNCIAS 
 

O “mapa conceitual” é uma técnica criada por Novak (1984) como uma 

projeção prática da TAS (AUSUBEL, 2003),que o apresenta como “estratégia”, 

“método” e “recurso esquemático”. 

A técnica dos MCs foi desenvolvida pelo professor Joseph D. Novak, na 

Universidade de Corneli, na década de 70, fundamentando-sena teoria de 

David Ausubel como uma forma de tornar esta teoria da Aprendizagem 

Significativa (AS), decorrente da assimilação de novos conceitos através de 

estruturas já existentes, uma representação prática, ao apresentar uma forma 

sistematizada de organizar os conceitos e proposições na estrutura cognitiva. 

Okada (2011) enfatiza que a AS de alto nível requer conhecimentos prévios e 

envolve resolução de problemas e criatividade, e que issosomente é possível 

quando o aprendiz tem domínios de conhecimentos organizados. 

Nesta pesquisa, utilizou-se o Mapa Conceitual (MC) como técnica de 

avaliação diagnóstica apresentada mediante um “recurso esquemático para 

representar um conjunto de significados conceituais incluídos em uma 

estrutura de proposições” (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 19), aplicada em dois 

momentos da pesquisa, no início e no final da intervenção pedagógica.  

Através dos MCs, buscou-se conhecer sobre o que os estudantes sabiam 

acerca das Geociências e seus conceitos geológicos, biológicos, físicos, químicos 

e socioambientais e sobre o que eles aprenderam de forma crítica após 

desenvolvimento da intervenção, considerando uma estruturação hierárquica 

de conceitos. 
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Para Novak e Gowin (1984), os MCs servem com o intuito de clarificar 

para professores e alunos as ideias chaves que devem ser priorizadas quando se 

deseja executar uma tarefa de aprendizagem específica. Nesta pesquisa, os MCs 

aplicados no início da intervenção tiveram este caráter de direcionar as 

atividades posteriores que seriam desenvolvidas a partir das ideias prévias que 

apareceram nos MCs. 

Moreira (1988) apresenta os MCs como estratégias potencialmente 

facilitadoras de uma aprendizagem significativa, representando diagramas que 

indicam relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 

representar conceitos. Nesta pesquisa, foi usado o termo “palavra-chave” na 

representação das Geociências para elaboração dos mapas, referindo-se aos 

conceitos. 

Novak e Gowin explicitam os fundamentos teóricos do MC quando 

esclarecem a sua função para com a TAS (AUSUBEL, 2003), informando que: 

 
O MC está de acordo com um modelo de educação 
diferenciado, que esteja centrado no aluno, que atenda ao 
desenvolvimento das habilidades de todas as dimensões da 
pessoa, não somente as intelectuais e que não se conforme com 
a repetição mecânica da informação por parte do aluno 
(NOVAK; GOWIN, 1984, p. 32). 

  

O MC hierárquico, de acordo com Tavares (2007), representa um 

instrumento adequado para estruturação do conhecimento que está sendo 

construído pelo aprendiz, assim como uma forma de explicitar o conhecimento 

de um especialista. 

Nesse sentido, Tavares corrobora que o MC: 

 
é adequado como instrumento facilitador da meta-
aprendizagem, possibilitando uma oportunidade do estudante 
aprender a aprender, mas também é conveniente para um 
especialista tornar mais clara as conexões que ele percebe entre 
os conceitos sobre determinados tema (TAVARES, 2007, p. 74). 

 

 De acordo com a definição de Novak (1984), o MC tem três elementos 

fundamentais: o conceito, a proposição e as palavras-de-ligação, e três 



46 

características próprias que os diferenciam de outros recursos gráficos e outras 

estratégias ou técnicas cognitivas: a hierarquização, a seleção, e o impacto 

visual.  

 Quanto ao impacto visual dos MCs, referindo-se ao seu traçado, a 

representação do tipo fluxograma, segundo Tavares (2007), é a mais adequada 

quando se deseja otimizar um determinado processo. Quanto aos tipos de 

mapas, alguns são mais usados pela facilidade de elaboração, onde 

predominam os MCs alinhados, de forma linear do tipo fluxograma e os MCs do 

tipo aranha, embora exista uma grande variedade de modelos. 

 No MC tipo teia de aranha, geralmente o conceito principal, gerador ou 

central, é colocado no meio do mapa e os demais, que estão subordinados, 

partem deste conceito central; no mapa tipo Fluxograma, os conceitos são 

dispostos de forma linear. Estes tipos são apresentados mediante discussão dos 

resultados, no Capítulo 3.  

Como os MCs representam uma forma de por em prática as ideias de 

Ausubel sobre a TAS, sua aplicação prevê quatro aspectos essenciais: a conexão 

com as ideias prévias dos alunos, a inclusão, a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integrativa. 

Uma forma de avaliar os MCs é proposta por Novak e Gowin (1984, p. 

52) onde se estabelecem categorias que devem ser observadas nos MCs e que 

podem ajudar a classificá-los como instrumentos que alcançaram ou não 

objetivos para uma aprendizagem significativa. 

 Nos MCs, é observado o aparecimento de conceitos como “regularidades 

nos acontecimentos ou nos objetos que se designam mediante algum termo” 

(NOVAK, 1984, p. 22). 

 
Estes conceitos representam imagens mentais que provocam em 
nós, as palavras ou signos com os quais expressamos 
regularidades e estes significados são idiossincráticos por 
natureza (NOVAK, 1984, p. 169).  
 
Dois ou mais termos conceituais unidos por palavras-de-

ligação formam proposições, que representam unidade 
semântica. Estas palavras-de-ligação unem os conceitos e 
indicam o tipo de relação entre eles, podendo estabelecer 
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relações simples ou relações cruzadas, isto é, linha de união 
entre conceitos que não estão ocupando lugares contíguos, mas 
que encontram-se em linhas ou ramificações conceituais 
diferentes (ONTORIA et al., 2005, p. 45). 

 

 A hierarquização é observada a partir da disposição dos conceitos que 

aparecem por ordem de importância ou de inclusão e a seleção refere-se a uma 

síntese ou resumo que contém aspectos mais significativos de uma mensagem, 

de um tema ou de um texto.  

 Para Novak (1984, p. 106) “um bom mapa conceitual é conciso e mostra 

as relações entre ideias principais de modo simples e atraentes, aproveitando a 

notável capacidade humana para a representação visual.” Sugere-se como 

forma para melhorar o impacto visual que os conceitos sejam destacados, 

escrevendo-os com letras maiúsculas e delimitados por elipses. 

 Por meio da estrutura hierárquica, trabalha-se a inclusão dos conceitos, 

determinando níveis hierárquicos no mapa, partindo dos conceitosmais 

abrangentes e superordenados aos menos abrangentes e subordinados. 

 Sobre a Diferenciação Progressiva, Novak explicita que: 

 
Tendo em conta que a aprendizagem significativa é um 
processo continuo que, por meio da aquisição de novas relações 
proposicionais, os conceitos ampliam seu significado, “os 
mapas conceituais constituem um método para mostrar, tanto 
ao professor quanto ao aluno, que aconteceu uma autêntica 
reorganização cognitiva”, porque indicam com relativa precisão 
o grau de diferenciação dos conceitos que possui uma pessoa 
(NOVAK, 1984, p. 125). 

 

Em relação à Reconciliação Integrativa, Moreira a reconhece como um 

processo 

 
que ocorre no curso da aprendizagem significativa e que refere-
se ao estabelecimento de relações entre ideias, conceitos e 
proposições já estabelecidas na estrutura cognitiva. Segundo 
ele, elementos existentes na estrutura cognitiva com 
determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação são 
percebidos como relacionados, adquirem novos significados e 
levam a uma reorganização da estrutura cognitiva, ou seja, a 
uma reconciliação integrativa (MOREIRA, 1988, p. 6). 
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Os MCs são instrumentos para “negociar significados”. A negociação dos 

significados constitui-se aspecto de grande relevância nos MCs porque “para 

aprender o significado de qualquer conhecimento é preciso dialogar, 

intercambiar, compartilhar e, às vezes chegar a um acordo" (ONTORIA et al., 

2005, p. 43).  

Quando os MCs são feitos em grupos de dois ou mais estudantes, podem 

possibilitar aos estudantes a troca de suas experiências e de suas aprendizagens, 

permitindo a motivação dos estudantes, e estes aspectos evidenciam a função 

social útil que tem os MCs em sala de aula. 

 

O ponto mais importante a recordar acerca do compartilhar de 
significados no contexto da educação, é que os estudantes 
trazem sempre algo deles próprios para a negociação, não 
sendo, pois uma tábua rasa para nele se escrever ou um 
contentor vazio para se encher (NOVAK;  GOWIN, 1984, p. 37). 
 

Não falamos de aprendizagem compartilhada, mas de significados que 

podem ser compartilhados, porque a aprendizagem é idiossincrática, isto é, 

particular, própria de cada pessoa e, por isso, não é uma atividade que se possa 

compartilhar, mas um assunto no qual a responsabilidade está no indivíduo. 

Considerando que os MCs representam conceitos e proposições que uma 

pessoa possui, eles possibilitam aos professores e alunos exporem seus 

respectivos pontos de vistas sobre a validade das ligações proposicionais e 

reconhecerem ausência de conceitos chaves e de ligações entre conceitos, 

sugerindo a necessidade de uma nova aprendizagem. Este momento de 

compartilhamento de significados revela com mais facilidade a existência de 

concepções alternativas que, segundo Novak e Gowin (1984), caracterizam-se por 

proposições falsas, mediante ausência de conceitos chaves que relacionam dois 

ou mais conceitos ou por uma ligação indevida entre dois conceitos. 

 

A essas concepções formuladas pelos alunos antes ou durante o 
ensino formal, que diferem da concepção científica para dado 
conceito, damos o nome de concepções alternativas ou 
conhecimentos prévios. Na literatura especializada, esses 
conhecimentos são também chamados de erros conceituais, pré-
conceitos, conceitos prévios ou ideias prévias (CAMPOS, 1999, p. 
83). 
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 Os pressupostos teóricos que aqui foram apresentados neste capítulo 

pretenderam orientar a pesquisa através do diálogo que se faz necessário entre 

o que estes autores defendem e o que a pesquisa aqui apresentada pretende 

alcançar. Este embasamento possibilitou o delineamento do percurso 

metodológico que será descrito no Capítulo 2, a seguir, bem como encontra-se 

bem articulado com a discussão dos resultados, no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

- Onde fica a saída, perguntou Alice ao gato que ria.  
- Depende, respondeu o gato. 

- De quê, replicou Alice. 
- Depende de para onde você quer ir... 

 
(Lewis Carroll) 

 

Este Capítulo apresenta o delineamento metodológico que foi 

estabelecido para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, serão apresentadas as 

características da pesquisa, a descrição do contexto e dos participantes, o 

desenvolvimento da intervenção pedagógica e todas as estratégias 

metodológicas. Em seguida, serão aludidas as fontes para coletas e análise de 

dados. 

 

2.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa pretende contribuir com a educação em ciências, com 

ênfase no ensino médio, uma vez que desenvolveu uma intervenção 

pedagógica, voltada para a compreensão do significado do ensino de 

Geociências no exercício da cidadania, possibilitando aos estudantes intervir no 

seu próprio caminho de aprendizagem, questionar os saberes à luz de sua 

função social e histórica e articular os conhecimentos construídos a partir da 

intervenção com a sua vida prática. 

Moreira (2006) destaca que a educação em ciências tem como objetivo 

fazer com que o aluno venha a compartilhar significados no contexto das 

ciências, ou seja, interpretar o mundo desde o ponto de vista das ciências, 

manejar alguns conceitos, leis e teorias científicas, abordar problemas, 

raciocinando cientificamente, identificar aspectos históricos, epistemológicos, 

sociais e culturais das ciências. 
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A pesquisa aqui delineada tem natureza qualitativa e foi realizada 

através de uma intervenção pedagógica organizada a partir de sequências de 

atividades ou sequências didáticas que, segundo Zabala, referem-se a um  

 
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas 
para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 
princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como 
pelos alunos (ZABALA, 1988, p. 18). 

 

Com a realização da intervenção pedagógica, objetivou-se promover 

uma aprendizagem significativa crítica em Geociências. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa porque o seu interesse principal 

está na interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos à suas ações em 

uma realidade socialmente construída, através de observação participativa, isto 

é, o pesquisador fica imerso no fenômeno do interesse (MOREIRA, 2011, p. 76).  

Sendo uma pesquisa com intervenção pedagógica, a mesma primou pelo 

planejamento e implementação de estratégias didáticas diversificadas e 

inovadoras que objetivaram promover avanços na aprendizagem dos 

estudantes em Geociências com ênfase nos princípios facilitadores da 

aprendizagem significativa crítica de Moreira (2005). Entre estas estratégias da 

intervenção, incluem-se a elaboração e explicitação dos Mapas Conceituais no 

início e no final da intervenção pedagógica como a principal fonte de avaliação 

acerca da aprendizagem significativa crítica em Geociências dos estudantes. 

A interpretação dos significados nesta pesquisa deu-se, principalmente, 

através dos mapas conceituais, aplicados como atividade diagnóstica, que 

visavam investigar as concepções prévias dos estudantes acerca das 

Geociências, bem como os conhecimentos posteriormente construídos, mas 

incluíram também as respostas do questionário investigativo e os relatos da 

aprendizagem ao final da intervenção. 
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2.2. CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

19 de maio de 2014 (Protocolo 28868514.5.0000.0055) (ANEXO F) e desenvolvida 

no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, escola pública estadual, 

localizada no município de Jequié, com 22 estudantes do terceiro ano do Ensino 

Médio, do turno Matutino.  

Trata-se de uma escola de grande porte que oferece apenas a modalidade 

de Ensino Médio e que ostenta um lugar de destaque em relação às outras 

escolas do Estado, por apresentar um grande índice de aprovação dos 

estudantes nos vestibulares das universidades públicas e um quadro de 

docentes com qualificação e formação continuada. 

Jequié é um município brasileiro do Estado da Bahia, localizado a 365km 

de Salvador, no sudoeste da Bahia, na região limítrofe entre a caatinga e a zona 

da mata. Segundo dados do IBGE (2013), Jequié possui 161.391 habitantes e um 

percentual significativo dos munícipes pertence à população jovem que estuda 

em escolas públicas municipais e estaduais. 

O município dispõe de algumas universidades privadas e uma 

universidade pública, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

abarcando um contingente significativo de estudantes da escola pública. Neste 

cenário, o Colégio Modelo destaca-se com um bom índice de aprovação dos 

seus estudantes. 

A preferência da pesquisadora em trabalhar com os estudantes do 3º ano 

do Ensino Médio justificou-se pelo fato dos estudantes já terem visto a maioria 

dos conteúdos geocientíficos nas séries anteriores e estarem estudando, em 

Biologia, aspectos relacionados à origem e evolução biológica no tempo 

geológico, as grandes extinções e noções de paleoecologia. 

A estratégia foi de não definir uma classe de estudantes para participar 

da pesquisa, mas a de solicitar a inscrição dos estudantes na referida 

investigação, permitindo que eles decidissem livremente sobre a participação, a 

partir da afinidade com o tema e da curiosidade em conhecer mais. Esta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_mata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_mata
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estratégia foi adotada buscando valorizar a motivação dos alunos para a 

aquisição do conhecimento, que é um aspecto importante no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Os estudantes participantes desta pesquisa estarão representados na 

análise e discussão dos resultados, de forma alfanumérica, onde a letra E 

seguidade um numeral de 1 a 22 representará os Estudantes que estão assim 

numerados pela ordem alfabética de seus nomes. 

 

2.3. INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

  

 Constituíram-se instrumentos de Coleta de Dados nesta pesquisa, com 

função diagnóstica, os Mapas Conceituais (MCs) no início e final da 

intervenção, as explicitações orais, o Questionário Investigativo aplicado no 

início da pesquisa e os Relatos de Aprendizagem escritos produzidos pelos 

estudantes ao final da intervenção.   

 Através dos MCs, foram analisados os registros escritos, obedecendo aos 

critérios e categorias sugeridas por Novak e Gowin (1984) para avaliação de 

MCs e, como estes não são autoexplicativos, foram analisados o discurso de 

cada estudante acerca dos significados presentes em cada mapa, gravados em 

áudio e transcritos, bem como o compartilhamento e a negociação destes 

significados, a partir dos mapas construídos em grupo e explicitados oralmente. 

 O processo de explicitação oral dos MCs, individual e coletivo, foi 

mediado pela pesquisadora, que solicitou em cada apresentação que fossem 

mencionados os conceitos usados no mapa, as relações entre estes conceitos e 

por último, que eles pensassem na relação entre as Geociências e a Cidadania, 

bem como verificassem quais conceitos estavam relacionados no mapa e quais 

conceitos poderiam ser adicionados, como também a razão da adição destes. 

 Os questionários investigativos aplicados no início da Intervenção 

Didática e os relatos de aprendizagem escritos pelos estudantes ao final foram 

utilizados pela relevância que estes apresentaram, quando se observou 

inúmeras convergências entre os significados que emergiram dos participantes 
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nestes instrumentos, bem como nos MCs, dando aos mapas uma maior 

validade. Destarte, em alguns momentos da análise dos dados, utilizou-se da 

triangulação de dados como uma estratégia central para alcançar a 

credibilidade (STURMAN, 1988 apud MOREIRA, 2011). 

 A estratégia de triangulação, segundo Moreira (2011), é uma resposta 

holística à questão da fidedignidade e da validade dos estudos interpretativos. 

Denzin (1988) clarifica que a triangulação de dados, envolvendo tempo, espaço 

e pessoas, representa um compromisso com um sofisticado rigor metodológico 

por parte dos pesquisadores no sentido de tornar seus esquemas empíricos e 

interpretativos o mais público possível.  

 A Figura 1, a seguir, apresenta uma ilustração esquemática dos 

instrumentos de coleta e análise de dados desta pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.3.1. Procedimentos de análise dos dados 

 

Para melhor compreensão sobre os procedimentos de análise adotados 

na pesquisa, os instrumentos de coleta serão apresentados no Quadro 1, com os 

Mapa Conceitual 

Inicial e 

Questionário 

Investigativo 

ATIVIDADE 

DIAGNÓSTICA 

 

 

 

Mapa Conceitual 

Final e Relatos da 

Aprendizagem 

ATIVIDADE 

DIAGNÓSTICA 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

PARA COLETA  

DE DADOS 

ANÁLISE 

DOS 

DADOS 

 

TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 

TRIANGULAÇÃO 

METODOLÓGICA 

 

 

    Figura 1. Representação gráfica dos instrumentos de coleta e análise.   
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aspectos que foram observados e procedimentos para análise de cada um destes 

instrumentos. Em seguida, será apresentada uma descrição mais detalhada 

destes instrumentos e dos 9procedimentos de análise em cada um deles. 

 
Quadro 1: Instrumentos de coleta e procedimentos para análise dos Dados.  

Instrumentos Aspectos Observados Análise Qualitativa 

Questionário 
Investigativo  

Aspectos relacionados ao que os 
estudantes sabiam sobre as 
Geociências e o que eles gostariam 
de saber sobre as Geociências 

Categorias 
interpretativas das 
respostas abertas.  
 

Mapas 
Conceituais 
Iniciais 
Individuais e 
coletivos 

Conceitos Geocientíficos Básicos 
(Físicos, químicos, geológicos, 
biológicos e ecológicos) 
Conceitos  Geocientíficos 
Socioambientais 
Proposições, Hierarquização 
Diferenciação Progressiva 
Reconciliação Integradora 

Registros Escritos e 
Explicitações Orais 
 

Mapas 
Conceituais Finais 
Individuais e 
coletivos 

Conceitos Geocientíficos (Físicos, 
químicos, geológicos, biológicos) 
Conceitos Geocientíficos 
Socioambientais 
Proposições, Hierarquização 
Diferenciação Progressiva 
Reconciliação Integradora 

Registros Escritos e 
Explicitações Orais 

Relatos de 
Aprendizagem 

O que os estudantes aprenderam 
em Geociências e a importância 
desta aprendizagem em 
Geociências para a vida em 
Sociedade. 

Categorias 
Interpretativas das 
narrativas 

 

 

2.3.1.1. Procedimentos e Critérios de Análise do Questionário Investigativo 

 

O Questionário investigativo foi aplicado no primeiro momento da 

intervençãocom os 22 estudantes participantes da pesquisa e objetivou 

promover uma maior aproximação da pesquisadoracom os participantes, por 

meio de questões que exploravam os dados pessoais da pesquisadora com os 

conhecimentos geocientíficos dos estudantes, através de questões que 

exploravam o que eles sabiam sobre as Geociências e o que eles gostariam de 

conhecer mais profundamente. Através deste questionário foi possível 

identificar conceitos preexistentes (subsunçores) na estrutura cognitiva dos 
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estudantes, que foi determinante para planejar a Intervenção Didática que 

visava à promoção da Aprendizagem Significativa Crítica (ASC) e, ao mesmo 

tempo, definir o tema e os subtemas principais, que se configuraram como 

Materiais Potencialmente Significativos para a Intervençãoe que, de acordo com 

Ontoria et al., 

 

são materiais que permitem estabelecer uma relação 
substantiva com conhecimentos e ideias já existentes. O 
material da aprendizagem tem significação potencial (conteúdo 
cultural) quando pode ser posto em conexão, de modo não 
arbitrário, superficial e objetivo, com a estrutura cognitiva de 
determinado indivíduo. (ONTORIA et al., 2005, p. 22). 

 

Ao aplicar o Questionário Investigativo, pretendeu-se adotar o princípio 

chave da Aprendizagem Significativa que, segundo Ausubel (2003, p. 37-38), “é 

o fato de que os pensamentos, expressos simbolicamente de modo não 

arbitrário e objetivo, unem-se aos conhecimentos já existentes no sujeito”.  

O Quadro 2 apresenta as questões que fizeram parte do Questionário 

Investigativo com caráter exploratório. 

 
Quadro 2 -  Questões do Questionário Investigativo 

 
 
 
Informações 
Pessoais 

1. Nome completo 
2. Data de Nascimento 
3. Endereço Residencial 
4. Endereço eletrônico (E-mail) 
5. Telefones 
6. RG/Órgão Expedidor 
7. CPF 
8. Ano que ingressou na rede Pública de Ensino 

 
 
Informações  
dos Saberes 
Geocientíficos 

1. Como você define Geociências? 
2. Qual a importância do ensino de Geociências? 
3. Quais conteúdos das Geociências foram trabalhados pela escola 
nos anos anteriores e neste ano? 
4. Os conteúdos Geocientíficos trabalhados pela escola relacionam-se 
com aspectos da sua vida cotidiana? Justifique: 
5. O que você sabe sobre as Geociências? 
6. Quais são as suas inquietações, dúvidas, concepções e 
curiosidades sobre o ensino de Geociências? 
7. Quais conteúdos das Geociências você considera mais importante? 
8. Escolha seis palavras-chaves que se referem às Geociências e 
registre-as: 
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As categorias de análise dos questionários investigativos emergiram das 

respostas abertas nas questões relacionadas aos Conhecimentos Geocientíficos e 

foram agrupadas em duas categorias: Conhecimentos Geocientíficos Básicos, 

quando estes conhecimentos referem-se aos aspectos físicos, químicos, 

biológicos, geológicos e ecológicos das Geociências e Conhecimentos 

Geocientíficos Socioambientais, quando estes se referemà relação das 

Geociências com a sociedade e com o meio ambiente. 

 

2.3.1.2  Procedimentos e Critérios de Análise dos Mapas Conceituais 

 

Para compreensão dos procedimentos adotados para análise dos MCs, 

torna-se necessário expor aqui os momentos de sistematização para elaboração 

destes, com a finalidade de explicitar este processo de coleta como uma 

atividade da Intervenção Didática, conforme mostra a Figura 2 logo abaixo, que 

apresenta um Mapa Conceitual elaborado pela pesquisadora para apresentar 

estes momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No momento de Exposição Oral sobre Mapas Conceituais, foram 

apresentados dois modelos de mapas como Mapas de Referências, conforme 

   Figura 2 – Mapa Conceitual dos Momentos de Sistematização da elaboração dos Mapas. 
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mostram as Figuras 3  e 4, e um mapa foi construído de forma coletiva sobre o 

tema Mamíferos (apresentado na Figura 5). Esta construção coletiva foi decisiva 

para o processo de elaboração pelos estudantes, porque elucidou aspectos da 

estrutura dos MCs dos seus elementos fundamentais, que são: conceitos, 

palavras deligação e proposições, e as características como recurso 

esquemático: hierarquização, seleção e impacto visual, que são “condições 

próprias que os diferenciam dos recursos gráficos e outras estratégias 

cognitivas”, conforme Novak (1984, p.106). 

Nos MCs de referências apresentados, priorizou-se abordar temas em 

Ciências que já fossem conhecidos por eles e que facilitasse a observação das 

proposições já formuladas pela construção de conhecimentos em Ciências nas 

séries anteriores. 

Em cada MC de referência, foram identificados os elementos 

fundamentais: conceitos, as palavras de ligação e as proposições formadas, 

bem como foram mostradas as relações chamadas de Diferenciação 

Progressiva e outras chamadas Reconciliação Integrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa de Referência 1. Mapa conceitual para o núcleo interdisciplinar de 
ciências do 1° ano, elaborado pelos professores Hugo Fernandez, Marta Ramirez e 
Ana Schnersch em uma oficina pedagógica sobre mapas conceituais, realizada em 
Bariloche, Argentina, 1994 (apud MOREIRA, 2012, p. 3). 
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Figura 4 - Mapa de Referência 2. Mapa conceitual elaborado por um grupo de 
estudantes de 1° BUP (14/15 anos) para a dinâmica dos ecossistemas (Curso 
1995/96). (Cedido por Ma Luz Rodríguez Palmero, I.B. Dr. Antonio González y 
González, Tejina, La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife.) apud (MOREIRA, 2012, p. 4). 
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Figura 5 - Mapa de Referência 3. Mapa conceitual construído coletivamente pela 
pesquisadora com os estudantes participantes sobre o tema Mamíferos após 
conhecimento dos modelos e exposição oral. 

 
 

Para a construção do MC coletivo sobre os Mamíferos, adotaram-se 

alguns procedimentos sugeridos por Novak e Gowin (1984, p. 42–44) para a 

elaboração de MCs, conforme mostra o Quadro 3, a fim de vivenciar com os 

estudantes a aprendizagem sobre mapas conceituais, proposta no 2º Encontro 

da Intervenção Didática.  
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Quadro  3: Procedimentos para construção de um Mapa Conceitual 

PASSOS PROCEDIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO  
DE UM MAPA CONCEITUAL 

1º Passo  Sugestão de 10 conceitos pelos estudantes que se relacionem com o tema 
Mamíferos, sugerido pela pesquisadora 

2º Passo Ordenar dos mais gerais e inclusivos aos menos gerais e mais específicos 

3º Passo Construir mapas com os conceitos já ordenados, inserindo palavras de 
ligação entre eles e pedindo que eles anotem as proposições formadas 

4º Passo Solicitar que eles tentem relacionar 3 novos conceitos referentes a 
mamíferos sugeridos pela pesquisadora ao mapa  

5º Passo Solicitar que os estudantes tentem estabelecer relações cruzadas entre os 
conceitos adicionados e os outros conceitos do mapa. 

6º Passo Solicitar que os estudantes registrem no caderno o mapa construído e 
identifique em cores diferentes as relações cruzadas e que adicionem 
novos conceitos sobre mamíferos, buscando relacioná-los de forma 
cruzada. 

 

Ao solicitar que os estudantes construíssem um MC coletivo e seguisse 

passo a passo as orientações de Novak e Gowin (1984), foi sendo trabalhada 

com eles a ideia de que os conceitos que temos em relação a um determinado 

assunto ou tema incorporam uma nova informação que pode ser relacionada e 

integrada sob conceitos mais abrangentes e gerais e que cada um de nós carrega 

uma estrutura cognitiva que possibilita esta hierarquia de conceitos. 

Estes autores enfatizam a ideia de que a elaboração de MC sé uma 

atividade criativa e que pode ajudar a incentivar a criatividade dos estudantes, 

uma vez que, por meio dessa atividade, os estudantes podem aprender a 

hierarquizar conceitos, relacioná-los aos que antes não se relacionavam e a 

formular novas proposições com conceitos novos que serão adicionados.  

 
É indubitável que, no processo de elaboração dos mapas, 
podemos desenvolver novas relações conceituais, 
especialmente se procurarmos ativamente construir relações 
preposicionais entre conceitos que até então não 
considerávamos relacionados: Os estudantes e os professores 
fazem notar frequentemente, durante a elaboração de mapas 
conceptuais, que reconhecem novas relações e portanto novos 
significados (ou pelo menos significados que eles não possuíam 
conscientemente antes de elaborarem o mapa (NOVAK; 
GOWIN, 1984, p. 33). 
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Os conceitos que aparecem em retângulos azuis com contornos pretos 

referem-se aos sugeridos pelos estudantes e que se relacionam com o que eles 

sabem sobre os Mamíferos. Já os conceitos que aparecem em retângulos com 

contornos vermelhos foram sugeridos pela pesquisadora, e as linhas vermelhas 

mostram as relações cruzadas que os estudantes estabeleceram com conceitos 

de outros níveis hierárquicos.  

As primeiras relações estabelecidas entre os conceitos sugeridos pelos 

estudantes caracteriza o processo de Diferenciação Progressiva, porque se refere a 

uma “reorganização cognitiva” (NOVAK, 1988, p. 125), indicando que os 

conceitos diferenciam-se à medida que ganham novos significados. Sobre este 

processo dinâmico, Moreira (2005) também reforça que, no curso da 

Aprendizagem Significativa, conceitos interagem com o novo conhecimento e 

servem de base para atribuição de novos significados, modificando-se neste 

processo de interação, isto é, diferenciando-se progressivamente. Para ele, 

 
a aprendizagem é dita significativa quando uma nova 
informação (conceito, ideia, proposição) adquire significados 
para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em 
aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do 
indivíduo, isto é, em conceitos, ideias, proposições já existentes 
em sua estrutura de conhecimentos (ou de significados) com 
determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação. Esses 
aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de 
ancouradouro para a nova informação são chamados 
“subsunçores”. (MOREIRA, 1988, p. 5). 

 

As relações cruzadas foram ilustradas com linhas vermelhas, 

relacionando conceitos novos com os conceitos já existentes na estrutura 

cognitiva e que já sofreram diferenciação, caracterizando o processo de 

Reconciliação Integradora. Neste processo, estas relações cruzadas apontam que 

novas relações foram estabelecidas com conceitos já organizados, provocando 

uma nova reorganização. Neste MC, os conceitos “heterótrofos” e 

“consumidores” são adicionados ao mapa e passam a se relacionar com 

conceitos que já estavam organizados em outros níveis hierárquicos, assim 

como o conceito “inteligência” aparece no novo arranjo cognitivo relacionado 
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com “mamífero” e com “homem”. Segundo Moreira (1988), a Reconciliação 

Integradora diz respeito a perceber que novos conceitos podem estar 

intimamente relacionados e, ao reorganizar seus significados, poderão ser vistos 

como manifestações de um conceito mais abrangente.  

No que diz respeito à elaboração dos critérios de análise e avaliação dos 

MCs, agregaram-se às sugestões essenciais de avaliação de MCs de Novak e 

Gowin (1984) as de Moreira (2011), Trindade (2011) e Lima (2011), com algumas 

adaptações para esta pesquisa. Estas sugestões serão tratadas nesta pesquisa 

sob o prisma de uma análise interpretativa, isto é, qualitativa, descartando aqui 

as pontuações sugeridas para quantificar os mapas quanto ao alcance da 

aprendizagem significativa, porque aqui serão descobertos os significados 

atribuídos pelos estudantes aos mapas, apresentando os mapas conceituais 

produzidos, os trechos de suas explicações mediados pela pesquisadora e os 

comentários interpretativos. 

Ressalta-se que os MCs serão relacionados com os Questionários 

Investigativos, quanto aos conceitos geocientíficos e a sua relação com a 

sociedade, assim como os Relatos da Aprendizagem, já que assim estará sendo 

adotada a Triangulação de Dados para a confirmação dos significados captados 

e interpretados nos dados coletados. 

Através dos Mapas Conceituais, será avaliada a Aprendizagem 

Significativa Crítica em Geociências e, para essa avaliação, foram utilizados os 

critérios e categorias para análise dos MCs que estão discriminados no Quadro 

4. 

Conforme categorias de análise para os MCs apresentados no Quadro 4 

(pág. 65)  iniciaremos a análise discutindo cada categoria nos MCs, seguindo a 

seguinte sequência:  

1. Análise dos MCs construídos Individualmente no Início da Intervenção 

Didática, utilizando-se a sigla MCII para referenciar estes mapas; 

2. Análise dos MCs construídos Coletivamente no Início da Intervenção 

Didática, utilizando-sea sigla Individualmente MCCI; 
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3. Análise das Explicitações Orais dos MCs construídos Coletivamente no 

Início da Intervenção Didática; 

4. Análise dos MCs construídos Individualmente ao Final da intervenção 

Didática, utilizando-se a sigla MCIF; 

5. Análise das Explicitações Orais dos MCs construídos Individualmente ao 

Final da Intervenção Didática; 

6. Análise dos MCs construídos Coletivamente ao Final da Intervenção 

Didática, utilizando-se a sigla MCCF; 

7. Análise das Explicitações Orais dos MCs construídos Coletivamente ao Final 

da Intervenção Didática. 

 

Ressalta-se aqui que os MCs originais foram traçados a lápis pelos 

estudantes, e que em muitos casos ficaram ilegíveis, dificultando a observação e 

a análise, o que motivou a formatação dos mapas no programa Cmaptools, a fim 

de tornar mais legível os dados da pesquisa.  

O Cmaptools é um software desenvolvido pelo Inststituto for Human and 

Machine Cognition, da The Universityof West Florida, para explicar ideias 

conceituais ou teorias complexas por várias ideias relacionadas. Trata-se de 

uma ferramenta para elaborar esquemas conceituais e representá-los 

graficamente, ou seja, um programa que auxilia a desenhar mapas conceituais.  

Utilizando o Cmaptools, adotamos uma formatação colorida para 

representar os MCs, diferenciando os Conceitos Geocientíficos Básicos (CGBs) 

e os Conceitos Geocientíficos Socioambientais (CGSs), utilizando a cor azul 

para representar os CGBs e a cor verde para representar os CGSs. Outro 

recurso usado para facilitar a observação das categorias de análise referentes à 

Diferenciação Progressiva e Reconciliação Integradora foi o tipo de linha que 

une os conceitos e estabelecem as relações, onde utilizamos linhas fechadas para 

evidenciar a Diferenciação Progressiva e linha tracejada para evidenciar 

Reconciliação Integradora. 

Nos MCs construídos em grupo e quando houve a mediação da 

professora para explicitação oral dos mapas, foi considerado o critério de 
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compartilhamento de significados na hierarquização, na diferenciação 

progressiva e na reconciliação integradora. 

 
Quadro 4: Categorias de Análise dos Mapas Conceituais  

CATEGORIAS DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS SOB A FORMA DOS 
ASPECTOS QUE SERÃO OBSERVADOS 

Conceitos  Conceitos Geocientíficos Básicos (Físicos, químicos, 
biológicos, geológicos, ecológicos) 
Conceitos da Relação Geociências – Sociedade 
(Socioambientais) 

Impacto Visual Conceitos delimitados por um retângulo 
Conceitos ligados por linhas retas 
Clareza e Legibilidade 
Forma dendrítica (árvore) ou Linear (alinhado) 

Palavras de Ligação 
(Conectivos) 

Sentido lógico com o conceito ao qual se ligam 

Proposições Validade 
Sentido Lógico Semântico e científico 
Fidedignidade científica 

Hierarquização 
(Inclusão) 

Ordenação sucessiva 
Bons Níveis Hierárquicos (3 ou mais níveis hierárquicos) 

Diferenciação 
Progressiva 

Distinção dos Conceitos mais inclusivos daqueles 
subordinados 
Identificação dos Conceitos mais gerais e específicos 
Diferença conceitual progressiva que mostra o grau de 
subordinação entre os conceitos 
Grau de abrangência dos conceitos superordenados 

Reconciliação 
Integradora 
(Criatividade) 

Rearranjo de conceitos ou recombinações válidas 
Relações cruzadas ou transversais nas diferentes partes do 
mapa 

 

O compartilhamento de significados nos MCs foi analisado mediante a 

elaboração dos MCs coletivos e no processo de explicitações orais, que contou 

com a intervenção da professora pesquisadora. Este compartilhamento de 

significados ampara-sena ideia de que  

 

a melhor forma de ensino é aquela que delineia a tarefa do 
professor como um ato no qual este compartilha seus 
conhecimentos com seus alunos, tentando viver sua experiência 
de ensinar de maneira colateral ou coetânea com a experiência 
de aprendizagem que estão vivendo tais alunos.” (ONTORIA et 
al., 2005, p. 66). 
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Sendo assim, nesta análise - na construção dos MCs e na explicitação - foi 

valorizado o debate permanente, que insere os estudantes como pessoas ativas, 

construído por meio do diálogo constante entre o professor e os estudantes 

acerca dos conhecimentos geocientíficos capazes de inseri-los dentro de sua 

própria cultura como agente reflexivo. 

Com esta perspectiva, o compartilhamento de significados através dos 

mapas conceituais possibilitou a reflexão dos estudantes sobre a aprendizagem 

em Geociências, porque permitiu a ampliação de novas relações entre conceitos 

que antes inexistiam, de tal maneira, ajudando os estudantes a captar 

significados novos. 

Foram analisados 22 MCs individuais elaborados no início da 

intervenção, 22 MCs individuais elaborados no final da intervenção, 6 MCs 

elaborados em grupo no início da intervenção e 6 MCs elaborados em grupo no 

final da intervenção. 

 

2.3.1.3. Procedimentos de análise dos Relatos de Aprendizagem 

 

 Para proceder a análise dos relatos de aprendizagem, foram observados 

nas narrativas dos estudantes ao final da intervenção os aspectos que 

constituíram as categorias para análise que aparecem no Quadro 5 (página 

seguinte) e que estão voltadas para a relação entre as Geociências e a Cidadania. 

A partir dos relatos, priorizou-se observar como os estudantes aprenderam 

Geociências, se de forma crítica, compreendendo as inúmeras relações que as 

Geociências têm com a realidade ouse de forma descontextualizada. 

 Participaram desta atividade final doze (12) estudantes que 

apresentaram seus relatos de forma escrita na data solicitada, porque os demais 

participantes não entregaram em tempo hábil. 

 

 

 

 



67 

Quadro 5. Categorias para análise dos Relatos da Aprendizagem em 
Geociências 

 

 

2.4. INTERVENÇÃO DIDÁTICA 

 

Desta forma é totalmente necessário conhecer a história da 
formação do nosso planeta, para compreender que a espécie 
humana é apenas mais uma entre tantas outras que surgiram 
durante os longos anos de evolução, por isso esse conhecimento 
permite refletir sobre nosso papel como mais uma espécie que 
habita a Terra. (Trecho do Relato de Aprendizagem Final do 
estudante E11). 

 

A Intervenção Didática objetivou promover a Aprendizagem 

Significativa Crítica em Geociências mediante o desenvolvimento de um 

percurso didático que oportunizasse aos estudantes a compreensão das 

Geociências na relação com o cotidiano. Esta intervenção correspondeu a um 

conjunto de estratégias metodológicas com atividades sequenciadas, 

organizadas dentro de uma unidade temática que foi denominada Geociências 

e Cidadania e fundamentada nos Princípios Facilitadores da Aprendizagem 

Significativa Crítica (MOREIRA, 2005).  

No percurso da intervenção, foram efetivadas ações que serviram como 

coleta de dados da pesquisa no início no final, bem como ações que objetivavam 

o desenvolvimento dos temas geocientíficos na relação com a cidadania através 

da promoção da Aprendizagem Significativa Crítica, que foi potencializada por 

alguns princípios facilitadores dessa teoria. 

Esta Intervenção Didática foi cadastrada como atividade de extensão na 

Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS RELATOS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS 
GEOCIENTIFÍCOS 

BÁSICOS 
(Físicos, Químicos, 

Biológicos, Geológicos, 
Ecológicos)  

CONHECIMENTOS 
GEOCIENTIFÍCOS 

SOCIOAMBIENTAIS  
(da relação Geociências-

Sociedade e meio 
ambiente)  

IMPORTÂNCIA DA 
APRENDIZAGEM EM 

GEOCIÊNCIAS  
(Relação homem-meio 

ambiente Relação 
Geociências – evolução do 
conhecimento e sociedade) 
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UESB, como uma das atividades do Projeto de Extensão “Geociências na Escola: 

Diversidade, Sustentabilidade e Cidadania”, coordenado pela autora do 

presente trabalho, no período de 2013-2014. 

Como as aprendizagens dentro de sala de aula articulam-se 

didaticamente em torno de um eixo temático e de uma unidade didática ou, 

como nesta pesquisa, em torno de uma Unidade Temática, mediante um 

processo de ensino-aprendizagem articulado e completo, os conteúdos ou 

subtemas, as estratégias metodológicas e a avaliação da aprendizagem foram 

considerados componentes básicos desta Unidade. 

Ao estabelecer como Unidade Temática Geociências e Cidadania para 

desenvolvimento da Intervenção Didática, foram incluídos conteúdos 

geocientíficos da Geologia e da Paleontologia relacionados com a cidadania, a 

partir desta relação, uma vez que tinham como premissa contribuir com a 

aprendizagem significativa crítica dos estudantes. 

Considerando que os conteúdos são os caminhos através dos quais se 

pretende alcançar os objetivos ou intencionalidades educativas e que a 

intencionalidade desta pesquisa é conhecer os limites e as possibilidades de um 

processo interventivo em Geociências e Cidadania baseadas na TASC, 

considerou-se necessária a inserção de conteúdos geocientíficos que fossem 

Conceituais, Procedimentais e Atitudinais. 

Justifica-se aqui a inserção de conteúdos geocientíficos do tipo 

“Conceituais”, referente a fatos, princípios e conceitos; do tipo 

“Procedimentais”, referente às técnicas, métodos e destrezas, ou seja, 

relacionados à aprendizagem de ações específicas (CAMPOS, 1999) e do tipo 

Atitudinais, referente aos valores, atitudes e normas positivas. Estes conteúdos 

são trabalhados simultaneamente nos momentos de aprendizagem e aparecem 

devidamente sistematizados no planejamento da intervenção. 

Esta intervenção foi organizada em quatorze (14) encontros pedagógicos, 

que inicialmente aconteceram no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e, 

posteriormente, no Laboratório de Geociências (LABGEO) e sala de aula da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, no período de maio a 
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setembro de 2014, em turno oposto ao das aulas dos estudantes, cuja carga 

horária total correspondeu a 60 horas. 

O planejamento desta intervenção ocorreu após o primeiro encontro com 

os estudantes, mediante diagnóstico realizado através da aplicação de um 

Questionário Investigativo individual, que foi formado por questões que 

buscavam saber quem eram os estudantes, o que eles sabiam sobre 

Geociências, qual a importância dos conhecimentos geocientíficos e o que 

eles gostariam de saber sobre as Geociências, e da aplicação dos Mapas 

Conceituais (MC) Individuais e Coletivos, que foram adotados como uma 

“técnica de avaliação diagnóstica e recurso esquemático para representar um 

conjunto de significados conceituais incluídos em uma estrutura de 

proposições” (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 19).  

 
O mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e em 
razão disso pode ser usado em diversas situações, para 
diferentes finalidades: instrumento de análise do currículo, 
técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação 
(MOREIRA; BUCHWEITZ, 1993, p.25).  

 

A partir da análise inicial das respostas e dos registros escritos e orais 

dos MCs, foi possível definir e elencar os conteúdos geocientíficos que 

compuseram a Unidade Temática Geociências e Cidadania e planejar as 

estratégias metodológicas para desenvolvimento de cada conteúdo. Estes 

conteúdos emergentes do diagnóstico inicial aqui foram chamados de 

“subtemas” e foram trabalhados de forma sequenciada ao longo da intervenção 

Didática. 

As estratégias metodológicas objetivaram atender aos Princípios 

Facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira (2011). Por isso, 

priorizou-se, no planejamento destas, a valorização dos conhecimentos prévios, 

o incentivo às perguntas e à argumentação, a não centralização do estudo em 

única fonte, a aprendizagem pelo erro e diversificação dos recursos didáticos, 

por considerar que estes seriam mais facilmente efetivados no percurso das 

atividades desenvolvidas e mais facilmente observados. 
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Estas estratégias também envolveram processos de organização 

cognitiva, processos de organização pessoal e em grupo, e diferentes tipos de 

processos de interação e relações sociais (ONTORIA et al., 2005). 

Para promover a reflexão acerca das Geociências e a formação para a 

cidadania em cada “subtema”, o conjunto de atividades de cada encontro foi 

organizado em três momentos de aprendizagem, que foram chamados de: 

Problematização inicial, Desenvolvimento e Problematização Final. O termo 

“problematização” aqui utilizado ancora-se na concepção de problematização 

como eixo estruturador da atividade docente, através do reconhecimento do 

papel conscientizador que o conhecimento precisa ter ao ser abordado na 

educação escolar, tornando-se um instrumento para uma melhor compreensão 

e atuação na sociedade contemporânea(DELIZOICOV, 1983). 

 Segundo este autor, 

 
Podemos planejar as atividades de sala de aula de tal modo que 
as explicações dos alunos, o seu conhecimento prévio, sobre as 
situações envolvidas nos temas escolhidos possam ser obtidos e 
problematizados pelo professor, direcionando o processo de 
problematização para a formulação do(s) problema(s) que 
geraria(m) a necessidade de se trabalhar um novo 
conhecimento para o aluno. (DELIZOICOV, 1983, p.85). 

 

Em concordância com o reconhecimento do papel conscientizador que o 

conhecimento precisa ter para interação com a sociedade, elaborou-se uma 

problematização inicial para a abordagem de cada subtema, pela professora 

pesquisadora, através de uma pergunta ouperguntas orientadoras que 

permitissem, no início de cada atividade, a exploração dos conhecimentos 

prévios acerca da relação Geociências e Cidadania, a discussão na sala de aulaea 

formulação de um problema que possibilitasse a necessidade de construção de 

um novo conhecimento. 

No desenvolvimento das estratégias de cada subtema, foram utilizadas 

atividades diversificadas para construção e/ou reconstrução de ideias sobre o 

conteúdo ou subtema como uma forma de contribuição para a aprendizagem 
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significativa crítica, não centralizando as atividades em torno de textos ou da 

aula expositiva e valorizando em todos os momentos a argumentação. 

A problematização final foi realizada através de uma pergunta 

elaborada pelos estudantes com a mediação da professora, que poderia estar 

presente na problematização inicial, caso esta não fosse esgotada ao longo do 

debate, ser uma pergunta complementar ou uma pergunta nova que 

direcionasse o debate final em cada encontro, gerando novos problemas e a 

necessidade de investigação de temas voltados para a relação das Geociências 

com a cidadania. Nos encontros 1, 2, 3, 8 e 14 da intervenção, a problematização 

inicial e a problematização final foram sugeridas pela pesquisadora, por 

considerar que nestes encontros coube a ela a condução do processo referente 

ao início da intervenção, à orientação da Aula de Campo e à finalização da 

intervenção. 

Desta forma, a Intervenção Didática foi organizada pensando em três 

momentos de aprendizagem, conforme mostra a representação gráfica na 

Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Representação gráfica dos momentos de aprendizagem da 
Intervenção Didática. 
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O Planejamento da Intervenção Didática “Geociências e Cidadania” será 

apresentado no Quadro 6 a seguir, e o desenvolvimento de cada encontro será 

descrito posteriormente, buscando evidenciar os caminhos percorridos e os 

detalhes importantes para compreensão dos desfechos da pesquisa. 

 

Quadro 6 – Planejamento da Intervenção Pedagógica 

Encontros 
 

Subtemas Problematização 
Inicial 

Estratégias 
Metodológicas 

(Atividades) 

Problematização 
Final 

1º 
27.05.2014 

 

A Pesquisa: 
Geociências e 
Formação 
Cidadã 
Documentos e 
Autorizações 

Qual o objetivo da 
pesquisa? 
Qual a importância 
da pesquisa? 

Apresentação da 
Pesquisa através de 
Exposição Oral – 
Importância e 
Exigências 
Documentais  

Como a pesquisa será 
desenvolvida? 
Qual a importância da 
pesquisa? 
 

2º 
03.06.2014 

 

Mapas 
Conceituais 
 
O que os 
estudantes 
sabem sobre as 
Geociências? 
 

O que são Mapas 
Conceituais? 
O que os estudantes 
sabem sobre as 
Geociências? 

Aplicação do 
Questionário 
Investigativo e 
Elaboração de 
Mapas Conceituais  
 

O que sei sobre 
Geociências? 
O que sabemos sobre 
Geociências? 
O que precisamos 
saber sobre 
Geociências? 
Qual a importância das 
Geociências? 

3º 
06.06.2014 

 

A Intervenção 
Pedagógica: 
Geociências e 
Cidadania 
 
 

O que é uma 
Intervenção 
Pedagógica? 
Por que esta 
intervenção 
pedagógica tem 
como tema 
Geociências e 
Cidadania? 

Apresentação da 
Intervenção 
Pedagógica: 
Geociências e 
Cidadania e Leitura 
de Texto 
Complementar 
 

Como esta intervenção 
será desenvolvida e 
como será a 
participação dos 
estudantes? 

4º 
09.06.2014 

 

Origem da terra “Quanto mais 
envelhece, mais 
quente o sol se torna 
e chegará um 
momento que a 
temperatura na 
Terra será elevada 
demais para 
permitir a 
sobrevivência das 
espécies.” 
Podemos afirmar 
que as mudanças 
climáticas podem 
estar relacionadas 
com este fato e 
podem ser 
potencializadas pelo 
modelo de relação 
que o homem 
moderno adotou em 
relação ao uso dos 
recursos do Planeta? 

Exibição do 
Documentário: 
“Origem do Planeta 
Terra- Construindo 
a Terra” (disponível 
em: natgeotv.com) e 
Leitura de Textos 
Complementares 
 

De que forma, os seres 
humanos e a sociedade 
organizada podem 
contribuir para 
estabelecer uma 
relação mais 
sustentável com o 
Planeta Terra, 
minimizando os efeitos 
drásticos das 
mudanças climáticas? 
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5º 
11.06.2014 

 

Decifrando a 
Terra: 
Conhecendo 
uma Caverna 
Cárstica 

Qual a importância 
da preservação das 
cavernas? 

Realização de Aula 
de Campo/ Visita 
Técnica à Gruta da 
Mangabeira – 
Ituaçu-Bahia. 

Como assegurar a 
preservação das 
cavernas no Brasil? 
 

6º 
24.07.2014 

 

Os Fósseis e a 
Evolução da 
Terra 

Qual a importância 
dos fósseis para 
compreensão da 
vida na Terra? 
Por que precisamos 
preservar o nosso 
patrimônio 
fossilífero? 

Aula Expositiva e 
Exibição de Vídeo 
Educativo e 
Documentário. 
 

O estudo dos fósseis e 
suas evidências podem 
contribuir para 
elucidar aspectos que 
ainda são entraves no 
processo de evolução 
dos seres vivos? 
De que forma o nosso 
país pode garantir a 
preservação dos 
fósseis? 

7º 
25.07.2014 

 

Os Fósseis e a 
Evolução da 
Terra 
 
 
 
 
 
 
 

Qual a importância 
dos fósseis para 
compreensão da 
vida na Terra? 
Por que precisamos 
preservar o nosso 
patrimônio 
fossilífero? 

Aula Prática 
Reconhecendo os 
Fósseis e sua 
importância 
geológica e 
biológica 
 

O estudo dos fósseis e 
suas evidências podem 
contribuir para 
elucidar aspectos que 
ainda são entraves no 
processo de evolução 
dos seres vivos? 
De que forma o nosso 
país pode garantir a 
preservação dos 
fósseis? 

8º 
30.07.2014 

 

Orientações 
para Aula de 
Campo e Visita 
Técnica  

Como os estudantes 
devem se organizar 
para a realização de 
uma aula de campo 
com perfil de visita 
técnica? 

Orientação Aula de 
Campo/Visita 
Técnica: Museu 
geológico da Bahia 
e Projeto Tamar 
 

Qual a importância da 
Orientação para a 
realização de aula de 
campo? 

9º 
31.07 e 

01.08.2014 
 

Decifrando a 
Terra – Rochas, 
Minerais, 
Fósseis e 
Tartarugas 
Marinhas. 

Qual o papel dos 
Museus e dos 
Projetos de 
Conservação da 
Biodiversidade para 
na popularização da 
Geociências? 
Qual a 
responsabilidade 
socioambiental do 
projeto Tamare a 
forma pela qual a 
comunidade é 
alcançada pelo 
projeto nessa 
perspectiva? 

Aula de 
Campo/Visita 
Técnica ao Museu 
geológico da Bahia 
e Projeto TAMAR  
 
 

Qual a contribuição do 
Museu Geológico da 
Bahia no repasse de 
informações para a 
comunidade sobre a 
exploração das rochas 
e minérios e sobre os 
impactos econômicos, 
socioambientais desta 
exploração? 
Qual a 
responsabilidade 
socioambiental do 
projeto Tamar e a 
forma pela qual a 
comunidade é 
alcançada pelo projeto 
nessa perspectiva? 

10º 
14.08.2014 

 

Geociências e 
Realidade 
- Impactos 
socioambientais 
da Mineração  

Quais aspectos da 
mineração são 
causadores de 
impacto sócio 
ambiental?  

Leitura de artigo 
científico e Estudo 
Dirigido 

Como a Mineração no 
nosso país está 
ocorrendo e como esta 
exploração poderia ser 
mais sustentável para a 
vida e para o Planeta? 
O que diz a Legislação 
Brasileira sobre 
exploração mineral? 
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11º 
26.08.2014 

3 Horas 

Geociências e 
Realidade 
 

Como as 
Geociências 
relacionam-se com o 
nosso cotidiano? 

Análise de 
situações-
problemas sobre 
Geociências e 
Realidade 

Qual a importância dos 
conhecimentos 
geocientícos para a 
vida em sociedade? 

12º e 13º 
03.09.2014 
04.09.2014 

6 Horas 

Geociências e 
Cidadania 
 
 
 
 

Como as 
Geociências 
contribuem para o 
exercício da 
cidadania? 

Utilização de 
Músicas para 
construção de 
mapas conceituais,  
Jogo de Palavras e 
Fórum de Debates 

O que aprendemos em 
Geociências ao longo 
da intervenção? 
Qual a importâncias da 
aprendizagem em 
Geociências para a 
vida em sociedade? 

14º 
05.09.2014 

3 Horas 

Geociências e 
Cidadania 
 

Como a 
aprendizagem 
significativa crítica 
em Geociências 
contribui para o 
exercício da 
cidadania? 

Elaboração e 
Explicitação de 
Mapas Conceituais 
Individuais e 
Coletivos e 
Encerramento da 
Intervenção 

O que aprendemos em 
Geociências ao longo 
da intervenção? 
Qual a importância da 
aprendizagem em 
Geociências para a 
vida em sociedade? 

 

 
 Os materiais didáticos instrucionais que auxiliaram o desenvolvimento 

da Intervenção Didática estão disponibilizados no Apêndice E deste texto e 

encontram-se dispostos sequencialmente conforme a descrição da utilização dos 

mesmos em cada encontro.  

 

2.4.1. Descrição das Estratégias Metodológicas realizadas na Intervenção 
Didática 
 
1º Encontro: Apresentação da Pesquisa através de Exposição Oral - 
Importância e Exigências Documentais  
Data: 27.05.2014 
Carga Horária: 3 Horas 
Local: Colégio Estadual Modelo Luis Eduardo Magalhães 
 

 O objetivo deste encontro foi apresentar a pesquisa para a Escola e para 

os estudantes das cinco turmas de 3º ano do Ensino Médio e justificar a sua 

importância para a área do Ensino de Ciências. Nesta oportunidade, a 

pesquisadora apresentou a pesquisa através de slides, de forma didática e 

dinâmica, priorizando o seu objeto de estudo, sua intencionalidade, os possíveis 

caminhos que seriam percorridos para seu desenvolvimento, a organização do 

tempo em turno oposto ao da escola, os espaços físicos onde aconteceriam as 

atividades e os documentos necessários (termos e autorizações) para realização 

de uma pesquisa envolvendo pessoas (Figura 7). Após esta apresentação, 
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propôs que os estudantes interessados em participar que estes se inscrevessem 

através de formulário específico, informando nome completo, telefones e e-mail 

e já assinassem os documentos necessários para efetivação da pesquisa, já que 

esta é uma exigência do Comitê de Ética em Pesquisa. Inicialmente, vinte e oito 

estudantes inscreveram-se como participantes da pesquisa, mas, por razões de 

afinidade com o tema e disponibilidade de tempo, apenas vinte e dois 

formaram o grupo definitivo de participantes. A problematização inicial e a 

finalpriorizouorientar os estudantes para a reflexão sobre os objetivos, a 

importância da pesquisa e as questões foram sugeridas pela pesquisadora que 

apresentou informações importantes para ajuda-los a responderem às 

problematizações. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º Encontro: Aplicação do Questionário Investigativo e Elaboração de Mapas 
Conceituais  
Data: 03.06.2014 
Carga Horária: 3 Horas 
Local: Colégio Estadual Modelo Luis Eduardo Magalhães 
 

 Este encontro tinha como finalidade conhecer os participantes da 

pesquisa e sua relação com as Geociências. Assim, foi aplicado um questionário 

investigativo que inquiria os estudantes sobre o que eles sabiam acerca das 

Geociências, o que eles gostariam de saber, justificando o motivo de suas 

Figura 7: Momento de Apresentação da Pesquisa pela professora 
pesquisadora. 
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curiosidades e como as Geociências se relacionavam com o cotidiano deles. A 

última pergunta do questionário pedia para que eles elencassem seis palavras-

chaves ou conceitos que representassem as Geociências. A valorização dos 

conhecimentos prévios foi um princípio facilitador da Aprendizagem 

Significativa Crítica, enfatizado na aplicação deste questionário, bem como a 

possibilidade de observação da relação das Geociências com a cidadania. Após 

o preenchimento deste questionário, a pesquisadora apresentou para os 

estudantes os Mapas Conceituais como os principais instrumentos de coleta da 

pesquisa e da avaliação da aprendizagem, mostrando alguns modelos em 

slides, bem como os componentes básicos para construção de um mapa 

conceitual. Após a exposição dos modelos de mapas conceituais, a professora, 

seguindo procedimentos sugeridos por Novak e Gowin (1984), construiu no 

quadro branco, de forma coletiva, um Mapa Conceitual sobre Mamíferos, a fim 

de vivenciar na prática os conhecimentos demonstrados nos slides e nos mapas 

de referências. Tendo em vista que os estudantes já conheciam os mapas e 

costumavam utilizá-los em algumas disciplinas para revisão dos assuntos 

estudados, a pesquisadora disponibilizou dois modelos impressos de Moreira 

(1988) e, em seguida, solicitou que os estudantes construíssem 

individualmenteum mapa conceitual sobre as Geociências, conforme mostram 

as Figuras 8 e 9, tendo como referência as palavras-chaves mencionadas na 

última questão do questionário investigativo. Os Mapas Conceituais 

construídos nesse encontro possibilitaram à professora conhecer os significados 

que os estudantes atribuíam às Geociências na observação de suas inclusões nos 

Mapas e, assim, confirmar se eles aprenderam Geociências de forma 

significativa até aquele momento escolar em que se encontravam. Após terem 

concluído os mapas, foi solicitado que cada um explicitasse os seus mapas 

oralmente e a pesquisadora fez as gravações dos áudios. Objetivando promover 

o compartilhamento e negociação dos conceitos utilizados nos mapas 

individuais, a pesquisadora solicitou que os estudantes formassem grupos e 

elaborassem outro mapa conceitual sobre as Geociências, elegendo quais 

conceitos prevaleceriam no novo mapa e quais seriam adicionados, bem como 
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as relações entre eles. Utilizando-se do mesmo procedimento de explicitação 

oral nos mapas individuais, a pesquisadora gravou em áudio as explicitações 

coletivas. Neste encontro, a problematização inicial proporcionou que a 

pesquisadora conhecesse o que os estudantes sabiam em relação às 

Geociências e sobre os Mapas Conceituais. A problematização final foi 

conduzida em torno de questões sobre a importância das Geociências e sobre o 

que eles gostariam de saber sobre as Geociências, o que possibilitou para a 

pesquisadora um direcionamento sobre os subtemas que deveriam ser 

abordados ao longo da intervenção. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Encontro: Apresentação da Intervenção Pedagógica: Geociências e 
Cidadania e Leitura de Texto Complementar:“A Importâncias das 
Geociências para a sociedade moderna” (TEIXEIRA, W., FIRCHILD, T. 
R.,TOLEDO, M.C.M., TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 2ª ed. Companhia 
Editora Nacional. São Paulo, 2009.) 
Data: 06.06.2014 
Carga Horária: 3 Horas 
Local: Colégio Estadual Modelo Luis Eduardo Magalhães 
 

 O terceiro encontro objetivou apresentar a Intervenção Pedagógica 

planejada, após observação dos questionários investigativos e mapas 

conceituais iniciais, como uma Unidade Temática organizada a partir da 

abordagem: Geociências e Cidadania, subdividida em subtemas que seriam 

discutidos através de estratégias metodológicas ao longo de onze encontros, a 

partir desta data. Foram apresentados todos os subtemas que emergiram a 

partir dos estudantes, as datas, as estratégias e as atividades propostas em cada 

Figura 8: Estudante registrando o Mapa 
Conceitual Inicial 

Figura 9: Mapa Conceitual  

Inicial elaborado pelo estudante E21. 



78 

uma, enfatizando as duas aulas de campo que seriam realizadas, uma para o 

conhecimento sobre cavernas cársticas e sua importância geológica, científica e 

cultural, realizada em Ituaçu-Bahia, e outrapara a construção de conhecimentos 

sobre rochas, minerais, fósseis, o papel científico e cultural dos museus, bem 

como dos projetos de conservação da Biodiversidade, realizados em Salvador e 

Mata de São João-Bahia. Nesta apresentação, enfatizou-se a importância da 

participação oral de todos os estudantes em cada encontro e do cumprimento 

das atividades propostas, principalmente nos relatos escritos e orais de 

aprendizagem ao final de algumas atividades e na elaboração dos mapas 

conceituais. Mencionou-se a importância da frequência e da pontualidade em 

cada encontro, justamente porque estes foram organizados obedecendo a uma 

sequência lógica de subtemas, onde um subtema anterior serviria para a 

construção do subtema subsequente. Após a apresentação da intervenção, que 

ocorreu em 2 horas e gerou inúmeros diálogos e questionamentos, em virtude 

das curiosidades dos estudantes em relação à diversidade das estratégias 

adotadas, a pesquisadora disponibilizou para os estudantes um texto 

complementar para leitura sobre a importância das Geociências, pediu que eles 

lessem em grupo e fizessem um resumo escrito do texto, socializando-o na roda 

de conversa suas ideias, conforme mostram as Figuras 10 e 11. A 

problematização inicial e final deste encontro conduziram os estudantes a 

pensarem sobre o significado de uma intervenção pedagógica, a razão pela 

qual esta intervenção tinha como tema as Geociências e a Cidadania, o 

desenvolvimento e a forma de participação dos estudantes ao longo das 

estratégias e atividades apresentadas.   
 

 

 

 Figura 10: Texto disponibilizado para 
Leitura Complementar. 

Figura 11: Leitura do Texto Complementar 
pelos estudantes. 
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4º Encontro: Exibição do Documentário: “Origem do Planeta Terra- 
Construindo a Terra” (disponível em: natgeotv.com) e Leitura de Textos 
Complementares: “Como se formou a Terra?”, “Origem e estrutura da Terra”, 
“O planeta Terra e suas origens” e “A Formação da Terra”. 
Data: 09.06.2014 
Carga Horária: 3 Horas 
Local: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Sala 11/Módulo Manoel 
Sarmento 
 

 A partir deste encontro, iniciou-se a construção de novos conhecimentos 

em Geociências, mediante cada subtema abordado. Um documentário sobre a 

Origem do Planeta Terra e um roteiro com quatro questões para debate sobre o 

filme e sugestões de quatro textos complementares fizeram parte do 

planejamento das estratégias neste encontro. Inicialmente, a pesquisadora 

apresentou uma pergunta como problematização inicial, que versava sobre o 

aquecimento do planeta Terra e sobre o modelo que a sociedade humana 

adotou no processo exploração dos recursos do Planeta. Esta pergunta deveria 

ser respondida após a projeção do documentário, mediante conversação e 

socialização das questões do roteiro disponibilizado pela pesquisadora. Após a 

exibição do documentário, a pesquisadora propôs que, em grupo, eles 

pensassem na problematização inicial e, com a ajuda das respostas das questões 

do roteiro, eles respondessem a esta problematização. Feito isso e tendo 

registrado as respostas, a professora propôs que os estudantes fizessem, em 

grupos já formados nos encontros anteriores, leituras dos textos 

complementares disponibilizados impressos e, a partir daí, elaborassem novas 

questões ou perguntas que pudessem ser consideradas um novo problema 

gerador da necessidade de construção de novos conhecimentos. Após esta 

leitura e elaboração de perguntas nos grupos, a pesquisadora solicitou que os 

alunos escolhessem a pergunta mais importante e abrangente e, em seguida, 

promoveu uma eleição para escolha da pergunta da problematização final deste 

encontro. A problematização final gerou um debate profícuo sobre a relação 

do homem com o Planeta Terra, com grandes contribuições dos estudantes que 

já haviam lido os textos e assistido ao documentário. No final deste encontro, a 

professora sugeriu leituras de textos disponíveis na Internet sobre 
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“Espeleologia”, que é a Ciência que estuda as cavernas, a fim de que os 

estudantes pudessem ir construindo ideias sobre o que eles estariam vendo e 

vivenciando com a Aula de Campo na Gruta da Mangabeira, agendada para o 

próximo encontro. Ela também apresentou um Guia de Organização para a 

Aula de Campo, a fim de que os estudantes se organizassem previamente. 

 

5º Encontro: Aula de Campo: Conhecendo uma Caverna Cárstica – Gruta da 
Mangabeira, Ituaçu-Bahia 
Data: 11.06.2014 
Carga Horária: 8 Horas 
Local: Ituaçu-Bahia 
 

 Neste encontro, realizou-se a Aula de Campo na Gruta da Mangabeira 

no município de Ituaçu, conforme mostra a Figura 12 a seguir, que tinha como 

objetivos: observar, caracterizar e descrever a geomorfologia da caverna e 

favorecer o reconhecimento da importância geológica, biológica, cultural e 

econômica das cavernas. Esta Aula de Campo foi uma ação em parceria com 

PROEX-UESB, que disponibilizou o transporte e um motorista para fazer o 

deslocamento dos estudantes até o município de Ituaçu. Saímos de Jequié às 

05h e chegamos a Ituaçu às 08h. Antes de realizarmos as atividades dentro da 

caverna, a pesquisadora disponibilizou um roteiro com perguntas que 

deveriam ser respondidas antes, durante e depois do trabalho em campo e uma 

lista de normas de conduta para a visitação e travessia em cavernas. Nesta 

oportunidade, apresentou como problematização inicial desta atividade um 

questionamento sobre a importância da conservação das cavernas como um 

patrimônio científico, geológico, histórico, biológico, cultural e econômico e 

pediuque eles pensassem nesta questão para posterior discussão. Organizados 

em grupos, já determinados antes pela pesquisadora e de posse de caderneta de 

campo, lápis, lupa, máquina fotográfica e mochila com suprimentos, os 

estudantes iniciaram a travessia junto com a docente, um monitor do projeto de 

extensãoda UESB intitulado “Geociências na Escola” e um guia local, 

determinado pela secretaria de cultura do município. Ao longo do percurso, os 

estudantes foram anotando aspectos internos da caverna, conforme solicitadono 
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roteiro: sua estrutura, feição geomorfológica, fauna, temperatura, luminosidade, 

presença de umidade, ocorrência de reservatórios de água, tipo de solo e 

sedimentos. Antes da travessia, os estudantes já haviam anotado aspectos 

externos à caverna, entre eles: vegetação, clima, aspectos culturais e sociais e 

solo. A Gruta da Mangabeira tem uma extensão de 3500 metros e a travessia 

tem iluminação artificial até os 1500 metros iniciais, o que nos obrigou a fazer 

uso de lanternas após esta distância. Promovemos algumas paradas na travessia 

para descanso e conversação acerca dos aspectos observados e para discutir 

questões propostas no roteiro. Após três horas de caminhada dentro da 

caverna, conseguimos concluir o percurso. Às 11h30min já estávamos do outro 

lado da entrada principal, organizando nossos materiais e recuperando-nos do 

cansaço. Após este descanso, nos deslocamos até o restaurante para o almoço e, 

após a refeição, numa roda de conversa na praça principal, em frente ao 

restaurante, a pesquisadora abordou as questões do roteiro, pedindo que os 

estudantes discutissem as questões e, ao mesmo tempo, solicitou que eles 

pensassem numa problematização final para esta atividade, que nos remetesse 

à ampliação dos nossos conhecimentos sobre as cavernas. Após a discussão, os 

alunos chegaram a um consenso e escolheram a reflexão sobre a necessidade 

de elaboração e fiscalização de leis que possam assegurar a preservação das 

cavernas brasileiras e, ao mesmo tempo, garantir o crescimento científico, 

cultural e econômico. Ao final, a pesquisadora solicitou que, ao retornarem 

para suas casas, construíssem (em grupo) um Relatório Descritivo sobre a 

atividade com base no roteiro, apresentassem suas conclusões sobre a 

problematização final e gravassem individualmente um relato da 

aprendizagem sobre a Aula de Campo na Gruta da Mangabeira. 
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6º Encontro: Aula Expositiva “Os Fósseis e a Evolução da Vida na Terra” e 
Exibição de Vídeo Educativo: “Paleontologia – Exemplos de Fósseis” 
(disponível em: http://e-geo.ineti.pt/) e do Documentário: “Cosmos uma voz 
na sinfonia Cósmica - Evolução da Vida na Terra: de moléculas aos humanos” 
(disponível em: https://youtu.be/mbXkhtTNDi8) 
Data: 24.07.2014 
Carga Horária: 3 Horas 
Local: UESB, Sala 11 – Módulo Manoel Sarmento 
 

 Para este encontro, foi planejada uma aula expositiva com uso de slides, 

vídeo e documentário, que objetivou caracterizar e classificar os fósseis, bem 

como os processos de fossilização, tendo como problematização inicial a 

reflexão sobre a importância geológica e biológica dos fósseis (Figura 13). 

Antes da projeção dos slides, a pesquisadora inquiriu os estudantes sobre a 

problematização inicial e anotou no quadro os conhecimentos prévios destes, 

utilizando palavras–chaves e construindo com eles um Mapa Conceitual com as 

respostas, conforme mostra a Figura 13.  

Figura 12: Aula de Campo realizada na Gruta da Mangabeira – Ituaçu-Bahia.  
1. Início do acesso ao portal da Gruta da Mangabeira; 2. Descida para o primeiro salão da Gruta; 3 e 4. 
Exibição da formação de  Estalactites , Estalagmites e Colunas. 

11 2
1 

3 4
1 
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 Após esse momento, a pesquisadora iniciou a exposição de slides sobre o 

subtema“. Os Fósseis e a evolução da vida na Terra” e, durante a projeção, 

utilizou um vídeo educativo para apresentar exemplos de fósseis e ampliar, 

assim, o horizonte de ideias sobre os tipos de fósseis, já que os estudantes ainda 

não haviam tido contato com um fóssil de verdade. Durante a projeção, 

algumas perguntas foram feitas aos estudantes, suscitando deles outras 

perguntas que coubessem naquele momento de discussão. A pesquisadora e os 

estudantes anotavam as perguntas e as respostas que surgiam e elaboravam 

novas perguntas ao longo da exposição. Ao final da projeção de slides, os 

alunos apresentaram as perguntas que ampliariam seus conhecimentos sobre os 

fósseis e sua importância e, através de decisão consensual, uma pergunta foi 

escolhida como problematização final, referente à contribuição dos fósseis 

para explicar a evolução dos seres vivos. Após a delimitação da 

problematização final, a pesquisadora propôs que os estudantes assistissem ao 

documentário sobre evolução da vida e já apresentassem oralmente suas 

conclusões sobre a relação do documentário com a problematização final. 

 

7º Encontro: Aula Prática Reconhecendo os Fósseis e sua importância 
geológica e biológica 
Data: 25.07.2014 
Carga Horária: 3 Horas 
Local: Laboratório de Geociências II – UESB 
 

Figura 13: Aula Expositiva sobre Fósseis na UESB. 
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 Após aula teórica, realizada no encontro anterior, ocorreu no Laboratório 

de Geociências da UESB a Aula Prática: Reconhecendo os Fósseis e sua 

importância. Nesta oportunidade os estudantes, organizados em cinco grupos, 

tiveram oportunidade de reconhecer um fóssil pelo contato com os espécimes 

disponíveis na Coleção Didática do Laboratório de Geociências-UESB. A Figura 

14, a seguir, mostra o desenvolvimento desta aula com os estudantes. Os 

objetivos desta aula prática foram reconhecer e descrever os fósseis e suas 

condições de preservação, identificar os tipos e discutir sobre a importância 

destes. A aula prática teve início com a Leitura Básica de um texto 

disponibilizado pela professora, que versava sobre as características dos fósseis, 

seus processos de fossilização, sua classificação e sobre a caracterização dos 

fósseis da Bacia do Araripe, que seriam estudados nesta aula e que estavam 

dispostos sobre a bancada no laboratório. Após leitura coletiva e dinâmica do 

texto, a pesquisadora disponibilizou um roteiro de aula prática com os 

objetivos, materiais e orientações para o desenvolvimento da aula. Como esta 

aula prática ocorreu como uma extensão da aula teórica, utilizou-se da mesma 

problematização inicial e final, inquirindo os estudantes no percurso da 

prática. Ao final da aula, a pesquisadora solicitou que, em grupo, os estudantes 

respondessem a uma atividade complementar formada por questões 

discursivas, que suscitavam primeiramente a compreensão, a socialização de 

ideias e a formulação de hipóteses pelos grupos acerca da importância dos 

fósseis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Encontro: Orientação Aula de Campo/Visita Técnica: Museu geológico da 
Bahia (MGB) e Projeto de Conservação das Tartarugas Marinhas (TAMAR). 
Datas: 30.07.2014 
Carga Horária:  3 Horas 
Local: UESB, Sala 11 – Módulo Manoel Sarmento 
 

 Este encontro foi destinado a fornecer as orientações para a realização da 

aula de campo com perfil de visita técnica ao Museu Geológico da Bahia e ao 

Projeto Tamar. Esta orientação dispôs de um roteiro com a organização para a 

viagem e visita técnica, incluindo todos os detalhes necessários: deslocamento, 

alimentação, hospedagem, horários das atividades, procedimentos e conduta 

durante as visitas, orientações para realização das atividades propostas após 

visita e um guia dos aspectos que deveriam ser observados e questionados nas 

visitações, bem como um material informativo sobre o Museu Geológico da 

Bahia e o Projeto Tamar. A importância da orientação didática para realização 

da Aula de Campo e a forma como os estudantes deveriam se organizar 

constituíram-se a problematização inicial e final deste encontro.  

 

Figura 14: Aula Prática sobre Fósseis no Laboratório de Geociências  na UESB. 
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9º Encontro: Aula de Campo/Visita Técnica ao Museu geológico da Bahia e 
Projeto TAMAR: Decifrando a Terra – Rochas, Minerais, Fósseis e Tartarugas 
Marinhas. 
Datas: 31.07.2014 e 01.08.2014 
Carga Horária:  16 Horas 
Local: Salvador e Mata de São João – Bahia 
 

 Nos dias 31.07.2014 e 01.08.2014 foram realizadas as visitas técnicas que 

objetivaram conhecer e caracterizar o acervo científico geológico e 

paleontológico do Museu Geológico da Bahia, bem como reconhecer a função 

ecológica e socioambiental do projeto de conservação das Tartarugas Marinhas 

(Tamar). As Figuras 15 e 16, a seguir, ilustram o desenvolvimento destas visitas. 

Esta atividade teve como subtema: Decifrando a Terra - Conhecendo Minerais, 

Rochas, Fósseis e as Tartarugas Marinhas, e foi realizada com a parceria da 

PROEX-UESB, que disponibilizou transporte e motorista para fazer o 

deslocamento de Jequié para Salvador e Mata de São João. A partir dos 

materiais disponibilizados pela pesquisadora e que serviram de orientação para 

os estudantes e dos materiais de campo providenciados pelos estudantes e pela 

pesquisadora, realizou-se, no primeiro dia, com o agendamento prévio, a visita 

ao Museu Geológico da Bahia que, através dos monitores da UFBA, fizeram o 

acompanhamento dos estudantes ao longo de todas as salas temáticas do 

Museu, construindo com os discentes conhecimentos sobre as rochas, os 

minerais, os fósseis, as gemas, os cristais, a radioatividade e com mais ênfase 

sobre o petróleo e seus derivados. Como problematização inicial para a Visita 

Técnica ao Museu Geológico da Bahia, a pesquisadorapropôs uma reflexão para 

os estudantes sobre a contribuição do Museu Geológico da Bahia para a 

Ciência e para a Sociedade. Como problematização final, os estudantes 

propuseram uma reflexão sobre a contribuição do Museu Geológico da Bahia 

no repasse de informações para a comunidade sobre a exploração das rochas e 

minérios, assim como sobre os impactos econômicos e socioambientais desta 

exploração. Esta problematização final nasceu no momento que um dos 

estudantes perguntou ao monitor do Museu se eles não tinham uma sala sobre 

a mineração e seus impactos, já que era esta uma atividade de grande impacto 
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socioambiental, conforme algumas leituras que ele tinha feito anteriormente 

sobre o assunto. No segundo dia, aconteceu a Visita ao Tamar e, valendo-se dos 

mesmos materiais disponibilizados para orientação, os estudantes tiveram 

oportunidade de acompanhar de forma mais efetiva a visita e de conhecer o 

Projeto Tamar na praia do Forte em Arembepe-Mata de São João. Nesta visita, 

foram muitas as curiosidades em torno das espécies de tartarugas marinhas, a 

vida em cativeiro e sobre a função socioambiental do Projeto para a 

comunidade nativa de Arembepe. Diante da curiosidade de conhecer o alcance 

do projeto para a comunidade, os estudantes, junto com a pesquisadora, 

elaboraram uma problematização inicial - que também serviu como 

problematização final - no tocante à responsabilidade socioambiental do 

projeto Tamar e a forma pela qual a comunidade era alcançada pelo projeto 

nesta perspectiva. Ao final das visitas, a pesquisadora orientou os estudantes 

sobre as atividades individuais e coletivas que deveriam ser executadas e sobre 

o prazo de entrega, entre elas: Mostra Fotográfica, Relatório Descritivo (em 

grupo) e Produção Escrita Individual de um texto contendo relato da 

aprendizagem nas visitas, com no mínimo 30 linhas e no máximo duas laudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 15. Visita Técnica realizada ao Projeto TAMAR –Praia do Forte- Mata de 
São João –Bahia. 
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10ºEncontro: Leitura de artigo científico e Estudo Dirigido acerca do artigo: 
“Impactos ambientais causados pela Mineração” (SILVA, J.P.S. Impactos 
ambientais causados pela mineração. Revista Espaço da Sophia, nº 18, 
Brasília: Nov/2007) 
Datas: 14.08.2014 
Carga Horária:  3 Horas 
Local: UESB, Sala 11 – Módulo Manoel Sarmento 
 

 Neste encontro, a pesquisadora solicitou que os estudantes se 

organizassem em grupo para ler um artigo sobre os impactos ambientais 

causados pela mineração, disponibilizando impressoe oferecendo-lhes, ao 

mesmo tempo, um Estudo Dirigido contendo seis questões discursivas que 

deveria ser respondido mediante a leitura e discussão do artigo e, em seguida, 

levantamento e socialização das principais ideias, conforme ilustra a Figura 17. 

Nesta atividade, a pesquisadora colocou-se como facilitadora da aprendizagem, 

auxiliando os estudantes na compreensão dos assuntos que o artigo aborda, 

através da reflexão que sempre aparece acompanhada pela necessidade de 

buscar e criar caminhos que os ajudem a resolver as questões propostas, com 

Figura 16. Visita Técnica ao Museu Geológico da Bahia – Salvador-Bahia. 
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autonomia e autenticidade. Como problematização inicial, a pesquisadora 

propôs uma pergunta sobre quais os impactos socioambientais da mineração, 

que era o ponto de discussão principal do artigo. Já como problematização 

final, os estudantes escolheram debater sobre como estes impactos ambientais 

da mineração ocorrem no Brasil e o sobre que diz a Legislação acercada 

atividade de mineração, refletindo sobre o seu cumprimento, tendo em vista 

que artigo apresentou algumas contribuições sobre estes assuntos e incentivou 

que novas leituras fossem feitas a partir da curiosidade e da relevância do 

assunto, para posterior socialização na sala de aula no próximo encontro. Ao 

responder ao estudo dirigido, cada grupo apresentou suas conclusões diante 

das questões propostas, o que gerou inquietações e certa indignação por alguns 

estudantes, os quais se perguntaram sobre a gravidade destes impactos para o 

ambiente físico, o homem e os demais seres vivos. Assim, todos 

compartilharam das ideias dos grupos, ampliando os conhecimentos sobre a 

mineração e seus impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11ºEncontro: Análise de situações-problemas sobre Geociências e Realidade 
Datas: 03.09.2014 
Carga Horária:  3 Horas 
Local: UESB, Sala 11 – Módulo Manoel Sarmento 
 
 Este encontro teve como problematização inicial a reflexão sobre como 

as Geociências estão relacionadas com o nosso cotidiano e, como 

problematização final, o reconhecimento da importância da compreensão das 

Figura 17. Leitura do Artigo sobre Mineração em Grupo. 10º Encontro da 
Intervenção Didática. 
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Geociências para a sociedade. Para o desenvolvimento do subtema 

Geociências e Realidade, foram selecionadas situações do cotidiano da 

sociedade que se referiam às Geociências e que apresentavam fatos ocorridos 

recentemente, que tiveram grande repercussão nacional e internacional, em 

virtude das consequências socioambientais (Figura 18). 

 Estas situações foram apresentadas aos estudantes como situações-

problemas porque, em cada uma delas, os alunos, partindo de um aspecto da 

realidade, identificariam o problema, compreenderiam suas causas e 

consequências e, posteriormente, pensariam nas possíveis soluções. Sendo 

assim, foram apresentadas aos estudantes oito situações-problemas referentes a 

temas da realidade: 1. Mineradora é condenada por contaminação em Santo 

Amaro da Purificação; 2. Tsunami destrói a costa do Japão; 3. Tragédias 

provocadas pelas chuvas no Rio de Janeiro; 4. Amazônia deve sofrer grandes 

extinções de espécies até 2050; 5. O ar e a saúde humana; 6. Fósseis de 

dinossauros de 40 metros são descobertos na Argentina; 7. O impacto social e 

ambiental da mineração e 8. Leilão em site revela tráfico de fósseis na Bacia do 

Araripe, sendo estas situações-problemas impressas e disponibilizadas para 

cada estudante. Organizados em grupos, eles leram cada situação, identificaram 

o problema, caracterizaram-no, listaram as causas e as consequências e 

pensaram nas possíveis soluções. Para facilitar este exercício de identificação do 

problema, foi disponibilizado também pela pesquisadora um quadro que 

deveria ser preenchido para cada situação, contendo as seguintes questões: “O 

quê?”,“Como?”,“Por quê?”,“E daí?”e“E agora?”. Ao final da atividade, os 

grupos socializaram suas respostas em relação às situações–problemas e 

debateram sobre os pontos convergentes e divergentes em relação às respostas 

dos outros grupos, o que promoveu reflexões mais profundas que culminaram 

na compreensão da problematização final delimitada por eles.  
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12º e 13º Encontros: Fórum de Debate, Jogo de Palavras e Aprendendo 
Geociências com Músicas  
Datas: 04.09.2014 e 05.09.2014 
Carga Horária:  6 Horas 
Local: UESB, Sala 11 – Módulo Manoel Sarmento 
 
 
 O objetivo destes encontros foi promover uma revisão dos subtemas 

abordados nos encontros anteriores e, por isso, as estratégias escolhidas foram: 

o jogo de palavras, o uso de músicas para identificação dos conceitos 

geocientíficos e o Fórum de Debates. Estes encontros para revisão tiveram como 

problematização inicial a reflexão sobre a relação das Geociências com a 

Cidadania, que se fez presente em todas as estratégias, em virtude da 

intervenção pedagógica ter como objetivo promover aprendizagem significativa 

crítica em Geociências (Figuras 19 e 20). O encontro do dia 04.09.2014 teve início 

com a atividade sobre Aprendendo Geociências com Músicas, através da 

projeção dos slides das letras de seis músicas populares brasileiras, que 

representam poesias: “Planeta Água”(Guilherme Arantes), “Planeta Azul” 

(Chitãozinho e Xororó), ”Xote Ecológico” (Luiz Gonzaga), “Asa Branca” (Luiz 

Gonzaga), “Lindo Balão Azul” (Guilherme Arantes) e “Aquarela” (Toquinho), 

que foram disponibilizadas para todos os estudantes para que estes pudessem 

conhecer o texto poético de cada música, bem como a melodia que foi escutada 

e cantada durante a projeção. Em grupo, eles deveriam escolher uma das seis 

Figura 18. Análise de Situações – Problemas sobre Geociências 
e Realidade em grupo. 11º Encontro da Intervenção Didática. 
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músicas para identificarem, primeiramente, os conceitos geocientíficos 

presentes na letra e, a partir destes conceitos, construírem um mapa conceitual 

de cada música. Cada grupo apresentou seu mapa conceitual referente a uma 

música e explicou as relações que estabeleceu entre os conceitos. Ainda no dia 

04.09, a pesquisadora propôs um Jogo de Palavras, onde apresentou para os 

estudantes uma lista de palavras-chaves que representavam os conceitos 

geocientíficos trabalhados em cada subtema, solicitando que os estudantes, 

mantendo-se nos mesmos grupos, agrupassem as palavras-chaves em quatro 

grupos, conforme o critério de afinidade entre elas e apresentassem a forma 

como o grupo organizou os quatro grupos de palavras em papel metro, 

justificando a inclusão destas nestes grupos. No dia 05.09, foi realizado com 

todos os estudantes um Fórum de Debates, onde se formaram dois grupos de 

11 estudantes, sendo solicitado que cada grupo elaborasse 10 perguntas sobre 

os diferentes subtemas abordados na intervenção, a fim de que os colegas do 

outro grupo respondessem durante o debate. A pesquisadora orientou sobre a 

elaboração das perguntas, priorizando que estas gerassem discussão e não 

perguntas que reduzissem as respostas (sim/não ou certo/errado). Os grupos 

selecionaram as perguntas que iriam fazer parte do debate e a professora 

separou as perguntas de cada grupo em caixas diferentes, a fim de que cada 

grupo fosse retirando as perguntas em cada rodada. À medida que um 

estudante retirava a pergunta, o outro grupo tinha um tempo de 5 minutos para 

elaborar a resposta e apresenta-la. Cabia à pesquisadora, mediadora do debate, 

julgar o nível de satisfação da resposta, o que permitia ao outro grupo 

complementar a resposta, marcando ponto aquele grupo que respondesse de 

forma mais completa. Após o término das perguntas, foram calculados os 

pontos e os dois grupos empataram no resultado geral, o que gerou maior 

satisfação para todos, porque ambosos grupos demonstraram domínio dos 

conhecimentos construídos nos encontros. 

Após conclusão das atividades nos dois encontros, a pesquisadora 

sugeriu como problematização final dois questionamentos a respeito do que 

eles aprenderam sobre as Geociências durante a intervenção pedagógica e sobre 
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a importância desta aprendizagem para sua vida em sociedade. Para responder 

a estaproblematização final, a professora solicitou que cada estudante 

escrevesse um texto relatando a sua aprendizagem em Geociências e 

justificando a importância dessa aprendizagem em sua vida prática. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14º Encontro: Elaboração e Explicitação de Mapas Conceituais Individuais e 
Coletivos e Encerramento da Intervenção 
Datas:  09.09.2014 
Carga Horária:  3 Horas 
Local: UESB, Sala 11 – Módulo Manoel Sarmento 
 
 
 O último encontro da intervenção destinou-se à avaliação da 

aprendizagem em Geociências, através dos Mapas conceituais finais que foram 

solicitados individualmente e em grupo. Para a construção do mapa conceitual 

final, a pesquisadora solicitou que os estudantes escolhessem dez palavras-

chaves e/ou conceitos que definissem as Geociências e, a partir destes 

conceitos, elaborassem um mapa conceitual e explicitasse seu mapa oralmente, 

a fim de que a pesquisadora gravasse cada fala. As Figura 21 e 22 ilustram o 

momento de elaboração dos MCs finais. Após conclusão dos mapas 

individuais, a pesquisadora solicitou que estes se agrupassem nos mesmos 

grupos das atividades anteriores e pensassem nos dez conceitos que pudessem 

compor o mapa conceitual do grupo, podendo inclusive, a partir da 

conversação e compartilhamento das ideias, substituir conceitos por outros que 

Figura 19. Atividade Aprendendo 
Geociências com Músicas. 12º Encontro 
da Intervenção Didática. 

Figura 20. Fórum de Debates. 13º 
Encontro da Intervenção Didática. 
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julgaram mais importantes, estabelecendo novas relações hierárquicas entre os 

conceitos e relações cruzadas entre estes. Após a elaboração do mapa em grupo, 

a pesquisadora inquiriu cada grupo sobre os conceitos e as relações entre eles e 

o grupo explicitou oralmente suas conclusões, tendo a oportunidade de 

observar o seu mapa novamente, adicionar a ele novos conceitos, ou até mesmo 

estabelecer novas relações. A problematização inicial e final deste encontro 

relacionou-se com a temática da Intervenção Pedagógica “Geociências e 

Cidadania”, superestimando a importância da aprendizagem significativa 

crítica em Geociências para o exercício desta cidadania. Ao final desta 

atividade, foi organizado um Coffee Break para comemorar o encerramento da 

intervenção (Figura 23), agradecer aos estudantes participantes da pesquisa 

pelo empenho e dedicação em todas as atividades propostas e entregar 

Certificados da Pró-reitoria de Extensão (PROEX-UESB), já que esta intervenção 

foi cadastrada como Atividade de Extensão da UESB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 21 e 22. Momento de Elaboração dos MCs finais. 14º Encontro da Intervenção 
Didática.  

Figura 23. Momento de Encerramento da Intervenção Didática com entrega dos 
Certificados da PROEX-UESB e Coffee Break. 14º Encontro da Intervenção 
Didática. 
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 Conforme foi mencionado anteriormente, esta Intervenção Didática foi 

planejada tendo como fundamentação os Princípios Facilitadores da 

Aprendizagem Crítica (MOREIRA, 2005) e, em cada conjunto de estratégias 

adotadas nos treze encontros e que são descritas acima, observam-se a adoção 

de alguns destes princípios sendo efetivados no percurso didático da 

intervenção, conforme mostra o Quadro 7. 

 
Quadro 7 - Distribuição dos Princípios Facilitadores da Aprendizagem Significativa 
Crítica (MOREIRA, 2005) nas estratégias metodológicas da Intervenção. 
 

 Encontros (Estratégias Metodológicas) 

Princípios 
Facilitadores da 
Aprendizagem 

Significativa Crítica 
(MOREIRA, 2005) 

 

 

1º 

 

 

2º 

 

 

3º 

 

 

4º 

 

 

5º 

 

 

6º 

 

 

7º 

 

 

8º 

 

 

9º 

 

 

10º 

 

 

11º 

 

 

12º 

 

 

13º 

 

 

14º 

Conhecimento Prévio x x x x x x x x x x x x x x 

Interação Social e 
Questionamento 

x x x x x x x x x x x x x x 

Diversidade  Materiais 
Instrucionais 

   x x x x x x x x x x x 

Conhecimento como 
Linguagem 

x x x x x x x x x x x x x x 

Aprendizagem pelo 
Erro 

   x x x x x x x x x x x 

Desaprendizagem    x x x x x x x x x x x 

Participação ativa do 
aluno e diversidade de 
Estratégias de Ensino 

x x x x x x x x x x x x x x 

Abandono da narrativa x x x x x x x x x x x x x x 
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CAPÍTULO 3  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ato de pesquisar 
É semelhante ao ato de garimpar 

Sob o sol ou a chuva 
A batéia vai coletando  

E o garimpeiro vai separando 
Observando atentamente 

Nem tudo é pedra preciosa 
Às vezes é ouro de tolo 

 
E chega o momento  

Em que é preciso descartar 
Em que é preciso desapegar 

Para poder desvelar o essencial 
Que nem sempre está na batéia 

Mas, na vastidão do rio 
 

Chega o momento 
Em que será necessário  

Abandonar a confiança da batéia 
E descobrir preciosidades 

Com um olho só. 
(Rita Bittencourt Barreto) 

 

 

 O presente Capítulo apresenta e discute os resultados desta pesquisa, 

obtidos através da análise qualitativa do Questionário Investigativo, dos Mapas 

Conceituais e dos Relatos da Aprendizagem, conforme critérios e 

procedimentos já apresentados no Capítulo 2. 

 

3.1. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS INICIAIS 

 

Iniciaremos pela análise das respostas do questionário investigativo 

inicial que se encontra no Apêndice E, o qual foi usado como instrumento de 

coleta, mediante a necessidade de conhecer melhor o universo pessoal e 

geocientífico dos estudantes para, a partir daí, planejar o caminho da pesquisa, 

que se deu a partir do desenvolvimento de uma Intervenção Didática, tendo 



97 

este aspecto como ponto crucial para a promoção da Aprendizagem 

Significativa. 

 Nesta pesquisa, o questionário configurou-se, segundo Gil (1999, p.128), 

como uma “técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.”. 

Este questionário apresentou oito questões referentes aos conhecimentos 

geocientíficos dos estudantes, formuladas em conformidade com o objetivo da 

pesquisa, do tipo verbal ou aberta que, segundo Youngman (1982), dizem 

respeito às questões que apresentam como resposta uma palavra, uma 

expressão ou um longo comentário. 

 Foram selecionadas para a análise as questões de número 1, 2, 4, 5, 6 e 8, 

por considerar que estas estão mais diretamente relacionadas com a Intervenção 

Didática“Geociências e Cidadania” e por constituírem-se significados 

importantes na relação com os conceitos geocientíficos presentes nos MCs e nos 

Relatos da Aprendizagem. 

As respostas dos vinte e dois (22) estudantes participantes da pesquisa 

são apresentadas pela sigla E representando o estudante, seguida de um 

numeral, representado por um algarismo indo-arábico. Exemplos: E1, E2 até o 

E22.  

Conforme a análise comparada destas respostas, presentes no Quadro 9 

(APÊNDICE D), foram extraídas as duas categorias que são apresentadas no 

Capítulo 2 e que no Quadro 8, página seguinte, já analisadas mediante 

respostas apresentadas. 
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Quadro 8:  Quadro Síntese dos Resultados observados no Questionário Investigativo 

mediante Categorias.  

 
Aspectos 

Observados nas 
Questões 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

CONHECIMENTOS 
GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONHECIMENTOS 
GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 
Conhecimentos 

Geocientíficos 

Básicos (Físicos, 

Químicos, 

Biológicos, 

Ecológicos, 

Geológicos e 

socioambientais) 

Vinte e um estudantes 
apresentaram conhecimentos 
Geocientíficos básicos. 

Seis estudantes apresentaram 
conhecimentos geocientíficos 
como saberes práticos da 
sociedade. 

Importância dos 

Conhecimentos 

Geocientíficos 

Todos os estudantes 

consideraram as Geociências 

importante como campo de 

pesquisa. 

Onze estudantes reconheceram 

a importância das Geociências 

para a vida em sociedade. 

Conhecimentos 

Geocientíficos e 

sua relação com o 

cotidiano 

Dezenove estudantes 

relacionaram os 

conhecimentos geocientíficos 

com situações do cotidiano 

com função de informação. 

Quinze estudantes 

relacionaram os 

conhecimentos geocientíficos 

com situações práticas do 

cotidiano. 

Conhecimentos 

Geocientíficos que 

fazem parte da 

Curiosidade dos 

estudantes 

Dezenove estudantes 

apresentaram curiosidade em 

torno das Geociências como 

ciência para pesquisa. 

Três estudantes apresentaram 

curiosidade em torno das 

Geociências no campo da 

relação com o cotidiano. 

Conceitos 

Geocientíficos 

Os vinte e dois estudantes 

apresentam conceitos 

geocientíficos básicos. 

Sete estudantes apresentaram 

conceitos geocientíficos 

relacionados com a sociedade. 

 

Em relação às respostas das questões referentes aos Conhecimentos 

Geocientíficos, ou seja, do que eles sabiam e como eles definiam Geociências, 



99 

observou-se que vinte e um (21) estudantes apresentaram conhecimentos 

geocientíficos básicos, predominando nas respostas a origem, estrutura e 

formação da Terra, água, solo e clima, enquanto apenas seis consideraram-na 

como uma Ciência que dialoga com asociedade, demonstrando conhecer as 

Geociências pela sua função social, inserindo-a no contexto prático da 

sociedade. Através destas observações, pode-se inferir que, ao longo da 

escolaridade da maioria destes estudantes, os conhecimentos geocientíficos 

foram sendo abordados como saberes técnicos e científicos, sem diálogo com a 

realidade e sem função social. Este aspecto pode ser confirmado quando 

Campos (1997) caracteriza o programa de Ciências do ensino fundamental 

brasileiro comofragmentário emuito superficial, não permitindo que o professor 

“descreva aos seus alunos o mundo em que vivemos, sua origem, evolução e 

destino”. 

A necessidade de aproximação dos conhecimentos construídos em sala 

de aula com a realidade é uma questão curricular muito importante e é 

apontada por Menegola e Sant’Anna (1999), ao considerarem o currículo como 

um conjunto de conhecimentos significativos para a vida presente, dotado de 

princípios e diretrizes que possam ser úteis à vida futura do indivíduo.  

 Nas respostas referentes à importância das Geociências, observou-se 

que todos os estudantes reconhecem esta importância no campo da pesquisa 

científica, voltada para aspectos físicos, químicos, geológicos e biológicos e, 

entre estes, apenas a metade (11 estudantes) reconhece esta importância pelo 

viés da relação desta com a sociedade e com o cotidiano. Esta observação 

reforça o que afirma Barbosa (2008), ao mencionar que os conhecimentos de 

Geociências veiculados na educação básica, no Brasil, limitam-se a inserções 

isoladas em disciplinas como Geografia e Ciências.  

 A importância dos conhecimentos científicos para a vida prática é um 

aspecto já sinalizado aqui neste trabalho por Pozzo (2009), porque, segundo ele, 

os conteúdos trabalhados têm a função formativa de fazer com que os futuros 

cidadãos interiorizem os conhecimentos e assimilem a cultura em que vivem.  
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Quanto às respostas sobre as inquietações, curiosidades e dúvidas em 

Geociências, observou-se o predomínio de temas relacionados com as 

Geociências aplicadas, mantendo a mesma linha de construção do ensino-

aprendizagem na escola, o que é compreensivo, já que estes estudantes foram 

condicionados durante muitos anos a pensar sobre os conhecimentos em 

Geociências de uma forma isolada, fragmentada e descontextualizada.Este 

aspecto corrobora a aprendizagem mecânica que Ausubel (2003) observou ao 

analisar a realidade escolar, caracterizada pela repetição, com os conhecimentos 

adquiridos por si mesmos, sem uma organização prévia. 

No tocante à relação dos Conhecimentos Geocientíficos com o cotidiano, 

observou-se que estes Conhecimentos Geocientíficos se relacionam com o 

cotidiano pelo conjunto de informações técnicas que a referida relaçãopode 

oferecer para que o homem viva melhor, sendo que dezenove estudantes, no 

universo de vinte e dois, mencionaram esta relação, enquanto quinze 

estudantes relacionaram com situações vivenciadas na prática, prevalecendo o 

desperdício de água e as mudanças climáticas na maior parte das respostas.  

Esta observação justifica a necessidade da inclusão e ampliação de Temas 

Geocientíficos, de forma planejada e contextualizada na Educação Básica, já que 

é percebida aqui nesta pesquisa, por alguns estudantes, como uma ciência que 

estuda fenômenos do cotidiano. Sendo uma Ciência do cotidiano, torna-se 

relevante que os cidadãos compreendam-na a partir do seu contexto, através de 

aprendizagem significativa crítica, instrumentalizando-os para intervenção 

social e inclusão social, na medida em que estes conhecimentos possibilitem aos 

cidadãos transformar a realidade.  

Sobre este aspecto, Moreira afirma que: 

 
É através dessa aprendizagem que ele poderá lidar 
construtivamente com a mudança sem deixar-se dominar por 
ela, manejar a informação sem sentir-se impotente frente a sua 
grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 
desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo. Por meio dela, 
poderá trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não-
causalidade, a probabilidade, a não-dicotomização das 
diferenças, com a idéia de que o conhecimento é construção (ou 
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invenção) nossa, que apenas representamos o mundo e nunca o 
captamos diretamente (MOREIRA, 2005, p. 7). 

 

Ao ser considerada como uma “ciência que estuda os fenômenos do 

cotidiano”, porque ainda encontra-se tão descontextualizada e fragmentada nos 

currículos escolares? Por que esta ciência, sendo tão próxima da vida, como 

afirma o estudante, ainda tem pouco espaço no currículo da escola? Estes são 

questionamentos que refletem a inquietação da pesquisadora formadora na 

área de Geociências e que não serão investigados aqui, mas que, em outro 

momento,poderão ser respondidos mediante novas investigações. 

Os Conceitos Geocientíficos que aparecem na questão 8 do questionário 

foram utilizados na elaboração dos mapas conceituais individuais, 

relacionando-os numa estrutura cognitiva hierárquica onde conceitos mais 

inclusivos integraram conceitos menos inclusivos ou conceitos mais gerais 

integraram conceitos mais específicos. 

A análise destas respostas no Questionário Investigativo será utilizada 

no momento de Triangulação dos dados, mediante análise dos MCs e Relatos 

de Aprendizagem, buscando tornar válida a proposta da Intervenção Didática 

que estabelece a relação das Geociências com a Cidadania. 

 

3.2. ANÁLISE DOS MAPAS CONCEITUAIS 

 

Serão analisados nesta seção os Mapas Conceituais (MCs) que foram 

elaborados no início e no final da Intervenção Didática, de forma individual e 

de forma coletiva e, por isso, para facilitar as referências a estes mapas, será 

utilizada, como já mencionado no Capítulo 2, a sigla MCII para referenciar os 

Mapas Conceituais Individuais Iniciais, MCIF para os Mapas Conceituais 

Individuais Finais, MCCI para os Mapas Conceituais Coletivos Iniciais e 

MCCF para os Mapas Conceituais Coletivos Finais. 

Os MCIIs e os MCIFs foram elaborados no início e no final da 

Intervenção Didática etiveram a finalidade dediagnosticar como os estudantes 

definem e compreendem as Geociências, valendo-se das experiências 
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construídas nas séries anteriores. Já os MCCIs e os MCCFs objetivaram avaliar 

a aprendizagem em Geociências após o desenvolvimento da Intervenção 

Didática que enfatizou a discussão de temas geocientíficos na relação com a 

sociedade e com a possibilidade de formar cidadãos capazes de compreender o 

conhecimento geocientífico como forma de intervenção na sua realidade para 

transformá-la. 

Na elaboração dos MCs no início da intervenção, a professora 

pesquisadora orientouos estudantes para que eles elaborassem, 

individualmente e coletivamente, seus MCs a partir de seis(6) palavras–chaves 

que representassem as Geociências. Na elaboração dos MCs no final da 

intervenção, a pesquisadora solicitou que eles utilizassem dez(10) palavras-

chaves para representar as Geociências. 

Os Quadros Sínteses dos aspectos observados nos MCs aparecem nos 

Quadros 10, 11 e 12 (APÊNDICE D) para apresentá-los de forma panorâmica, 

considerando os elementos fundamentais na elaboração de MCs, que são: 

Conceitos, Palavras de ligação, Proposições, Diferenciação Progressiva e 

Reconciliação Integradora. Apartir deste quadro, foi possível analisar os MCs 

mediante as categorias já apresentadas no Quadro 6  (Capítulo 2). 

O Quadro 9 abaixo apresenta os resultados comparativo da análise dos 

MCs mediante as categorias do Quadro 6, o que facilitará o percurso da 

discussão a seguir sobre estes resultados. 
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Quadro  9: Resultado da Análise das categorias dos Mapas Conceituais 

 MAPAS CONCEITUAIS ELABORADOS PELOS ESTUDANTES 

CATEGORIAS MCII MCIF MCCI MCCF 
Conceitos 
Geocientíficos 
Básicos (CGBs) 

86,3% 
apresentam 
CGBs 
45,4% 
apresentaram 
números maior 
de CGBs do que 
o solicitado 
9,9% 
apresentarem 
conceitos 
geocientíficos 
secundários 

100% apresentaram 
novos CGBs 
77,2% apresentaram 
mais CGBs do que 
os que foram 
solicitados 

50% 
apresentaram 
CGBs 
50% 
apresentaram 
conceitos 
secundários 
100% 
apresentaram 
número maior 
de CGBs do 
que foi 
solicitado 

100% 
ampliaram os 
CGBs 
 

Conceitos 
Geocientíficos 
Socioambientai
s(CGSs) 

45,4% 
apresentaram 
CGSs mais 
superficiais 

100% apresentaram 
CGSs 
 

66,6% 
apresentaram 
CGSs 

100% 
apresentaram 
CGSs 
 

Impacto Visual 96% 
apresentaram 
mapas 
delimitados por 
retângulo, linhas 
retas e com 
disposição linear. 

96% 
apresentaram mapas 
delimitados por 
retângulo, linhas 
retas e com 
disposição linear. 

100% 
apresentaram 
mapas 
delimitados por 
retângulo, 
linhas retas e 
com disposição 
linear. 

100% 
apresentaram 
mapas 
delimitados por 
retângulo, 
linhas retas e 
com disposição 
linear. 

Palavras de 
Ligação 

68,1% 
apresentaram 
palavras com 
sentido lógico e 
semântico 

90,9% 
apresentaram 
palavras com 
sentido lógico e 
semântico 

100% 
apresentaram 
palavras com 
sentido lógico e 
semântico 

100% 
apresentaram 
palavras com 
sentido lógico e 
semântico 

Proposições 63,6% 
apresentaram 
proposições 
válidas 

77,2% 
apresentaram 
proposições válidas 

83,3% 
apresentaram 
proposições 
válidas 

100% 
apresentaram 
proposições 
válidas 

Hierarquização 90,9% 
apresentaram 
ordenação 
sucessiva 

95% 
apresentaram 
ordenação sucessiva 
com maisde três 
níveis hierárquicos 
13,6% acima de nove 
níveis hierárquicos. 

100% 
apresentaram 
ordenação 
sucessiva 

100% 
apresentaram 
ordenação 
sucessiva 

Diferenciação 
Progressiva 

90,9% 
apresentaram 
distinção dos 
conceitos mais 
inclusivos 
daqueles 
subordinados 

90,9% 
apresentaram 
distinção dos 
conceitos mais 
inclusivos daqueles 
subordinados 

100% 
apresentaram 
distinção dos 
conceitos mais 
inclusivos 
daqueles 
subordinados 

100% 
apresentaram 
distinção dos 
conceitos mais 
inclusivos 
daqueles 
subordinados 

Reconciliação 
Integradora 

27,2% 
apresentaram 
recombinações 
válidas 

77,2%apresentaram 
recombinações 
válidas 

33,3% 
apresentaram 
recombinações 
válidas 

66,6% 
apresentaram 
recombinações 
válidas 
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Iniciaremos a análise discutindo cada categoria dos MCs, seguindo a 

sequência já apresentada nos procedimentos para análise, enunciada na 

Metodologia. Todos os MCs foram analisados. Porém, para discutir os 

resultados de modo que a discussão torne-se mais compreensiva, utilizamos a 

ilustração de alguns durante a narrativa da discussão, enquanto os demais 

aparecerem nos Anexos A, B, C e D deste texto. 

A análise dos Conceitos apresentados nos MCs é um dos elementos 

fundamentais a serem observados, porque, segundo Novak (1984), os conceitos 

são, a partir da perspectiva do indivíduo, as imagens mentais que provocam em 

nós as palavras ou signos com os quais expressamos regularidades. Em cada 

pessoa, estas imagens mentais têm elementos comuns e variações pessoais, isto 

é, os conceitos das pessoas não são iguais, ainda que façamos uso das mesmas 

palavras. “Os significados são idiossincráticos por natureza” (NOVAK, 1984, p. 

169).  

Nos MCs dos estudantes, observa-se este caráter idiossincrático pela 

forma como cada um atribui significado aos conceitos geocientíficos, somando a 

estes significados as experiências acumuladas sobre a realidade, os sentimentos 

embutidos nestas experiências e os saberes construídos ao longo da  

escolaridade, na Educação Básica, já que os estudantes são concluintes do 3º 

Ano do Ensino Médio. 

 Em relação aos Conceitos Geocientíficos Básicos (CGBs), observou-se 

nos MCIIs que dezenove (86,3%) estudantes apresentaram CGBs, aqui 

caraterizados como os conceitos geológicos, biológicos, ecológicos, físicos e 

químicos, o que comprova a existências de Conceitos Geocientíficos Básicos na 

estrutura cognitiva destes estudantes, sendo este aspecto um balizador para o 

desenvolvimento da Aprendizagem Significativa, que somente é possível a 

partir da existência de conhecimentos prévios que atuem como subsunçores, 

para aquisição de novas ideias, proposições e significados. 

 
O conhecimento prévio serve de matriz ideacional e 
organizacional para a incorporação, compreensão e fixação de 
novos conhecimentos quando estes “se ancoram” em 
conhecimentos especificamente relevantes (subsunçores) 
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preexistentes na estrutura cognitiva. Novas idéias, conceitos, 
proposições, podem ser aprendidos significativamente (e 
retidos) na medida em que outras idéias, conceitos, 
proposições, especificamente relevantes e inclusivos estejam 
adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do 
sujeito e funcionem como pontos de “ancoragem” aos 
primeiros. (MOREIRA, 1997, p. 44). 

 

As Figuras 24 e 25 apresentam os MCs dos estudantes E16 e E1, por estes 

serem os mapas que apresentaram o maior número de CGBs (quinze conceitos e 

vinte e seis conceitos, respectivamente).  Os demais mapas dos estudantes E2, 

E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E13, E15, E16, E17, E18, E20, E21, E22 

encontram-se no ANEXO A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) da estudante E16. 

Figura 25. Mapa Conceitual Individual Inicial da estudante (MCII ) do estudante E1. 
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Além destes estudantes que apresentaram nos mapas o maior número de 

CGBS, outros dez (45,4%) também apresentaram número de CGBs acima do 

quantitativo solicitado pela professora pesquisadora, que determinou que eles 

representassem as Geociências usando apenas seis palavras-chaves na 

construção do mapa inicial. 

Um aspecto relevante que foi observado em relação aos Conceitos 

Geocientíficos foi o fato de dois MCs, referentes aos estudantes E1 e E14, 

conforme ilustrado nas Figuras 26 e 27, apresentarem a presença de Conceitos 

Geocientíficos mais secundários, ou seja, conceitos que estão relacionados às 

Geociências, como consequentes dos básicos, entre eles: Interação de Seres, 

História, Espaço, Ambiente Natural, Geografia, Paisagens Naturais, 

Ecossistema, Frio, e apenas alguns CGBs aparecem nestes mapas, entre eles 

Terra, Água, Clima, Calor, Estrutura do Planeta Terra, Camadas da Terra, 

Vida. Nestes MCs, observa-se um maior distanciamento em relação às 

Geociências, mostrando um possível desconhecimento dos Conceitos Básicos 

que são trabalhados desde o Ensino Fundamental e que podemcaracterizar uma 

Aprendizagem Mecânica destes conceitos, já que estes não ficaram retidos na 

estrutura cognitiva destes estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Mapa Conceitual Individual 
Inicial (MCII) do estudante E11. 

Figura 27. Mapa Conceitual Individual 
Inicial (MCII) do estudante E14. 
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No tocante aos Conceitos Geocientíficos Socioambientais (CGS), 

referindo-se à relação das Geociências com a sociedade e o meio ambiente, 

observou-se nos MCIIs que apenas 10 estudantes (45,4%) fizeram uso de CGSs, 

mas as relações estabelecidas foram mais superficiais. Este aspecto demonstra 

que estes estudantes percebem as Geociências na relação com a sociedade e a 

cidadania, mas talvez não compreendam esta relação com profundidade.  

Ao constatarmos que doze estudantes (54,5%) participantes desta 

pesquisa não apresentaramos CGSs em seus mapas iniciais (que tinham função 

diagnóstica), confirma-se que estes conhecimentos não são relevantes na 

estrutura cognitiva destes estudantes, e que, a partir daí, emerge a necessidade 

de construção destes conceitos ao longo da Intervenção Didática pela inserção 

de materiais potencialmente significativos. Estes materiais potencialmente 

significativos devem possibilitar a relação com os conceitos geocientíficos básicos 

já existentes para, a partir destes, estabelecer novas relações, com novas ideias e 

novos conceitos, favorecendo a Aprendizagem Significativa de CGSs. 

Podemos compreender a partir deste dado que os conhecimentos 

geocientíficos abordados na Educação Básica não estão relacionados com a 

sociedade e com a cidadania, porque certamente, ao longo da escolaridade 

destes estudantes, os mesmos ficaram imersos em uma proposta de ensino de 

Ciências neutra, acrítica e fragmentada, o que impediu a construção de 

conhecimentos geocientíficos voltados para a formação crítica e cidadã dos 

sujeitos. 

O MC do E21 (Figura 28) foi o que mais apresentou evidências da relação 

entre as Geociências e a Sociedade. Os demais estudantes (E1, E6, E7, E8, E11, 

E14, E15, E17 e E18) apresentaram CGSs nos quais se destacaram estes 

conceitos: Disputa de locais, Necessidade, Humanidade, Ciência, Estudo, 

Evidência, Fontes Históricas, Ambiente modificado, Globalizado e Mudanças 

climáticas. 

Em relação a estes CGSs que apareceram em dez MCs, foi possível 

observar ainda que estes conceitos, categorizados no Quadro 15 (APÊNDICE 

D), estavam voltados, em sua maioria, para a relação das Geociências como 
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Ciência para Sociedade, correspondendo a seis mapas (estudantes E1, E6, E7, 

E8, E18 e E18) (ANEXO A). Dois estudantes, E11 e E14, apresentaram os CGSs 

voltados para a relação do homem como agente modificador da paisagem 

natural, e o estudante E21 apresentou CGSs que apontava o homem como 

agente causador de impactos ambientais, relacionando assim, Geociências e 

Meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao propor a elaboração dos MCs de forma coletiva, os estudantes 

tiveram a oportunidade de compartilhar e negociar os significados construídos 

nos MCIIs para construírem os MCCIs que representassem o conhecimento 

compartilhado em Geociências, fruto do desenvolvimento do pensamento 

reflexivo, o que, segundo Edwards e Mercer (1988, p. 179 apud ONTORIA et al., 

2005), é construído por meio da “atividade e do discurso conjuntos”. 

Figura 28. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) 
do estudante E21 mostrando maior número de CGSs. 
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A atividade de construção de um mapa conceitual é bastante criativa, 

porque ajuda a captar significados, e este fato torna-se ainda mais concreto no 

trabalho coletivo de construção e reconstrução de mapas conceituais, 

porquefomenta o contato com outros colegas, bem como fornece a 

oportunidade de aceitar ou rechaçar conceitose fortalece o valor do pensamento 

reflexivo. Neste sentido, Ontoria et al. (2005) defendem que os significados 

próprios do conhecimento apresentam a possibilidade de serem intercambiados 

e, ainda, negociados , a fim de se obter a construção de um mapa conceitual 

consensual, no qual se somam os conceitos mais significativos de cada 

estudante. 

Exatamente desta forma aconteceu a construção dos MCCIs, onde, após 

a construção individual, os estudantes tiveram um tempo de 50 minutos para 

elaborarem um mapa que representasse os conceitos geocientíficos do grupo e, 

depois, estes mapas foram socializados e explicitados por cada grupo 

oralmente. 

Em relação aos CGBs, notou-se que entre os seis Grupos, representados 

por G1, G2, G3, G4, G5 e G6, três grupos (50%) apresentaram CGBs: G2, G3 e 

G6, e que G1, G4 e G5 apresentaram CGBs mais secundários, conforme mostra a 

Figura 29, que representa o MC do G1. Todos os grupos apresentaram número 

maior de conceitos do que os que foram solicitados inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Mapa Conceitual Coletivo Inicial (MCCI) do grupo G1. 
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No que se refere aos CGSs, apenas quatro (66,6%), G1, G4, G5 e G6, 

apresentaram estes conceitos, e estes estavam voltados para a relação das 

Geociências como Ciência para Sociedade e para a relação do homem como 

agente de soluções, representado pelos conceitos: História, Sociologia, 

Interação com a Natureza e Preservação.  

A explicitação oral de cada grupo, conforme mostra o Quadro Síntese 15 

(APÊNDICE D), confirma a importância da negociação dos significados, 

evidenciada por Novak e Gowin (1984). 

Segundo Ontoria et al., 

 
Os significados próprios do conhecimento apresentam a 
possibilidade de ser intercambiados e, ainda, negociados com 
outros colegas, a fim de se obter a construção de um mapa 
conceitual consensual entre todos, no qual se somam os 
conceitos mais significativos, previamente negociados, de cada 
um dos alunos (ONTORIA et al., 2005, p. 70). 

 

Torna-se relevante destacar nos MCIIs e nos MCCIs que a maioria dos 

estudantes participantes desta pesquisa compreende as Geociências como um 

campo científico que tem como maior finalidade estudar o Planeta Terrae seus 

processos geológicos, químicos, físicos e biológicos. 

A análise destes mapas conceituais individuais e coletivos, na fase inicial 

da pesquisa, foi ponto de partida para elaboração da intervenção didática 

Geociências e Cidadania, que objetivou promover uma aprendizagem 

significativa crítica, baseada nos princípios facilitadores de Moreira (2005), 

proporcionado a construção de novos conhecimentos geocientíficos voltados 

para a formação cidadã, ou seja, para a formação crítica, que possibilite a 

intervenção social dos estudantes a partir da apropriação de um conhecimento 

geocientífico socioambiental. 

Nos Mapas Conceituais Individuais Finais (MCIFs), utilizados como 

instrumento de avaliação da Aprendizagem Significativa Crítica, observou-se 

que todos os estudantes apresentaram novos Conceitos Geocientíficos Básicos 

(CGB) em seus mapas, e apenas alguns conceitos do primeiro mapa foram 

mantidos com outras relações. Torna-se relevante destacar que durante os 
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encontros da intervenção, após Mapas Conceituais Iniciais, os conceitos foram 

discutidos de forma integrada mediante diversificação dos materiais didáticos e 

oportunização do debate pelos estudantes, o que permitiu a efetivação da 

negociação de significados e, consequentemente, a ampliação dos conceitos, 

conforme é apresentada a seguir na análise dos Mapas Conceituais Finais. 

Diante da proposta de elaboração do MC final que orientava para que 

eles utilizassem dez conceitos para representar as Geociências, notou-se que 

dezessete estudantes (77,2%) apresentaram mais conceitos do que os que foram 

solicitados (E2, E4, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E19, E20, E21 e E22), 

evidenciando que houve uma ampliação de significados sobre as Geociências, o 

que permitiu que eles usassem mais conceitos e estabelecessem novasrelações. 

Os Conceitos Geocientíficos Básicos foram mencionados, com novas relações 

entre eles. Observou-se no MCIF da E16, conforme Figura 30, uma situação não 

observada em nenhum outro mapa, que foi o número menor de conceitos em 

relação ao primeiro mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os mapas finais dos estudantes E13 e E17 (Figuras 31 e 32) apresentam a 

ampliação dos CGBs e, consequentemente, novas proposições. Os demais se 

encontram no ANEXO B. 

Figura 30. Mapa Conceitual Individual Final da Estudante E16. 
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No que se refere à presença dos Conceitos Geocientíficos 

Socioambientais (CGSs), que era o objetivo da Intervenção Didática, 

constatou-se que os vinte e dois (100%) estudantes participantes da pesquisa 

conseguiram relacionar as Geociências com a cidadania, visto que os MCIFs de 

todos apresentaram CGSs, o que evidencia a potencialidade da intervenção 

didática no uso dos princípios facilitadores da ASC. 

Figura 31. Mapa Conceitual Individual Final do Estudante E13. 

Figura 32. Mapa Conceitual Individual Final do Estudante E17. 

Figura 31. Mapa Conceitual Individual Final do Estudante E13. 
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Quanto a estes CGSs, observou-se que dezoito (81,8%) estudantes (E1, 

E2, E3, E4, E5, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E21 e E22) 

apresentaram em seus mapas CGSs voltados para a relação do Homem como 

causador de impactos ambientais; os estudantes E4, E9, E11, E13, E15, E18, E19, 

E21, E22 apresentaram CGSs referentes à Exploração dos Minérios como 

aspecto que traz benefícios e malefícios, relacionando Geociências com 

economia e, ainda, os estudantes E11 e E17 apresentaram conceitos que 

relacionam as Geociências como Ciência para Sociedade, observados mediante 

as seguintes proposições: Exploração – auxilia o desenvolvimento da – Ciência – 

tem bases para gerir – Novas Soluções – que deve envolver – conhecimento 

precoce escolar – culminando na – mudança ideológica – que cria – ações 

beneficentes (E11), ilustrado na Figura 33; Geociência – está relacionada – 

informação- que por muitas vezes por falta dela acaba gerando- Fortes impactos 

ambientais (E17), já ilustrado na Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalta-se na apresentação dos CGSs o fato de doze estudantes (54,5%) 

(E4, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16, E18 e E22) registrarem estes 

conceitos, tendo o Homem como responsável pelas soluções. O MCFI do 

estudante E11, já apresentado através da Figura 33, dá mostras desta situação 

Figura 33. Mapa Conceitual Individual Final do Estudante E11. 
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evidenciada. Este aspecto é relevante na avaliação da Intervenção Didática, 

porque a formação crítica perpassa o ato político de denunciar e de anunciar, ao 

mesmo tempo, no exercício necessário de identificação dos problemas 

ambientais e de proposições de soluções possíveis.  

Os mapas finais feitos em grupo, após a elaboração individual, 

apresentam resultados ainda mais satisfatórios em relação aos objetivos da 

Intervenção Didática, porque todos os grupos (100%) ampliaram os Conceitos 

Geocientíficos Básicos (CGBs) e apresentaram Conceitos Geocientíficos 

Socioambientais (CGSs), onde as Geociências encontram-se voltadas para a 

relação do Homem como agente causador de impactos, das Geociências como 

Ciência para a Sociedade e do Homem como agente de soluções para 

melhoria, ilustrado pela Figura 34 (Mapa G1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às palavras de ligação dos MCIIs (aquelas que são 

responsáveis para unir os conceitos e indicar os tipos de relação existentes entre 

Figura 34. Mapa Conceitual Coletivo Final do grupo G1. 
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eles, formando proposições válidas cientificamente), observou-se que quinze 

estudantes (68,1%) (E3, E4,E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E18, E20 

e E21) apresentaram em seus mapas palavras de ligação com sentido lógico e 

semântico e que sete estudantes (31,8%)(E1, E2, E5, E9, E17, E19 e E22) 

apresentaram palavras de ligação sem sentido lógico e semântico que formaram 

proposições sem validade ou defeituosas, como estas que foram observadas: 

 
“fenômenos que são Geologia” (E1) 

“planeta representa solo e rocha” (E2) 

“Terra interfere rocha, ar, vegetação” (E5) 

“territoriais são classificados pelo espaço e pela   
temperatura” (E9) 

“Terra que compõe solo, água e ar” (E17) 

“água afeta mudanças climáticas do sistema solar” (E19) 

“camadas que representam temperatura e substâncias que 

formam relevo” (E22) 

 

 Nos MCIFs de vinte estudantes (90,9%), as palavras de ligação 

apresentam sentido lógico e semântico ainda mais completos, porém em dois 

mapas, dos estudantes E2 e E3, observam-se palavras de ligação que não 

formam proposições válidas, em virtude de não apresentarem sentido lógico e 

expressarem concepções alternativas: 

 
“gelo que se transformou em Terra” (E2) 

“planetas geram rochas” (E2) 

“atmosfera possui planetas” (E2) 

“Geociências está ligada a todos os fenômenos Terra, água 
e ar ” (E3) 

 

Nos MCCIs e MCCFs elaborados pelos grupos (100%), observou-se que 

todos os grupos apresentaram em seus mapas palavras de ligaçãocom sentido 

lógico e semântico, o que reforça a importância que tem a troca de ideias em 

grupos, o consenso sobre os conceitos mais importantes e quais palavras serão 

os melhores conectivos para formarem proposições válidas. 
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Ao analisar as palavras de ligação, consequentemente, foi possível 

perceber as proposições formadas que apresentam os significados dados aos 

conceitos geocientíficos pelos estudantes. Quanto às proposições, verificou-se se 

estas apresentavam validade e fidedignidade científica e, nesse sentido, 

quatorze MCIIs (63,6%) apresentaram proposições válidas, observando-se 

proposições falsas em oito mapas (36,3%), já mencionadas anteriormente. 

Considerou-se proposição falsa aquela que representa uma concepção 

alternativa, ou seja, um conceito sem validade científica, que pode aparecer nos 

mapas ou por uma ligação entre dois conceitos que formam uma proposição 

claramente falsa, ou por uma ligação onde falta a ideia chave que relaciona dois 

ou mais conceitos. Segundo Novak e Gowin (1984), os MCs são instrumentos 

extraordinariamente eficazes para revelar a existência de concepções 

alternativas, dado que esses mapas exteriorizam proposições.  

Dezessete dos MCIFs (77,2%) apresentaram proposições válidas, o que 

aponta que os estudantes ampliaram seus conhecimentos geocientíficos durante 

a Intervenção Didática, reconhecendo os significados dos conceitos e a validade 

de uma determinada ligação preposicional. No entanto, cinco estudantes 

(22,7%) apresentaram, em seus mapas finais, proposições falsas, quatro (18,1%) 

(E2, E3, E15 e E19) por ligação entre conceitos que não formam uma proposição 

válida e um (4,5%) (E12) por ligação em que falta a palavra chave, como: solo-

injetando bomba no solo para- aceleração de resultados. 

Além das proposições falsas supracitadas na discussão anterior sobre as 

palavras de ligação, destacam-se duas proposições apresentadas pelo estudante 

E19, que sinaliza uma inversão de significado no conceito de elemento 

químico, quando, ao invés de escrever que os elementos químicos formam as 

rochas e as cavernas, o estudante escreve elementos químicos são formados por 

cavernas e rochas e uma generalização no significado do conceito de fósseis, 

quando o mesmo estudante define fósseis como ossos, o que é bastante comum 

ocorrer, já que os fósseis de vertebrados são ossos que sofreram petrificação ou 

mineralização. Neste caso, estas proposições enquadram-se mais como 

proposições defeituosas do que como proposições falsas ou inválidas. 
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“Elementos químicos formados por cavernas e rochas” (E19) 

“Fósseis que são ossos” (E19) 
 

 

No trabalho de elaboração dos mapas nos grupos, tanto nos MCs iniciais 

e nos MCs finais, o resultado observado foi positivo em relação à 

Aprendizagem Significativa dos estudantes, porque se observou nos MCCIs em 

que se desejava conhecer quais as ideias chaves sobre Geociências, que apenas 

um grupo (16,6%) apresentou proposição defeituosa (grupo G5), menos nos 

MCCFs, onde todos os grupos (100%) apresentaram proposições válidas. 

O trabalho em grupo para elaboração de um MC que representasse os 

conceitos do grupo sobre as Geociências, no início e no final da intervenção, 

possibilitou o pensamento reflexivo que implica em levar e trazer conceitos, 

bem como juntá-los e separá-los de novo. Desta forma, o que se observou em 

relação às proposições dos MCs coletivos confirma o que Novak e Gowin (1984) 

afirmam, quando dizem que a aprendizagem de significados dos 

conhecimentos implica dialogar, trocar, compartilhar e, por vezes, estabelecer 

compromissos. 

 
Quando os mapas conceituais são feitos em grupos de dois ou 
trêsestudantes, podem desempenhar uma função social útil e 
conduzir a animadas discussões em sala de aula.  
[...] O ponto mais importante a recordar acerca do compartilhar 
significados no contexto da Educação, é que os estudantes 
trazem sempre algo deles próprio para a negociação, não sendo 
pois uma tábua rasa para nela se escrever ou um contentor 
vazio para se encher. (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 37-38). 

 

No tocante ao impacto visual dos mapas conceituais, observou-se que os 

MCIIs e os MCCIs, em suas representações originais, apresentam bom impacto 

visual, porque em 96% dos MCs os conceitos apareceram delimitados por um 

retângulo, ligados por linhas retas e algumas com setas e com disposição 

alinhada (linear). Houve predomínio de MCs do tipo Linear (conceitos 

dispostos de forma alinhada), mas também se observaram MCs do tipo 

dendrítico (conceitos dispostos como árvore ou neurônio), tanto nos MCs 

iniciais como nos MCs finais. O estudante E1, conforme mostram as Figuras 35 
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e 36, em ambos os MCs originais, optou pela forma dendrítica e, no MC inicial, 

não delimitou os conceitos com retângulos. 

Observou-se nos MCIIs dos estudantes E3, E4, E10 e E14 a ausência de 

palavras de ligação. Já no mapa da estudante E16, observou-se pouca clareza no 

traçado do mapa. Os MCIFs e o MCCFs apresentaram um melhor impacto 

visual, conforme mostram as Figuras 37 e 38, em virtude dos mapas 

apresentarem mais conceitos, mais níveis hierárquicos, sendo dispostos de 

forma linear e apresentando mais relações entre os conceitos através das linhas 

em relação à hierarquização observada nos mapas, ou seja, a forma como os 

conceitos estão dispostos por ordem de inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36. Mapa Conceitual Dendrítico Individual Inicial do estudante E1  
sem delimitação dos conceitos por retângulos. 

Figura 35. Mapa Conceitual Dendrítico Individual Final do estudante E1. 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mapa Conceitual do tipo Linear Individual Final da estudante E5. 

Figura 38. Mapa Conceitual do tipo Linear Individual Final do Grupo 2 (G2). 
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Nos mapas conceituais, a nova ideia acha-se hierarquicamente 

subordinadaa outra já existente. Os conceitos mais inclusivos ocupam os 

lugares superiores da estrutura gráfica e os menos inclusivos a parte inferior. 

Em relação à hierarquização, todos os MCIIs apresentaram ordenação 

sucessiva dos conceitos, partindo de conceitos mais abrangentes para os mais 

específicos, com exceção do MCII da estudante E19, que apresenta pouca 

ordenação sucessiva em um grupo de conceitos ou arranjo, como: Geociência-

estuda – Terra – estuda – Astrologia – no – Ecossistema. Já no outro arranjo, não 

apresenta ordenação sucessiva: Geociências – estuda – Água – afeta - Mudanças 

Climáticas – do Sistema Solar. No MCII da estudante E10, um conceito 

abrangente como Planeta Terra encontra-se no nível inferior do mapa, 

conforme mostram as figuras 39 e 40. Notou-se número mínimo de níveis 

hierárquicos de três e máximo de seis nos mapas, o que classifica os mapas 

como de boa hierarquização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos MCIFs, observou-se uma maior ordenação sucessiva com mais do 

que três níveis hierárquicos em vinte e um dos mapas (95%), e apenas no MC 

do estudante E2 observou-se ordenação sucessiva parcial em dois grupos de 

conceitos, ou seja, em dois dos seus arranjos: 1. Evolução da Terra - o planeta era 

formado por - Gelo – que se transformou em – Terra - com a divisão gerou Caverna; 2. 

Evolução da Terra – atmosfera possui - Planetas – geram – Rochas e Pedras 

Figura 39. Mapa Conceitual Individual 
Inicial do estudante E19. 

Figura 40. Mapa Conceitual Individual 
Inicial do estudante E10. 
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preciosas. Três MCIFs (13,6%) apresentaram acima de nove níveis hierárquicos, 

o que caracteriza boa hierarquização. As Figuras 41 e 42 apresentam os MCIFs 

dos estudantes E7 e E15, do tipo linear, nos quais um dos arranjos conceituais 

de cada mapa mostra sete e onze níveis hierárquicos respectivamente, 

evidenciando uma boa hierarquização. Esta evidência pode ser justificada em 

virtude do desenvolvimento da Intervenção Didática, que proporcionou 

aquisição de novos conhecimentos geocientíficos a partir dos Princípios 

Facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica (MOREIRA, 2005), o que 

permitiu estabelecimento de novas relações hierárquicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos MCCIs e MCCFs, observou-se ordenação sucessiva em todos os 

mapas (100%) dos seis grupos.  

Há organização dos conceitos nos MCCIs em três níveis hierárquicos nos 

grupos G1 e G3, quatro e cinco níveis nos grupos, G3, G5 e G6 e seis níveis 

hierárquicos no grupo G2.  

Figura 41. Mapa Conceitual Individual 
Final do estudante E7. 

Figura 42. Mapa Conceitual 
Individual Final do estudante E15. 
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Nos MCCFs, conforme ilustrados nas Figuras 34 e 43, representando os 

grupos G1 e G5, notou-se ótima hierarquização, porque estes mapas 

apresentaram dez níveis hierárquicos e oito níveis hierárquicos em um de seus 

arranjos conceituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os resultados dos mapas em relação à hierarquização comprovam que 

quando uma intervenção didática é bem planejada pode favorecer a ocorrência 

da Aprendizagem Significativa, ou seja, quando a organização hierárquica dos 

conceitos geocientíficos está bem explicitada no percurso da intervenção e de 

seus materiais instrucionais, este aspecto potencializa a apropriação dos 

significados pelos estudantes. 

 Esta organização hierárquica da Intervenção Didática também foi um 

aspecto decisivo para o processo de aquisição de novas relações proposicionais 

que ampliou os significados dos conceitos geocientíficos, porque foi observado 

nos mapas finais que a maioria apresentou Diferenciação Progressiva. 

Figura 43. Mapa Conceitual Coletivo Final 
do grupo G5. 
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 O princípio da Diferenciação Progressiva proposto por Ausubel (2003) 

estabelece que a aprendizagem significativa é um processo contínuo, no qual 

novos conceitos adquirem maior significado à medida que são alcançadas 

novas relações (ligações proposicionais). 

“Os mapas constituem um método para mostrar, tanto ao professor 

quanto ao aluno, que aconteceu uma autêntica reorganização cognitiva” 

(NOVAK, 1984, p. 125), porque indicam com relativa precisão o grau de 

diferenciação dos conceitos que uma pessoa possui.  

Em relação a esta Diferenciação Progressiva, comprovou-se que vinte 

estudantes (90,9%) apresentaram em seus MCIIs conceitos gerais, incluindo os 

mais específicos, o que possibilitava distinguir conceitos mais inclusivos 

daqueles subordinados, e que em apenas dois mapas (estudantes E17 e E19) 

observou-se que os conceitos mais inclusivos não ocuparam o primeiro nível do 

mapa e distinguiam-se, parcialmente, daqueles subordinados. 

 
“Solo é subordinado a Minerais e não Minerais subordinado a 

solo” (E17) 
 

“Ecossistema é subordinado a Terra e não a Astrologia” (E19) 
 

“Mudanças climáticas não é subordinado a Água” (E19) 
 

“Sistema Solar não é subordinado a mudanças climáticas” (E19) 

 

Mesmo observando que houve Diferenciação Progressiva em 90,9% dos 

mapas iniciais, foi possível notar que os conceitos geocientíficos apresentados 

pelos estudantes que se diferenciavam eram conceitos mais superficiais. 

Nos MCIFs, a Diferenciação Progressiva também foi observada em 

90,9% dos mapas com bastante clareza, e esta diferenciação contemplou 

aspectos das Geociências e da formação cidadã, permitindo que os estudantes 

apresentassem, em seus mapas, significados conceituais geocientíficos e 

socioambientais englobados nas Geociências, que era o conceito mais inclusivo. 

Novak e Gowin (1984) afirmam que uma aprendizagem significativa se produz 

mais facilmente quando os novos conceitos ou significados conceituais são 

englobados sob outros conceitos mais amplos, mais inclusivos.   
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Os MCIFs dos estudantes E2 e E19 apresentam distinção parcial dos 

conceitos mais inclusivos daqueles subordinados. Observa-se que o estudante 

E2 apresenta conceitos mais inclusivos, ocupando a parte inferior do mapa. Em 

um dos arranjos hierárquicos, o estudante coloca o conceito Seres vivos 

ocupando o último nível de hierarquia, subordinado a saúde, poluição e pedras 

preciosas. No outro arranjo hierárquico, registra conceitos mais inclusivos 

subordinados aos menos inclusivos. Ex.: “Terra não é subordinado a Gelo” (E2).  

O estudante E19 relaciona conceitos mais gerais como sendo 

subordinados aos menos inclusivos, ou seja, subordinados englobando 

superordenados. Ex: Água subordinado a Rios, Planetas subordinado a Planeta 

Terra, Desmatamento subordinado a Poluição. 

A Diferenciação Progressiva observada na maioria dos mapas finais 

contribui para referenciar as potencialidades do percurso metodológico da 

intervenção didática e dos materiais potencialmente significativos como 

responsáveis pela construção da Aprendizagem Significativa Crítica. 

A Figura 44 representa o MCIF do estudante E22, com ótimo grau de 

Diferenciação Progressiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A explicitação oral dos mapas finais individuais que foram organizados 

no Quadro 14 (APÊNDICE D), feita individualmente, foi um fator importante 

para a confirmação dos dados apresentados no mapa, porque os estudantes 

Figura 44. Mapa Conceitual Individual  
Final do estudante E22 
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tiveram oportunidade de explicar porque os conceitos estavam organizados 

daquela forma e como estes conceitos se relacionavam, comprovando a 

Diferenciação Progressiva. 

 Nos MCCIs e MCCFs, observou-se com clareza que os conceitos mais 

inclusivos albergavam os menos inclusivos e estes estavam ocupando o topo e a 

base dos mapas, respectivamente. O fato dos estudantes estarem em grupo para 

elaborarem um mapa coletivo, tendo oportunidade de pensar sobre os conceitos 

geocientíficos mais inclusivos e os menos inclusivos e nas relações que 

poderiam ser estabelecidas entre eles, proporcionou êxito na Diferenciação 

Progressiva observada em todos os mapas dos seis grupos, conforme mostram 

as Figuras 29, 34, 38 e 43, bem comoos demais mapas apresentados nos Anexos 

C E D. 

Esta Diferenciação Progressiva, no mapa final, foi enriquecida pela 

relação das Geociências com a Cidadania, onde novos conceitos 

socioambientais ganharam significados dentro das Geociências, contribuindo 

para a Aprendizagem Significativa Crítica, já que, ao diferenciar conceitos 

geocientíficos socioambientais, os estudantes passaram a compreender a função 

socioambiental das Geociências. 

 A última categoria observada nos MCs foi a Reconciliação Integradora 

ou Integrativa, que se refere ao princípio da aprendizagem que determina que a 

Aprendizagem Significativa é melhorada quando o aluno reconhece novas 

relações conceituais (ligações conceituais) entre conjuntos de conceitos e 

proposições. (NOVAK; GOWIN, 1984). 

 Em relação a esta categoria observada nos mapas, pode-se inferir que os 

mapas finais foram mais produtivos, justamente pelo fato de terem 

possibilitado que os estudantes pudessem, após um longo processo de 

aprendizagem, mediada pela professora pesquisadora, integrar conceitos novos 

às suas estruturas cognitivas, estabelecendo relações cruzadas entre conceitos 

que estão em níveis hierárquicos diferentes e em arranjos hierárquicos 

diferentes. 
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 Nos MCIIs, observou-se que dezesseis estudantes (72,7%) não 

apresentaram Reconciliação Integradora em seus mapas (E1, E2, E3, E4, E6, E9, 

E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 e E21) e que seis estudantes (27,2%) 

(E5, E7, E8, E9, E10, E11 e E22) apresentaram. As Figuras 45 e 46, dos estudantes 

E7 e E20, apresentam um mapa com reconciliação integradora e outro sem 

reconciliação integradora, respectivamente. Esta Reconciliação Integradora 

encontra-se diferenciada nos mapas por linhas tracejadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Um aspecto de grande valia para esta pesquisa foi a constatação da 

Reconciliação Integradora nos dezessete MCIFs (77,2%), comprovando que a 

Aprendizagem Significativa foi melhorada à medida que os estudantes 

reconheceram novas relações conceituais entre conceitos geocientíficos e 

proposições já existentes, bem como com os novos conceitos, que poderiam ser 

encarados como independentes, resultando numa diferenciação mais profunda 

de conceitos relacionados entre as Geociências e a Cidadania. A relação entre as 

Geociências e a Cidadania observada nos mapas evidencia a premissa da 

TASC, que destaca a importância das pessoas aprenderem de forma 

significativa e crítica, percebendo a função desta aprendizagem para o exercício 

da cidadania. 

Figura 45. Mapa Conceitual Individual 
Inicial do estudante E7. 

Figura 46. Mapa Conceitual Individual 
Inicial do estudante E20. 
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As Figuras 30 e 47 apresentam mapas com maior Reconciliação 

Integrativa, sendo que um refere-se ao MCII e o outro ao MCIF dos estudantes 

E6 e E16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estudantes E2, E3, E17, E21 e E22 não apresentaram em seus mapas 

Reconciliação Integradora. Um dos aspectos que pode estar relacionado a este 

resultadorefere-se ao fato destes estudantes não fazerem-se presentes em todos 

os momentos da Intervenção Pedagógica, ausentando-se de discussões e 

debates importantes que contribuíram para tornar a intervenção didática uma 

possibilidade para a Aprendizagem Significativa Crítica. 

 A Reconciliação Integradora observada nos seis mapasiniciais (27,2%) 

refere-se às relações cruzadas apenas entre conceitos geocientíficos básicos, 

não sendo possível observar estas relações cruzadas entre os conceitos 

geocientíficos básicos e os conceitos geocientíficos socioambientais. Já nos 

mapas finais, individuais e coletivos, observou-se que as relações cruzadas 

Figura 47. Mapa Conceitual Individual Inicial do 
estudante E6. 
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ocorreram nos dezessetes mapas (77,2%), relacionando conceitos geocientíficos 

básicos com conceitos geocientíficos socioambientais, o que se constitui como 

aspecto potencial para a pesquisa, uma vez que esta pretende avaliar o percurso 

de uma intervenção baseada na TASC. 

 Em relação aos MCCIs e MCCFs, foi possível comprovar que dois 

grupos, G4 e G5, apresentaram Reconciliação Integradora nos mapas iniciais e 

que quatro grupos, G1, G4, G5 e G6, apresentaramnos mapas finais, conforme 

mostram os Anexos C e D. 

A explicitação oral dos MCIFs e MCCFs contribuiu para evidenciar as 

relações que foram estabelecidas entre os significados conceituais e as 

proposições, porque permitiu aos estudantes descreverem seus mapas e ainda 

compartilharem significados com a professora mediadora, que interviu no 

processo da explicitação do estudante, a fim de que estes pudessem relatar sua 

aprendizagem em Geociências e Cidadania, explicando sobre a escolha dos 

conceitos, a disposição destes, a relação entre os conceitos e sobre quais 

conceitos poderiam compor o mapa e que não estavam ali representados. Este 

diálogo, após a construção dos mapas, possibilitou um debate profícuo com os 

discentes e este debate é evidenciado nas falas dos estudantes, nos Quadros 14 e 

15 (APÊNDICE D). 

 
Os mapas conceituais podem fomentar a cooperação entre o 
estudante e o professor (ou entre a criança e a escola), num 
combate em que “o monstro!” a ser conquistado é o caráter 
pouco significativo da informação e a vitória consiste no 
compartilhar significados (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 39). 

 

 

3.3. ANÁLISE DOS RELATOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Para proceder à análise dos relatos, foram observados, nas narrativas de 

doze estudantes ao final da intervenção, os aspectos que constituíram as 

categorias para análise que aparecem no Quadro 7 do Capítulo 2 e a os aspectos 

extraídos das narrativas dos doze estudantes que fizeram o relato de 

aprendizagem, que estão no Quadro 14 no Apêndice D. 



129 

O relato de aprendizagem foi adotado como instrumento de coleta final, 

por ser considerado importante meio para confirmação dos dados apresentados 

no Mapa Conceitual Final e na explicitação oral, permitindo que o estudante 

pudesse escrever um texto argumentativo onde os conhecimentos geocientíficos 

trabalhados ao longo da intervenção pudessem ser apresentados de forma 

discursiva, dando ao discente a condição de exposição das ideias através de um 

recurso escrito, em que deveria relatar sobre a aprendizagem, respondendo às 

seguintes perguntas: O que aprendi em Geociências ao longo da intervenção 

pedagógicae qual a importância desta aprendizagem para a minha vida em 

sociedade? 

Estes relatos foram analisados à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa Crítica, observando se os conhecimentos construídos ao longo da 

intervenção contribuíram para uma aprendizagem que, segundo Moreira 

(2014), possibilite o questionamento das respostas e a não aceitação passiva dos 

conhecimentos.  

 Diante destes relatos, foram extraídas três categorias de análise: 1.  

Presença de Conhecimentos Geocientíficos Básicos (Físicos, Químicos, 

Biológicos, Geológicos e Ecológicos); 2. Presença de Conhecimentos 

Geocientíficos Socioambientais e 3. Importância da Aprendizagem em 

Geociências para a vida em Sociedade, que se constituíram importante elo de 

compreensão quanto analisadas junto às categorias do Questionário 

Investigativo e dos Mapas Conceituais. 

Através dos Relatos de Aprendizagem, foi possível observar que os doze 

(12) estudantes que participaram deste momento final registraram os 

Conhecimentos Geocientíficos Básicos (CGBs) sobre a aprendizagem em 

Geociências durante a intervenção, por ordem de relevância: 1. Origem e 

Formação da Terra; 2. Rochas e Minerais; 3. Processo de Mineração; 4. Fósseis 

e a história da vida; 5. Extinção das Espécies; 6. Formação de cavernas; 7. 

Conservação da Biodiversidade. Este aspecto evidenciado nos relatos de 

aprendizagemreflete a sequência de conteúdos que foram trabalhados durante 

a Intervenção Didática “Geociências e Cidadania”, comprovando que houve 
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uma apropriação destes temas por parte destes estudantes. Ressalta-se, aqui, 

que esta sequência foi planejada a partir do Questionário Investigativo, que 

visava levantar os conhecimentos prévios dos estudantes e os conhecimentos 

que estes desejavam adquirir através da intervenção, e este aspecto representa 

um dos o pontos de partida para Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003) 

e um dos Princípios facilitadores da Aprendizagem Significativa Crítica 

(MOREIRA, 2005). Estes conteúdos foram apresentados aos estudantes 

mediante a diversificação metodológica, também proposta por Moreira, como 

um dos princípios capaz de promover ASC, e os resultados observados quanto 

aos conhecimentos apontados pelos estudantes também podem ser 

compreendidos à luz deste princípio. 

Outro aspecto observado no relato foi a presença de Conhecimentos 

Geocientíficos Socioambientais (CGSs) e, quanto a esta presença, observou-se 

que dez (10) estudantes mencionaram estes CGSs, sendo por ordem de 

relevância: 1. A mineração e os desgastes para o meio ambiente e para o 

homem; 2. Importância da conservação das espécies; 3. A busca de 

alternativas para a conservação do meio ambiente e 4. A importância das 

Geociências para a sociedade. Desta forma, vê-se que a intervenção pedagógica 

contribuiu para que os estudantes relacionassem as Geociências com a 

Cidadania, já que dez estudantes entre os doze apresentam estes conhecimentos 

em seus relatos. 

Quanto à importância das Geociências para a vida em sociedade, 

conformese observou nos relatos, comprova-se que os doze (12) discentes 

reconhecem a importância das Geociências como uma área do conhecimento, 

que precisa ser inserida como conhecimento básico para a construção do 

conhecimento crítico e interdisciplinar, prático e teórico, que possibilite a 

aproximação dos seres humano com o Planeta Terra, no sentido de conhecer 

para valorizar, a fim de que o homem busque uma alternativa mais inteligente 

de exploração dos recursos.  

Os trechos de alguns relatos abaixo apresentados comprovam esta 

observação: 
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A preservação do ambiente que vivemos é importante para nós 
mesmos e após ter acesso a todos esses conhecimentos posso 
dizer que sou uma cidadã bem melhor e com outra visão de 
mundo. Sabendo que tudo foi formado com muita delicadeza e 
durante um longo processo e o que restara daqui por diante 
dependerá primeiramente de mim. (E8) 
 
Além disso, adquirimos um conhecimento a mais de como a 
geologia é de imensa importância para compreendermos sobre 
a origem e estrutura da Terra. (E18) 
 
O projeto de geociências foi muito importante pra o meu 
aprendizado, pois graças ao projeto entendi que se deve 
explorar o planeta de maneira inteligente pela transformação 
do espaço natural, e a interação da sociedade com o meio 
ambiente e que para isso é necessário a compreensão de 
conhecimentos geológicos. (E5) 
 
[...] o projeto me ensinou a usufruir dos recursos naturais da 
terra sem agredir diretamente ou indiretamente o meio 
ambiente. (E5) 
 
Para um aluno se tornar um estudante completo, necessita não 
somente do conhecimento teórico, mas de uma boa iniciação ao 
exercício da prática [...]  A importância do Projeto de Pesquisa: 
Geociências na Educação Básica, com aulas expositivas, nos 
levou a um conhecimento jamais adquirido. Embora a grade 
comum de matérias escolares inclua uma mínima parte do que 
se estuda nas Geociências, não é o suficiente para suprir as 
informações acerca da criação do mundo. Durante as aulas no 
Projeto adquirimos grande quantidade de conhecimento, porém 
o ápice de aprendizado se deu durante as atividades de campo, 
onde pudemos aplicar aquilo que aprendemos enquanto teoria. 
[...] o conhecimento crítico nos permitiu questionar a origem de 
tudo quando visitamos o Museu Geológico da Bahia... [...] isso 
nos faz imaginar se é realmente compensador retirar o minério 
misturado ao solo,  se para isso é necessário desfazer-se de 
tantos bens naturais. [...] a construção do conhecimento crítico 
deve ser incentivada, a monotonia do estudo causa a 
acomodação da procura por mais instrução. Investir alternância 
entre experiência teórica e prática cria o equilíbrio necessário 
para a aquisição de experiência. (E11) 
 
Sem dúvida a mineração é importante para o ser humano, na 
geração de empregos, porém o que não é muito falado é que ela 
causa vários impactos ao meio ambiente poluindo os rios, a 
atmosfera e o solo... os próprios mineradores são prejudicados,  
devido eles estarem expostos aos produtos químicos e a poeira 
podendo gerar Câncer e problemas respiratórios e também 
pelas péssimas condições de trabalho a que os garimpeiros são 
submetidos. (E13) 
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Geociências é tudo que vimos nas práticas, Cavernas, Museus, 
Projetos de Conservação das espécies[...] (E7) 
 
Primeiramente, apresentei junto a meus colegas o que já 
sabíamos e tudo isso ficou registrado. Na conclusão do curso, 
tivemos acesso a estas memórias e tive a sensação de não mais 
me reconhecer naquele pedaço de papel, era quase inevitável 
lembrar-se das palavras de Heráclito, de que “nenhum homem 
pode atravessar o mesmo rio duas vezes, porque nem o homem 
nem o rio são os mesmos”. Atravessei minhas antigas memórias 
após ter contato com os estágios de evolução do universo e meu 
planeta (tendo consciência de que, um simples detalhe pode 
acrescentar ou mudar tudo o que sabemos), depois de observar 
e tocar coisas que estão aqui ha milhares de anos, depois de ter 
tão perto dos olhos, seres que antes só tinha contato através da 
TV, ou nem isso. Observar vestígios e imaginar que possa 
existir seres tão fascinantes na terra e no mar, e que somos 
processo de uma evolução tão detalhada, nos dá a certeza do 
quão agressivos temos sido para com o planeta, e da 
responsabilidade que temos sob nossas ações. Levando-se em 
consideração estes aspectos, participar deste projeto foi um 
processo de amadurecimento intelectual e moral, pois hoje, me 
reconheço como parte do planeta e cidadã responsável por ele e 
pela vida das futuras gerações. (E6) 

 

O reconhecimento da importância das Geociências pela sua natureza 

prática é evidenciado nas narrativas do estudante E11, quando afirma que para  

 

um aluno se tornar um estudante completo, necessita não 
somente do conhecimento teórico, mas de uma boa iniciação ao 
exercício da prática. Despertar o desejo de conhecimento por 
meio de incentivo ao exercitar o que se aprende em sala de aula 
é saber que a experiência não pode ser conseguida com 
conhecimento teorizado. (E11). 

 

Observou-se também o reconhecimento da complexidade, da 

contextualidade e função socioambiental do conhecimento geocientífico, 

quando este mesmo estudante escreve:  

 

Essa ciência cria uma cadeia de conhecimento amplo uma vez 
que atua utilizando muitos conhecimentos físicos, biológicos e 
químicos, para fundamentar o estudo acerca do Planeta Terra. 
O conhecimento Geocientífico é fundamental para a exploração 
e estudo do planeta de forma sensível e consciente, entendendo 
as transformações da natureza e a sua interação com a nossa 
sociedade. (E11).  
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Ao final da Intervenção Didática e, comparando estes relatos com o mapa 

inicial e final e a explicitação oral, já analisado na seção anterior, observou-se 

com clareza que os Conhecimentos Geocientíficos Básicos foram ampliados e, 

no final, não mais aparecem isolados, mas relacionados com a cidadania, 

percebendo estes conhecimentos como oportunidades de intervenção na 

realidade. A afirmação: “o conhecimento crítico nos permitiu questionar a 

origem de tudo”, presente no relato, confirma que o estudante compreende a 

necessidade de “aprender a aprender”, confirmando o que Moreira (2005) diz 

quando apresenta a aprendizagem significativa crítica como uma estratégia 

necessária para sobreviver na sociedade contemporânea, porque ao questionar 

o próprio conhecimento, os estudantes vão percebendo a sua função social, 

crítica e histórica, o que é imprescindível para exercer sua cidadania. 

Sobre a importância de permitir ao estudante a condição de tornar-se um 

sujeito ativo na sociedade, Libâneo afirma que é fundamental que: 

 

A escola atue na preparação do aluno para o mundo adulto e 
suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio 
da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma 
participação organizada e ativa na democratização da 
sociedade (LIBÂNEO, 1994, p. 70). 

 

Em tempos de mudanças rápidas e velocidade no campo das 

informações e dos conhecimentos, não é aceitável que os conhecimentos 

trabalhados pela escola permaneçam centrados nas certezas absolutas, distantes 

da compreensão, isolados e fragmentados, porque, desta forma, os estudantes, 

cidadãos deste tempo, desconhecerão as possibilidades de intervir na sua 

realidade para produzir mudanças, e esta condição passiva aniquilará os 

sonhos de mudanças em tempos difíceis, como estes em que estamos inseridos. 

A convergência dos resultados observados nos três instrumentos de 

coleta foi possível porque a categorização de cada instrumento direcionou o 

olhar analítico da pesquisadorapara aspectos relevantes que se fizeram 

presentes nas três análises. Procedendo assim, foi possível utilizar a 

Triangulação dos Dados a partir desta análise, porque o ponto fulcral desta 

pesquisa consistia em observar se houve aprendizagem significativa crítica em 
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Geociências no desenvolvimento da intervenção Didática, a partir da 

constatação de que os Conhecimentos Geocientíficos que são apresentados 

pelos estudantes estão relacionados com a Cidadania.  

Diante destasobservações detalhadas minuciosamente e constatadas 

através de cada instrumento, confirma-se a efetivação da Aprendizagem 

Significativa Crítica em Geociências. 

A Figura 48 apresenta uma ilustração que representa os três conjuntos de 

dados desta pesquisa, inseridos no universo de uma Intervenção Didática, 

destacando os aspectos relevantes analisados que favoreceram a triangulação 

dos dados, estabelecendo a Intervenção Pedagógica como I, a análise do 

Questionário Investigativo como A, a análise dos Mapas Conceituais com a letra 

Be a análise dos Relatos de Aprendizagem definida com a letra C. Nesta 

triangulação, os três instrumentos de análise validam e credibilizam a pesquisa, 

porque apontam que conhecimentos geocientíficos foram construídos ao longo 

da intervenção e estes foram compreendidos na relação com a cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48 – Representação esquemática da Triangulação dos Dados dessa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As Geociências me ensinam sobre um Tempo 

Que os relógios mecânicos não conseguem medir 
Um tempo abstrato, longínquo 

 
O Tempo de hoje 

Este Tempo concreto e convicto 
Nos ensina tantas coisas  

Que agora não conseguimos compreender 
Significa dizer que o agora  

Mão me permite compreendê-lo  
Neste tempo efêmero 

 
O Agora é passinho sem gaiola 

Deixe ele ir, deixe ele seguir 
Quem sabe amanhã 

Eu o encontre aqui, lá ou ali 
(Rita Bittencourt Barreto) 

 

 O desafio de desenvolver uma Intervenção Didática em Geociências 

baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica como uma proposta 

de pesquisa, no Curso de Mestrado Educação Científica e Formação de 

Professores de Ciências e Matemática, no contexto da Educação Básica, 

configurou-se como objeto de realização para minha atuação profissional, visto 

que, atuando no Ensino Superior na área de Geociências e na Educação Básica, 

me foi possível estabelecer uma relação bem mais próxima e consistente entre o 

objeto desta pesquisa e o campo de trabalho, justamente porque a prática e a 

teoria estiveram de mãos dadas o tempo inteiro, uma balizando o caminho da 

outra. 

 Através desta pesquisa, buscou-se identificar quais limites e 

possibilidades foram apresentados pela Intervenção Didática “Geociências e 

Cidadania”, baseada pela Teoria da Aprendizagem Significativa de Moreira.  

 A Intervenção Didática primou pela adoção dos Princípios Facilitadores 

da Aprendizagem Significativa Crítica que pudessem favorecer esta 

aprendizagem e os resultados discutidos nesta pesquisa apontam para a 

confirmação de mais possibilidades do que limites. 
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 Entre as possibilidades, evidenciou-se, através desta pesquisa, um dos 

aspectos decisivo da TAS, ao afirmar que, para Aprendizagem Significativa 

ocorrer , deve-se ter como ponto de partida aquilo que o estudante já sabe e, neste 

sentido, a Intervenção Didática primou pela adoção do primeiro princípio 

facilitador da ASC, que é o Conhecimento Prévio, ao aplicar no início da 

Intervenção um Questionário Investigativo que objetivava conhecer quais 

conhecimentos geocientíficos os estudantes já tinham e quais estes desejavam 

conhecer. Considera-se que para tornarem-se críticos de algum conhecimento, 

os estudantes precisam aprendê-lo de forma significativa e, para que isso seja 

possível, aprender a partir do que já sabem torna-se um dos pontos mais 

importantes. 

 O planejamento da intervenção após levantamentos destes 

conhecimentos prévios também pode ser considerado uma potencialidade, 

porque através destes conhecimentos, foram elaboradas atividades que tinham 

como ponto de partida promover a aprendizagem através do que os estudantes 

já sabiam, abordando os subtemas que foram observados nos dados levantados 

e conduzindo a discussão em torno da curiosidade que eles apresentaram. Esta 

potencialidade constitui-se um dos aspectos da TAS de Ausubel, que reconhece 

a nossa mente como conservadora e que, por isso, aprendemos conforme o que 

já temos em nossa estrutura cognitiva. 

O Princípio da Diversidade de Materiais instrucionais, adotado nesta 

intervenção, favoreceu a ASC porque os MCs iniciais e finais , bem como os 

relatos de aprendizagem, apresentam esta diversidade sendo observada pelos 

estudantes e registrada nos desenhos dos mapas, nas explicitações orais e nas 

narrativas, quando mencionam a importância de conhecimentos geocientíficos 

construídos nas atividades práticas desenvolvidas no laboratório e em campo, 

mediante roteiros elaborados para orientação dos trabalhos. 

 A possibilidade de ensinar o estudante a perguntar também foi um 

aspecto facilitador da Aprendizagem Crítica que perpassou todo o percurso 

metodológico da intervenção, porque a interação social é crucial para o 

processo de ensino, em que o professor e o aluno compartilham significados 
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sobre o que estão aprendendo, na medida em que trocam conhecimentos entre 

si, no exercício de aprender a perguntar.  A Intervenção possibilitava momentos 

de problematização inicial e final, que ocorriam mediante os questionamentos 

propostos em cada encontro e que eram geradores de novos questionamentos e 

de discussões para conclusão dos temas de cada encontro. Neste sentido, os 

MCs e os Relatos de Aprendizagem reforçam a ampliação dos conceitos 

geocientíficos e favorecem a aquisição e a retenção de conhecimentos 

geocientíficos socioambientais, porque se ampliam as oportunidades de 

diálogos sobre os temas. 

A predisposição em aprender foi outra potencialidade oportunizada 

pela intervenção, que foi toda planejada e estruturada a partir do 

direcionamento do questionário investigativo, que buscava também identificar 

quais novos conhecimentos geocientíficos eles desejavam conhecer. Este fato 

contribuiu para uma maior participação dos estudantes e disposição em 

aprender sobre aqueles temas que eles tinham sugerido, o que caracterizou a 

predisposição para aprender Geociências. Os resultados observados dão 

mostras desta predisposição, frente ao êxito dos novos significados atribuídos 

aos conceitos e às proposições. 

O Princípio do Conhecimento como Linguagem esteve presente durante 

a intervenção, no momento em a professoramediadora priorizou a seleção de 

materiais instrucionais, para que esses pudessem ter um significado para os 

estudantes, buscando aproximar os temas dos discentes através de uma 

linguagem em Geociências que permitisse a percepção pelos estudantes e a sua 

representação. Todos os materiais instrucionais (vídeos, textos, slides e roteiros) 

foram escolhidos priorizando-se a linguagem que estava embutida em cada 

material, a fim de que, ao aprender as Geociências nos contextos das linguagens 

oferecidas, os alunos pudessem perceber o mundo. Os novos conceitos que 

aparecem nos dados coletados refletem a trajetória da linguagem em 

Geociências que foi planejada e percebida pelos estudantes. 

Os materiais potencialmente significativos, delimitados como 

conteúdos culturais da Intervenção Didática, neste caso, os temas 



138 

geocientíficos organizados para cada encontro, ao serem definidos, mediante 

questionário investigativo, possibilitaram uma relação intencional não arbitrária 

e substancial com os conhecimentos e ideia dos alunos (AUSUBEL apud 

ONTORIA et al., 2005), relação esta que contribuiu para a construção de 

significados. O estudante estabelece uma “relação substancial” com algum 

aspecto significativo relevante existente em sua estrutura cognitiva, quer seja 

uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição (AUSUBEL, 2003). 

Nesta intervenção Didática, propôs-se a construção de conhecimentos 

geocientíficos básicos e socioambientais que representaram os materiais 

potencialmente significativos, não somente pela estrutura interna dos 

conteúdos, mas pela forma como estes conteúdos foram apresentados aos 

estudantes e demonstrados pelos resultados. 

 Destaca-se, nesta pesquisa, um aspecto que foi ao mesmo tempo limite e 

potencialidade para a mesma, quefoi a escolha dos MCs como instrumentos de 

coleta e de avaliação dos conhecimentos geocientíficos.  Primeiramente vamos 

considerar a sua potencialidade como técnica. O fato de serem instrumentos 

que indicam as relações entre os conceitos e promovem a reflexão sobre a 

estrutura conceitual de um determinado conhecimento, os torna potencialidade 

porque favorecem a Aprendizagem Significativa, além da proposição do 

trabalho coletivo de elaboração dos mapas, que possibilita o compartilhamento 

de significados. “Construí-los, negociá-los, apresentá-los, refazê-los são 

processos altamente facilitadores de uma aprendizagem significativa crítica”, 

afirma Moreira (2005, p. 6). Os dois momentos de elaboração dos mapas, o de 

representação gráfica esquemática e o de explicitação, foram decisivos no 

processo de aprendizagem dos estudantes, porque cada um destes momentos 

traz uma série de contribuições para que a aprendizagem torne-se significativa 

e crítica.  

 Podemos considerar o uso dos MCs como técnica de avaliação, um 

aspecto limitante para esta pesquisa, ao constatar que este recurso nem sempre 

é utilizado pelas escolas como prática avaliativa e prática de ensino e 

aprendizagem, e este fato dificulta a apropriação pelo estudante das 
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habilidades de relacionar conceitos mais gerais e inclusivos com conceitos 

menos gerais e específicos, o que se observa naqueles casos já discutidos, em 

que os estudantes adotaram a forma linear de representação(a mais 

simples)para diferenciar os conceitos.  

A ausência de CGBs e de CGSs nos MCs iniciais também foi um 

aspecto limitante para esta pesquisa, porque evidencia que o Currículo de 

Ciências Naturais e Biológicas, já discutidos nesta pesquisa, não possibilita a 

inserção das Geociências de forma mais abrangente, contextualizada e 

interdisciplinar e nem se preocupa com a promoção da aprendizagem 

significativa, o que contribui para o distanciamento crítico dos estudantes com 

as Geociências que determina aausência de pré-requisitos. Igualmente, o 

desenvolvimento de uma Intervenção Didática, esporádica, que prioriza uma 

nova dinâmica de ensino para uma aprendizagem significativa crítica, a partir 

de uma nova abordagem dos conhecimentos geocientíficos, não dá conta de 

promover mudanças curriculares. Contudo, sinaliza a necessidade destas 

mudanças ocorrerem para a melhoria da aprendizagem.  

Esta pesquisa oportunizou a compreensão das Geociências na interface 

com a formação cidadã, e a maior contribuição desta pesquisa concentra-se no 

desvelamento dos conhecimentos geocientíficos que possibilite de forma efetiva 

a formação humana necessária para o exercício da cidadania. 

Cônscia de que o campo da Pesquisa em Educação em Geociências 

ainda é limitado e por compreender a importância desta área para a formação 

cidadã, espero que esta pesquisa possa deixar de ser apenas uma publicação ou 

mais uma no acervo bibliotecário e, de fato, possa contribuir com reflexões e 

proposições que se fazem necessárias no campo educacional, principalmente no 

tocante ao processo de ensino e aprendizagem. Espero também ter a grata 

oportunidade de contemplar, em breve, melhorias no processo de ensino e 

aprendizagem que priorizem a formação de cidadãos mais críticos. 

 Para encerrar as minhas considerações diante de uma pesquisa tão 

reflexiva para minha trajetória profissional e pessoal, gostaria de fazer uso do 

trecho do relato de um estudante participante da pesquisa que me 
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proporcionou grandes aprendizagens, ao manter comigo uma relação próxima 

de troca de experiências pessoais e científicas, reforçando dentro de mim uma 

ideia que trago comigo desde o momento em que decidi ser Educadora, que é a 

de que somente sou capaz de educar e de promover Aprendizagem 

Significativa Crítica se, primeiramente, percebo o outro como pessoa dotada de 

experiências e saberes, que são imprescindíveis no processo educacional, e se 

estabeleço com esta pessoauma relação de confiabilidade e cumplicidade.  

Ao questioná-lo no momento da explicitação do seu mapa conceitual 

sobre quais ações poderiam contribuir para o estabelecimento da relação entre 

as Geociências e a Cidadania, ele respondeu: 

 
Acho que sei aonde a senhora quer chegar me fazendo essa 
pergunta... isso que a senhora acaba fazendo com a gente, 
reunir um grupo de estudantes pra gerir conhecimentos sobre 
uma área que a gente não tem uma base no ensino médio, por 
exemplo. A gente acaba perdendo esse conhecimento critico 
do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, dos 
meios termos. Então, eu acho que se tivesse talvez um 
investimento desde o início nas crianças, na escola, se na pré-
escola ela já aprendesse que sintéticos são tóxicos, que são 
produzidos a partir de elementos químicos, que podem causar 
doenças, e que isso faz mal e que isso é ruim. Porque aquelas 
crianças vão crescer, vão trabalhar, vão se inserir, vãoentrar 
dentro daquelas indústrias que hoje a gente acha que tem mais 
responsabilidade, do que a gente em relação às degradações.  
(Trecho da transcrição do Mapa Conceitual do Estudante E11). 
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ANEXO A: Mapas Conceituais Individuais Iniciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Mapa Conceitual Individual Inicial 

(MCII) do estudante E2. 

Figura 50. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) do 

estudante E3. 
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  Figura 51. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) do  

estudante E4. 

Figura 52. Mapa Conceitual Individual Inicial 

(MCII) do estudante E5. 
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Figura 53. Mapa Conceitual Individual Inicial 
(MCII) do estudante E8. 

Figura 54. Mapa Conceitual Individual Inicial 

(MCII) do estudante E9. 
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Figura 55. Mapa Conceitual Individual Inicial 

(MCII) do estudante E12. 

Figura 56. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) do estudante E13. 
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Figura 57. Mapa Conceitual Individual Inicial 

(MCII) do estudante E15. 

Figura 58. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) 

do estudante E17. 
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Figura 59. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) do estudante E18. 

Figura 60. Mapa Conceitual Individual Inicial (MCII) do estudante E19. 
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Figura 61. Mapa Conceitual Individual Inicial 

(MCII) do estudante E22. 
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ANEXO B: Mapas Conceituais Individuais Finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Mapa Conceitual Individual Final (MCIF) do estudante 

E3. 

Figura 62. Mapa Conceitual Individual Final (MCIF) do estudante E2. 
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Figura 64. Mapa Conceitual Individual Final (MCIF) do estudante 

E4. 

Figura 65. Mapa Conceitual Individual Final (MCIF) 

do estudante E5. 
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Figura 66. Mapa Conceitual Individual Final (MCIF) do estudante E6. 

Figura 67. Mapa Conceitual Individual Final 

(MCIF) do estudante E8. 
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Figura 68. Mapa Conceitual Individual Final 

(MCIF) do estudante E9. 

Figura 69. Mapa Conceitual Individual 

Final (MCIF) do estudante E10. 
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  Figura 70. Mapa Conceitual Individual Final (MCIF) do   
  estudante E12. 

Figura 71. Mapa Conceitual 
Individual Final (MCIF) do 
estudante E14. 
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Figura 72. Mapa Conceitual Individual 

Final (MCIF) do estudante E18. 

Figura 73. Mapa Conceitual Individual 

Final (MCIF) do estudante E20. 
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Figura 74. Mapa Conceitual Individual Final 

(MCIF) do estudante E21. 
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ANEXO C: Mapas Conceituais Coletivos Inicias dos Grupos  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75. Mapa Conceitual Coletivo Inicial 

(MCCI) do grupo G2. 

Figura 76. Mapa Conceitual Coletivo 

Inicial (MCCI) do grupo G3. 
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Figura 77. Mapa Conceitual Coletivo 

Inicial (MCCI) do grupo G4. 

Figura 78. Mapa Conceitual Coletivo 

Inicial (MCCI) do grupo G5. 
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Figura 79. Mapa Conceitual Coletivo 
Inicial (MCCI) do grupo G6. 
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ANEDO D: Mapas Conceituais Coletivos Finais dos Grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80. Mapa Conceitual Coletivo 
Final (MCCF) do grupo G4. 

Figura 81. Mapa Conceitual Coletivo Final 
(MCCI) do grupo G6. 
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Figura 83. Mapa Conceitual Coletivo Final (MCCF) do grupo G2. 

Figura 82. Mapa Conceitual Coletivo 

Final (MCCI) do grupo G3. 
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ANEXO E: Relato Escrito da Aprendizagem 
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Figura 84: Relato de Aprendizagem do Estudante E11. 
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ANEXO F: Parecer Consubstanciado do CEP – Versão 1 
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ANEXO G:  Parecer Consubstanciado do CEP – Versão 2   
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APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE B: Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos  
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APÊNDICE C: Termo de Assentimento 
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APÊNDICE D:  Quadros Sínteses dos Dados Coletados na Pesquisa 
 
Quadro 10 – Respostas do Questionário Investigativo 

 

ESTUDANTES 

 

QUESTÕES 

 

 

 

1. Como você 

define a 

Geociências? 

5- O que 

você sabe 

sobre 

Geociências? 

2. Qual a 

importância do 

ensino de 

Geociências? 

4. Os conteúdos 

Geocientíficos 

trabalhados 

pela escola 

relacionam-se 

com aspectos da 

sua vida 

cotidiana? 

Justifique: 

6. Quais são as 

suas 

inquietações, 

dúvidas e 

curiosidades 

sobre o ensino 

de 

Geociências? 

O que você 

precisa saber? 

8. Conceitos 

Geocientíficos 

 

E1 

Uma ciência 

que estuda os 

fenômenos da 

terra. 

Tudo que 

aprendi nos 

anos anteriores 

na escola, por 

exemplo: 

alguns 

fenômenos 

naturais que 

ocorrem em 

nosso planeta. 

Ajudar a 

humanidade a 

compreender os 

fenômenos 

naturais do nosso 

planeta e assim 

podemos nos 

desenvolver sem 

prejudicá-lo. 

Boa parte deles 

sim, a mudança 

de clima (se está 

mais quente, 

nublado, etc) 

evaporação da 

água depois 

retornando ao 

solo em forma de 

chuva. 

Entender mais o 

sistema solar, 

saber mais sobre 

o universo. 

Geologia, 

mudanças 

climáticas, 

paisagens, 

território, astros, 

água, 

fenômenos. 

 

E2 

“o estudo da 

Terra, o estudo 

do Planeta, o 

conhecimento 

de que 

acontece na 

terra: a questão 

de climas, solo, 

etc.”. 

“o estudo para 

que possa nos 

mostrar, nos 

capacitar sobre 

o assunto para 

no futuro nos 

ajudar e 

possamos 

manusear as 

coisas que tem 

o respeito com 

as 

Geociências”. 

“é um propósito 

para que 

possamos 

conhecer o estudo 

da Terra, para 

que possamos nos 

aprofundar ainda 

mais nesse 

assunto que é 

importante que a 

gente conheça e 

sobre o que 

acontece no 

planeta.”. 

Sim, por exemplo: 

camada de 

ozônio, cada vez 

que usamos o 

aerossol, a queima 

de combustíveis. 

Está afetando a 

camada de 

ozônio. 

Chuva ácida e 

um pouco mais 

sobre mudanças 

climáticas. 

Clima, solo, 

chuva, planeta, 

rocha e água. 
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E3 

É a ciência que 

trabalha como 

o estudo da 

terra e tudo o 

que nela há. 

Adquirir 

informações sobre 

o ecossistema, ser 

humano. 

Sim, porque 

estuda o nosso 

desenvolvimento. 

Estudo sobre 

rochas, fósseis. 

Ser humano, 

ambiente, 

evolução, 

planeta, rocha, 

animais. 

 

E4 

Uma ciência 

que temo como 

objetivo o 

estudo da terra 

de uma forma 

mais ampla. 

Sei as formas 

de rochas, 

magmáticas, 

sedimentares e 

metamórficas. 

Para 

conhecimento da 

terra e de seus 

sistemas. 

Sim, porque 

justificam alguns 

acontecimentos 

em nossas vidas. 

Os efeitos 

causados pela 

degradação do 

homem na 

natureza e clima. 

Rocha, água, sol, 

Planetas, 

Temperatura, 

terra, Seres 

vivos. 

 

E5 

O estudo da 

Terra, a sua 

composição, de 

como ela foi 

formada... 

Adquirir 

informações sobre 

a maneira pela 

qual Terra foi 

constituída. 

Não respondeu Fósseis e sistema 

solar 

Terra, ar, 

vegetação, 

fósseis, sistema 

solar- aspecto 

terrestre 

 

E6 

O estudo 

aprofundado 

dos elementos 

naturais: água, 

tipos de 

solo,fenômeno

s naturais, um 

aprofundamen

to que gera 

cuidado, ao 

que é 

indispensável 

para a vida. 

“a importância 

do 

ecossistema: 

água, plantas, 

rochas; como 

surgem certos 

tipos de 

elementos 

naturais e 

como 

acontecem 

alguns 

fenômenos”. 

Quando se estuda 

os elementos 

naturais percebe-

se a importância 

que cada um 

exercita na vida 

do planeta, ao 

percebê-la, surge 

um cuidado 

maior n a 

preservação 

destes elementos. 

Sim, porque estão 

presentes no 

cotidiano, por 

exemplo: a água 

que muitas vezes 

desperdiçamos. 

Tipos de rochas e 

solos, qual o 

ciclo das águas 

nas nascentes 

Elementos, água, 

solo, natureza, 

humanidade, 

necessidade 
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E7 

Estudo do 

espaço 

geográfico, no 

qual estuda o 

solo, 

fenômenos 

naturais e 

outros. 

Que é uma 

ciência que nas 

áreas: água, 

climatologia, 

atmosfera, 

evolução do 

homem e 

outros. 

Para grandes 

descobertas do 

planeta terra e 

principalmente os 

seres vivos. 

Sim, pois mostra  

o estudo dos 

fenômenos 

naturais presentes 

na vida do 

homem e até 

mesmo ao 

desenvolvimento 

do homem. 

Eu preciso saber 

sobre o grande 

misterioso 

sistema solar e 

teorias que 

justificam a vida 

na terra. 

Clima, tempo, 

espaço, 

fenômeno, 

ciência, planeta. 

 

E8 

Uma ciência 

que estuda a 

Terra: solo, 

hidrografia, ar, 

sistema solar e 

tudo que 

abrange a 

Terra. 

Abrange tudo 

que for 

relacionado a 

Terra. 

Ter conhecimento 

sobre os aspectos 

científicos do 

nosso planeta. 

Que são de 

extrema 

importância pois 

devemos explorar 

e conhecer o 

planeta em que 

vivemos. 

Sim. É 

fundamental para 

aprimorar nossos 

conhecimentos. 

Alterações 

climáticas, 

sistema solar, 

fontes históricas. 

Água, solo, ar, 

fontes históricas, 

Terra, Seres 

vivos. 

 

E9 

Ciência que 

estuda a 

geografia 

territorial, 

como o Planeta 

Terra e as suas 

diversidades. 

Que é o estudo 

da Geografia 

voltado para a 

Terra e que 

envolve todos 

os recursos 

contidos no 

território. 

Trazer 

informações da 

terra para um 

bom 

desenvolvimento 

do nosso 

território, a 

geociência além 

de estudar a terra 

estuda também os 

componentes 

existentes no 

mundo ex: 

espaço, plantas, 

águas, animais, 

etc. 

Sim, a água é um 

grande exemplo 

pois utilizo 

normalmente em 

meu cotidiano. 

Sobre o 

aquecimento 

global e suas 

variações. 

Ciência- 

território, 

espaço, 

temperatura 

água, paisagem. 

 

E10 

Estuda a terra 

ao todo, clima 

entre outros. 

Estuda do 

Planeta. 

Passamos a 

conhecer mais o 

planeta que 

vivemos. 

Sim, 

principalmente o 

efeito estufa. 

Sistema solar Clima, espaços, 

solo, tempo, 

rochas, Planeta 

Terra. 
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E11 

“Uma ciência 

que vai além 

do estudo do 

espaço 

geográfico e 

todos os 

aspectos que 

relacionam o 

ser ao local 

onde vive”. 

“Acredito que 

superficialmen

te se trata de 

uma ciência 

como as 

demais, 

porém, une e 

relaciona mais 

de um estudo 

específico”. 

Estudar a vida e o 

mundo em que 

vivemos é com 

certeza de grande 

necessidade. A 

Geociência prova 

sua importância 

ao fazer parte do 

objeto de estudo 

que culmina no 

entendimento do 

mundo em que 

vivemos. 

Sim, pois a todo 

momento nos 

deparamos com 

os aspectos do 

estudo da vida e 

universo de 

maneira menos 

didática e mais 

prática. 

Tenho dúvidas 

sobre a relação 

do universo com 

a criação e 

evolução das 

espécies vivas, 

além da 

interação a 

matéria morta. 

Vida, espaço, 

interação de 

seres, ambiente 

natural, 

ambiente 

modificado, 

história. 

 

E12 

Uma ciência 

geográfica, 

estudando o 

meio em que 

vivemos 

usando a 

Geografia. 

Estudo do 

Planeta. 

A evolução da 

Terra e seus 

componentes. 

Clima no dia-a-

dia. 

Fósseis e sistema 

solar. 

Sistema solar, 

clima, tempo 

geológico, 

fósseis, planeta 

terra. 

 

 

E13 

É a ciência que 

estuda a terra 

(clima, solo, 

hidrografia, as 

transformações 

que o homem 

faz na 

natureza) 

Um pouco 

sobre o solo, 

clima e 

hidrografia. 

A geociência é 

muito importante 

porque ela estuda 

o lugar onde 

vivemos e explica 

os fenômenos que 

acontecem ao 

nosso redor. 

Sim, porque os 

fenômenos que a 

geociência estuda 

acontece no 

cotidiano. 

Gostaria de saber 

mais sobre a 

geociência 

porque o que eu 

sei e um pouco 

de cada assunto. 

Planeta Terra, 

Solo,Clima, 

Água, Natureza, 

Relevo. 

 

E14 

Ciência que 

estuda a Terra. 

Que é o estudo 

da estrutura de 

um planeta. 

A geociências é 

importante pois 

ajuda no 

conhecimento do 

planeta que se 

vive. 

Sim, pois mostra a 

estrutura do local 

em que vivo. 

Sobre o sistema 

solar, astronomia 

e camadas da 

Terra. 

Estrutura, 

geografia, 

paisagens, 

camadas,  

relevo, clima. 
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E15 

Estuda tudo 

que está 

relacionado ao 

nosso planeta. 

Só o que 

estudei como: 

o sistema solar, 

a água, a lei da 

gravidade, o 

universo e 

solo. 

Nos ajuda a 

entender um 

pouco mais do 

que acontece com 

o planeta e o que 

há nele nos ajuda 

a observar as 

mudanças. 

Sim, porque é ela 

que vai nos 

mostrar o que 

realmente, de fato 

acontece com o 

cotidiano que 

vivemos. 

Tenho muitas 

curiosidades em 

entender as 

mudanças que 

estão 

acontecendo no 

nosso planeta; 

Sol, 

Aquecimento, ar, 

solo, 

contaminação, 

meio ambiente. 

 

E16 

Ciência que 

estuda o 

planeta e tudo 

o que o 

envolve. 

 

Mudanças 

climáticas, 

água, terra. 

É importante para 

conhecermos 

mais sobre o 

universo, 

principalmente 

sobre o planeta 

em que vivemos, 

pois com isso, 

podemos ajudar a 

melhorar o nosso 

ambiente. 

Sim, pois com o 

estudo da terra e 

da água, por 

exemplo, 

aprendemos a 

manuseá-los de 

maneira correta. 

Preciso saber 

mais sobre o 

sistema solar, a 

via láctea, as 

constelações e 

sobre os 

movimentos de 

rotação e 

translação. 

Relevo, água, 

terra, astros, 

sistema solar, 

clima, planícies, 

planaltos, 

montanhas, 

estrelas, 

meteoros, 

cometas, sol, 

planetas, chuva, 

vento, umidade 

do ar, Plutão, 

Saturno, netuno, 

Mercúrio, Vênus, 

Marte, Júpiter, 

Urano. 

 

E17 

Matéria que 

estuda a 

estrutura e a 

composição da 

Terra. 

Eu sei que ela é 

constituída por 

vários 

elementos que 

são 

importantes 

para nossa 

sobrevivência. 

Com esta matéria, 

estudamos os 

recursos naturais, 

ou seja, os 

elementos que são 

de grande 

importância para 

a Terra. 

Sim, pois 

precisamos de 

alguns para 

sobreviver. 

Sobre o sistema 

solar. 

Geociências, 

Ciência, Terra, 

solo, Minerais, 

água, ar, Energia 

eólica, energia 

hidrográfica, 

Rios, Mares. 

 

E18 

É a ciência que 

estuda a terra. 

Conteúdos que 

já conheci 

durante meu 

período 

escolar; 

estudos 

relacionados 

sobre a terra. 

 

A Geociência é 

importante para o 

estudante 

compreender os 

fenômenos da 

terra, pois estes 

conhecimentos 

estão 

relacionados no 

nosso dia-a-dia. 

Uma quantidade 

considerável, com 

estes 

conhecimentos 

pude observar os 

fenômenos 

naturais da terra 

de forma ampla. 

Estudar 

astronomia e a 

geologia. 

Paisagens, clima, 

geologia, 

território, astros, 

H2O. 
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E19 

Estuda o 

ecossistema. 

 

Sei o básico 

que é água e 

terra. 

É essencial 

estudar a 

Geociências 

porque nos 

aprofundamos 

mais no universo. 

Sim, porque 

necessitamos para 

viver. 

Mudanças 

climáticas, 

gostaria de 

entender como 

ocorre. 

Terra, água, 

astrologia, 

mudanças 

climáticas, 

ecossistema, 

sistema solar. 

 

E20 

Está voltada 

para o estudo 

da Terra. 

Para podermos 

compreender 

mais profundo 

sobre o próprio 

ambiente que 

vivemos. 

O Clima. Não 

justificou. 

Conhecer com 

mais detalhes o 

assunto. 

Terra, água, 

calor, clima, solo, 

frio. 

 

E21 

A ciência que 

estuda a terra e 

suas 

propriedades 

tendo base o 

solo, suas 

características 

e suas 

evoluções, por 

todo o 

processo de 

evolução da 

terra. Nesta 

ciência tudo 

está 

relacionado a 

geografia, a 

história, 

Biologia, 

Química, etc. 

É uma ciência 

que estuda o 

processo 

terrestre, 

aquático, 

climático e 

físico do 

planeta e o 

sistema e todo 

o corpo da 

galáxia. 

Saber a 

importância que a 

terra tem para 

nossas vidas e 

seus recursos 

fornecidos como 

fonte devida. Os 

recursos hídricos 

são a base da 

sustentação da 

vida na terra e 

sobretudo, nos 

ajuda a produzir 

alimentos, nos 

dar melhor 

qualidade de vida 

e reflete o 

conhecimento de 

todo o processo 

planetário e seus 

efeitos. 

Sim, porque me 

fez refletir sobre o 

processo de 

evolução da terra 

e de especial a 

produção de 

alimentos e os 

efeitos climáticos. 

Se aprofundar 

mais em seus 

objetivos dando 

clareza a 

praticando mais 

o assunto em 

vivência 

concreta, tendo 

pesquisas sobre a 

galáxia e a 

astronomia por 

serem 

complexos. 

Relevo, 

estrutura, 

temperatura, 

camadas, o 

clima, galáxia. 

 

E22 

Que estuda 

sobre o Planeta 

Terra. 

Muito pouco. 

Não respondeu Sim. Não 

justificou. 

Sobre tudo. Universo, água, 

terra, animais, 

seres humanos, 

aquecimento 

global. 
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Quadro 11. Quadro Síntese dos Mapas Conceituais elaborados individualmente Inicial e Final 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICO 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

E1 

Geociências, 

Fenômenos,Geologia, 

Mudança 

Climática,Paisagem,Território, 

Astro, Processos de água, 

Rocha, Parte do Planeta, 

Relevo, Sistema Solar, 

Evaporação,Ebulição, Fusão 

  Disputa de locais Geociências estuda fenômenos 
que são Geologia que envolve a 
Terra, Mudança climática que 
envolve o Planeta Terra, 
Paisagem que envolve Relevo, 
Território que envolve Disputa 
de locais, Astro que envolve o 
Sistema, Processos de água que 
envolve evaporação, ebulição e 
fusão. 

Geociências (Fenômenos) 
Fenômenos (Geologia, 
Mudança climática, Paisagem, 
Território, Astro, Processos de 
água) 
Geologia (rocha), Mudança 
climática(Parte do Planeta), 
Paisagem (relevo), Território 
(Disputa de Locais), Astro 
(sistema solar), Processos de 
água (evaporação, ebulição, 
fusão) 

É possível distinguir 
parcialmente conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Não apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 

 

 

 
E1 

Geociências, Unicelulares, 

Clima, Geologia, Habitantes, 

Homem, Fósseis, Geologia, 

Rochas, Minerais 

 

 

 

Cautela, Impacto 

 

Geociências primeiras moléculas 

unicelulares, surgimento dos 

primeiros habitantes extintos até 

se tornarem fósseis, evolução 

homem, homem pode causar 

menos impacto se explorar com 

mais cautela, homem causa 

através da exploração de fósseis 

e minerais impacto.(Nota-se 

ausência de conectivos) 

Geociências estuda clima 

favorecimento para formação 

fósseis.(Nota-se ausência de 

concetivos) 

Geociências associada Geologia 

estuda rochas aglomerado 

minerais. (Nota-se ausência de 

conectivos). 

 

 

 

Geociências (unicelulares, 

habitantes, homem, cautela, 

impacto) 

Geociências (clima, fósseis, 

impacto) 

Geociências (Geologia, rochas, 

minerais, impacto) 

É possível distinguir 

parcialmente conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

1-Habitantes – extintos até 

se tornarem - fósseis 

2-Homem – causa através 

da exploração – fósseis – 

minerais – causa- impacto 
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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICO 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

E2 

Planeta, Solo, Rocha, Clima, 

Chuva, Água 

Não apresentou Planeta representa solo, rocha. 
Planeta sensações térmicas, 

clima geram chuva são as 

gotículas água. (Nota-se 

ausência de conectivos) 

Planeta (Solo, rocha, Clima, 
Chuva, água) 
Clima (Chuva, Água) 
Chuva (água) 

É possível distinguir 
parcialmente alguns  dos 
conceitos inclusivos 
daqueles subordinados 

Não Apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 
E2 

Geociências, Unicelulares, 

Clima, Geologia, Habitantes, 

Homem, Fósseis, Geologia, 

Rochas, Minerais 

 

Poluição, Saúde, Seres Vivos, 

Meio Ambiente 

Evolução da Terra até o começo 

da destruição o planeta era 

formado por água, tinha peixes 

que se transformaram em 

lagarto, entre outros até 

primeiros animais, entre eles os 

macacos até os primeiros 

homens até a atualidade, está 

envolvido nos problemas 

natureza.  

Evolução da Terra até o começo 

da destruição o planeta era 

formado por gelo com o 

derretimento água, 

Gelo que se transformou em 

Terra com a divisão gerou 

caverna. 

Evolução da Terra até o começo 

da destruição, o planeta 

atmosfera possui Planetas geram 

rochas, possui pedras preciosas 

com a extração gera poluição 

que afeta saúde de todos os 

Seres vivos. 

Poluição que os mineradores 

cheguem a uma conclusão de 

acabar com essa agressão que 

afeta meio ambiente. (Nota-se 

ausência de conectivos para 

completar o sentido lógico) 

Evolução da Terra até o 

começo da destruição (água, 

primeiros animais, homens, 

atualidade, natureza) 

Gelo (água, Terra, Caverna) 

Evolução da Terra até o 

começo da destruição 

(Planetas, rochas, pedras 

preciosas, poluição, saúde, 

seres vivos, meio ambiente) 

É possível distinguir 

parcialmente alguns  dos 

conceitos inclusivos 

daqueles subordinados 

Não Apresentou 

recombinação válida 
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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICO 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

E3 

Geociências, Rochas, 

Evolução, Animais, Seres 

Humanos, Planeta, 

Ambiente 

Não Apresentou Geociências é o estudo das 

características das rochas. 

Geociências estuda evolução 

dos animais, seres humanos 

ambiente e planeta. 

Geociências (Rochas, 

Evolução) 

Evolução (animais, seres 

humanos, ambiente, 

planeta) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

Não apresentou 

recombinação válida 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 

 

 

E3 

Geociências, Terra, Ar, 

Água, Seres Vivos, 

Evolução, Planeta, Terra, 

Rochas 

Mudanças Globais, 

Impacto ambiental 

Geociências está ligada a 

todos os fenômenos: terra, 

ar, água. 

Geociências abrange Seres 

vivos, Evolução, Planeta 

Terra composto por rochas e 

que teve mudanças globais 

que causaram um grande 

impacto ambiental. 

Geociências (Terra, ar, 

água) 

Geociências (Seres vivos, 

evolução) 

Geociências (Planeta 

Terra, Mudanças globais, 

impacto ambiental) 

 

 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

Não Apresentou 

recombinação válida. 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICO 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 
E4 

Geociência, Terra, Água, 

Temperatura, Rochas, 

Seres Vivos, Vida, Solo 

Não apresentou Geociência estuda a Terra 

formando Rochas formando 

solo. Geociência estuda  

Água para Seres Vivos, 

Temperatura interfere na 

Vida. 

 

Geociência(Terra, Rochas, 

Solo) 

Geociência (Água, Seres 

Vivos) 

Geociência(Temperatura, 

Vida) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

Não Apresentou 

recombinação válida. 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 
 
 
 

E4 

Universo, Terra, Seres 

Vivos, Homem, Rochas, 

Minério, Fósseis, Planeta 

Degradação, Consciência, 

Responsabilidade, 

Benefício, Malefício, 

Descoberta, História 

Universo abrange a Terra 
habitam Seres vivos, entre os 
quais existe Homem que 
pratica Degradação. 
Universo abrange a Terra 
habitam Seres vivos com 
Consciência gera 
Responsabilidade com o 
Planeta. 
Universo abrange a Terra é 
formada por Rochas contém 
Minério que pode ter 
Benefício e Malefício. 
Universo abrange a Terra é 
formada por Rochas possui 
Fósseis possibilita 
Descobertas que constrói 
História. Nota-se ausência 
de alguns conectivos para 
formação se sentido lógico. 

Universo (Terra, Seres 
vivos, Homem, 
Degradação) 
Seres vivos (Consciência, 
responsabilidade, Planeta) 
Terra (Rochas, Minério, 
Malefício, Benefício) 
Rochas (Fósseis, 
Descobertas, História) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

1-Benefício e Malefício 

para a Terra; 

 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICO 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 
E5 

Geociência 
Terra 
Interação 
Rochas 
Ar 
Vegetação 
Aspecto Terrestre 
Fósseis 

Não Apresentou As  Geociências estuda a 
Terra que sofre a interação 
de rochas, ar, vegetação que 
modificam os Aspectos 
terrestres e exemplo são os 
Fósseis. 
 
 
 
 
 

Geociências (Terra), Terra 

(Rochas, Ar, Vegetação, 

aspectos terrestres, fósseis) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados 

1.Rocha- Ar- vegetação 

modificam os – 

Aspectos Terrestres. 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 
E5 

Geociências, Terra, 

Água, Solo, Seres Vivos, 

Fósseis, Minerais, 

Plantas, Animais, Seres 

Humanos 

Não Apresentou Geociências está relacionada 
com a Terra que contém 
Água, solo. Água essencial 
para os Seres vivos que 
podem ser Plantas, Animais 
e Seres humanos. 
Solo composto de Minerais e 
Fósseis . 
Os seres humanos  traficam 
os fósseis. 
O depósito incorreto de 
minerais prejudicam os 
Seres humanos, os Animais 
e Plantas 

Geociências (Terra, Água, 

Solo) 

Água (Seres vivos, 

Plantas, Animais, Seres 

Humanos) 

Solo (Fósseis, Minerais) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados 

1-Seres Humanos – 

alguns traficam-Fósseis. 

2-Minerais – depósito 

incorreto prejudicam os 

– Seres humanos – 

Animais – plantas. 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICO 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

E6 

Geociências, Elementos, 
Água, Solo, Natureza 

Necessidade 
Humanidade 

Geociências alerta para 
Necessidade desses 
Elementos  como Água, 
Solo, para a Humanidade. 
Geociências estuda 
elementos como água, solo 
estão presentes natureza 
para humanidade. 

Geociências (Necessidade, 
Humanidade) 
Geociências (elementos, 
água, solo, natureza) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados 

1.Necessidade – desses 

elementos – água- solo - 

estão presentes – 

natureza- para - 

Humanidade 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 

 

E6 

Geociências 
Evidências, Vida, 
Biodiversidade, Fósseis, 
Vestígios, Processos 
químicos 

Meio ambiente,  
Preservação, soluções, 
Redução de extração, 
replantação, Espécie 
humana 

Geociências compreende o 
Meio ambiente e alerta pela 
Preservação estudando 
Soluções como Redução da 
Extração e Replantação. 
Geociências compreende o 
Meio ambiente e alerta pela 
Preservação evidenciando 
impactos causados pela 

Geociências (Meio 
ambiente, Preservação, 
Soluções, Redução da 
extração, Replantação) 
Preservação (Espécie 
Humana) 
Geociências (Evidências, 
Vida, Biodiversidade) 
 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados 

Não Apresentou 

recombinação válida 
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Espécie Humana. 
Geociências reconstrói por 
meio de Evidências a 
evolução da Vida e toda sua 
Biodiversidade. 
Geociências reconstrói por 
meio de Evidências que 
pode ser Fósseis que são 
Vestígios resultado de 
processos químicos. 

Evidências (Fósseis, 
Vestígios, Processos 
Químicos) 

  
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 
CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 

E7 

Geociências, Tempo, 

Clima, Evolução, 

Planeta, Terra 

Ciência, Estudo, Teoria, 

Evidência 

Geociências estudo do 
Tempo relaciona Clima, 
Evolução, fator que leva a 
existência do Planeta Terra. 
Geociências pode ser Ciência 
é um estudo leva a Teoria e 
Evidência do Planeta Terra. 
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico) 

Geociências (Tempo, 

Clima, Evolução, Planeta 

Terra) 

Geociências (Ciência, 

Estudo, Teoria  Evidência) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados 

Apresentou 
recombinações válidas. 
1-Evidência - de um 
princípio de formação 
do – Planeta Terra. 

2- Teoria do Planeta 
Terra 

 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 

 

E7 

Geociências, Estudo da 
Terra, História da Terra, 
Solo, Água, Plantas, 
Oceanos, Fósseis, 
Dinossauros, 
Desintegração dos 
planetas, Pangeia 

Homem, Solucionado, 
Conscientização, Turismo 
adequado  

Geociência cita o Estudo da 
Terra estuda Solo com 
plantas intervenção do 
Homem que pode ser 
solucionado por meio da 
conscientização 
economicamente turismo 
adequado. Água formando 
oceanos intervenção do 
homem. 
Geociência, História da 
Terra pode ser evidenciado 
através de Fósseis 
evidenciando a existência 
de, Dinossauros. 

Geociência (estuda da 
Terra, Solo, Água, Plantas, 
Oceanos, Homem, 
Solucionado, 
Conscientização, Turismo 
adequado). 
Geociência (História da 
Terra, Fósseis, 
Dinossauros) 
História da Terra 
(desintegração dos 
continentes – Pangéia)  

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Apresentou 
recombinações válidas. 
1.Plantas-Oceanos – 
intervenção do homem 
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História da terra pode ser 
evidenciada através da 
Desintegração dos 
continentes, antiga  Pangéia. 
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico). 
 
 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 

 

 

E8 

Geociências, terra, Ar, 
Água, Solo, Sistema 
Solar, Seres Vivos. 

Fontes Históricas Geociências estuda Terra 
constituída por Ar, Água, 
Solo. Ar e Água 
fundamental para Seres 
vivos. Solo encontra-se 
Fontes Históricas. 
Terra localizada no Sistema 
Solar. 

Geociências (Terra, Ar, 
Água, Solo, Seres vivos, 
Fontes Históricas) 
Geociências (Terra, 
Sistema Solar) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1.Ar-água – 
fundamental para – 
seres vivos. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 

 

 

 

E8 

Geociência, Geologia, 
Paleontologia, Planeta, 
Terra, Água, Ar, Rochas, 
Seres Vivos. 

Extinção de ancestrais, 
Impactos ambientais, 
Fiscalizações, Erosão no solo 

Geociência associada à 
Geologia, Ciência que 
estuda a origem a formação 
do Planeta Terra formado 
por Água, Ar, Rochas, 
essenciais para os Seres 
vivos causadores de 
Extinções de animais 
podendo ser solucionada 
fiscalizações. Seres Vivos 
que é capaz de transformar 
o meio ambiente causando 
Impactos ambientais por 
exemplo Erosão no solo. 
Geociência pode causar 
impactos ambientais. 
 

Geociência (Geologia, 
Planeta Terra, Água, Ar, 
Rochas, Seres Vivos, 
Extinções de animais, 
Fiscalizações, Impactos 
ambientais, Erosão no 
solo). 
Geociência (Impactos 
ambientais) 
Geociência (Paleontologia, 
Fósseis) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1.Geociência – pode 
causar – impactos 
ambientais. 
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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 

 

 

E9 

Geociência, Ciência, 
Geografia territorial, 
Espaço, Temperatura, 
Água e paisagens 

Não apresentou Geociências envolve a 
ciência e a Geografia que 
apresentam característica 
territorial e são classificados 
pelo espaço e temperatura e 
que interage com a água  e 
as paisagens 

Geociências (Ciência e a 
Geografia, territorial, 
espaço e temperatura, 
água, ar , paisagens 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Não Apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 

 

 

 

E9 

Geociências,Planeta, 
Fósseis, Geologia, 
Rochas, Terra, Água, 
Plantas, Minerais 

Seres humanos, 
Homens, Ambiente 

Geociências compreende-se 
por planeta e envolve a 
Terra que necessita de 
plantas. 
Geociências compreende-se 
pro planeta que necessita da 
água. 
Geociências compreende-se 
por planeta envolve a Terra  
que é formada por seres 
humanos que são 
dependentes dos minerais  
utilizados para o seu 
benefício. 

Geociências (planeta, 
água, fósseis) 
Geociências (planeta, 
terra, plantas) 
Geociências (planeta, 
terra, seres humanos, 
minerais, homem, 
ambiente) 
Geociências (Fósseis, 
Geologia, Rochas) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1.Ambiente – deve ser 
preservado pelo - 
homem 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

E 10 

Geociências, Clima, 
Solo, Espaço, Rochas, 
Tempo, Planeta Terra 

Não Apresentou Geociência é a ciência que 
estuda Clima juntamente 
com o tempo, Espaço que 
forma tempo e Planeta Terra 
e Solo tipos de Rochas. 
 
 

Geociências (clima, tempo 
Espaço, Planeta Terra, 
Solo, rochas) 

É possível distinguir 
parcialmente a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1-Tempo – forma –
Planeta Terra 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

E10 Geociências, Geologia, 
Planeta Terra, 
Atmosfera, Clima, 
Paisagens, Processos 
Naturais, Rochas, 
Minerais, Minérios. 

Homem, Preservação, 
Impacto 

Geociências associando a 
Geologia, ciência que estuda 
a origem e a formação do 
Planeta Terra tem Atmosfera 
tem Clima modifica 
Paisagens intervenção 
Homem gerando impacto 
prevalecendo 
Conscientização. 
Geologia que estuda os 
Processos naturais como 
Rocha extraindo Minerais 
em que Minérios exploração 
Homem.  (Nota-se ausência 
de conectivos para 
completar o sentido lógico 
das proposições. 
 

Geociências (Geologia, 
Planeta Terra, Atmosfera, 
Clima, Paisagens, Homem, 
Conscientização, Impacto) 
Geologia (Processos 
naturais, Rocha, Minerais, 
Minérios, Homem, 
Impacto) 
 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1-Minérios- exploração- 
homem 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

E11 Geociência, Interação de 
Seres, Vida, História, 
Espaço, Ambiente 
Natural 

Ambiente modificado As Geociências estuda 
Interação dos seres envolve 
Vida e história abordam 
Espaço pode ser separado 
em Ambiente natural e 
Ambiente modificado. 
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições. 
 
 
 
 
 
 

Geociências (Interação de 
Seres Vida, História, 
Espaço, Ambiente natural, 
Ambiente modificado) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Vida – história – 
abordam o espaço 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

E11 Geociência, Planeta 
Terra, Biosfera, Rochas, 
Espécies, Ambientes, 
Minérios, Fósseis. 

Exploração, Ciência, 
Degradação, Novas 
soluções, Conhecimento 
precoce escolar, Mudança 
ideológica, Ações 
beneficentes. 

Geociências estuda o Planeta 
Terra contém a Biosfera  
abriga espécies, ambientes, 
rochas.  
Rochas onde se extrai 
Fósseis das Espécies e 
Minérios. 
A exploração dos Fósseis e 
Minérios auxilia o 
desenvolvimento da Ciência 
tem bases para gerir 
Soluções que deve envolver 
Conhecimento escolar  
culmina na Mudança 
ideológica criam Ações 
benéficas. 
A exploração do Minério 
causa Degradação. 
Exploração dos Ambientes, 
das Espécies e do Minério e 
dos Fósseis causa 
degradação 

Geociências ( Planeta 
Terra, Biosfera, Rochas) 
Rochas (Fósseis, Minério, 
Exploração, Ciência, 
Soluções, Conhecimento 
Escolar precoce, Mudança 
ideológica, Ações 
benéficas)  
Biosfera (Ambientes, 
Espécies, Rochas, 
Exploração, Degradação) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Exploração -minérios - 
fósseis - espécies 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

E12 Geociências, Sistema 
Solar, Planeta Terra, 
Tempo geográfico, 
Clima, Fósseis 

Não apresentou Geociências é a ciência que 
estuda Sistema solar 
localização Planeta Terra, 
Evolução dos materiais 
Tempo geográfico como 
Clima e descobrimento de 
animais antigos Fósseis. 
.(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 
 

Geociências (Sistema solar, 
Planeta Terra, Tempo 
geográfico, Climas, 
Fósseis) 
 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Não Apresentou 
recombinação válida. 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

E12 Geociência, Evolução, 
Fósseis, Dinossauros, 
Seres vivos, Plantas, 
Oceanos, bactérias, Seres 
humano, Homem, 
Estudo da Terra, 
Planeta, Solo 

Homem, Ações, Aceleração 
dos resultados 

Geociência estuda Evolução, 
Seres Vivos, Estudo da 
Terra. 
Evolução observada Fósseis 
ideia de Dinossauros tráfico 
de fósseis pelo Homem 
pode-se haver uma 
conscientização de que é 
afetado pelas próprias 
Ações. 
Seres Vivos fazem parte 
Plantas, Oceanos, Bactérias, 
Seres Humanos maior 
interventor de tudo Homem  
pode-se haver uma 
conscientização de que é 
afetado pelas próprias 
Ações. 
Estudo da Terra inclui-se 
Planeta e Solo injetando 
bombas para a Aceleração 
dos resultados. 
.(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 

Geociência (Evolução, 
Seres Vivos, Estudo da 
Terra) 
Evolução (Fósseis, 
Dinossauros, Homem, 
Ações) 
Seres Vivos (Plantas, 
Oceanos, Bactérias, Seres 
Humanos, Homem, 
Ações) 
Estudo da Terra (Planeta, 
Solo, Aceleração de 
resultados) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1.Dinossauros – tráfico 
de fósseis pelos homens 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

E13 Geociência,Planeta 
Terra, Clima, Água, 
Solo, Natureza, Relevo 

Não Apresentou Geociência estuda tudo que 
há no Planeta Terra tem 
diferentes tipos de clima e 
possui Água, Solo e os tipos 
de relevo e Natureza.(Nota-
se ausência de conectivos 
para completar o sentido 
lógico das proposições). 

Geociência (Planeta Terra, 
Clima, Água, Solo, 
Relevo,Natureza) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Não apresentou 
recombinação válida. 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

E13 Geociência, Planeta 

Terra, Evolução, Fósseis, 

Biodiversidade,Hidrosfe

ra, Água, Animais, 

Litosfera, Solo, Minerais, 

Atmosfera, 

Meio ambiente, Ser humano, 

Mineração, Forma e 

quantidade de extração 

Geociências estuda os 
componentes Planeta Terra 
sofreu um precioso 
Evolução que deixou Fósseis 
e originou a Biodiversidade 
exemplo Ser humano. 
Planeta Terra principal 
característica Ser humano 
por meio Mineração 
interfere Hidrosfera, 
Animais, Litosfera, 
Atmosfera. 
Ser humano relação de 
consciência Meio ambiente. 
Hidrosfera estuda água 
essencial para o Ser 
Humano. 
Mineração explora os 
Minerais mudança na Forma 
e quantidade de extração. 
.(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 
 

Geociências (Planeta 
Terra, Evolução, 
Biodiversidade Fósseis) 
Planeta Terra (Ser 
humano, Meio ambiente, 
Mineração) 
Mineração (Forma e 
quantidade de extração, 
Hidrosfera,Água, 
Animais, Litosfera, 
Atmosfera) 
Litosfera (Solo, Minerais) 
 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1-Água – essencial para 

o – ser humano 

2- Mineração – explora 

os – minerais 

3-Biodiversidade – 
exemplo-mineração 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 
 
 

E14 

Geociência, Geografia, 
Estrutura do Planeta, 
Clima, Camadas da 
Terra, Paisagem, 
Naturais 

Modificada Geociência estuda Geografia 
estuda Estrutura do planeta 
exemplo Camadas da Terra 
e Paisagem e Clima. 
Paisagem divide naturais e 
modificadas. .(Nota-se 
ausência de conectivos para 
completar o sentido lógico 
das proposições). 
 

Geociência (Geografia, 
Estrutura do Planeta, 
Clima, Camadas da Terra, 
Paisagem, Naturais, 
Modificadas) 
Geografia (Clima) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Não apresentou 
recombinação válida 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 

E14 

Geociências, Terra, 
Evolução, Fósseis, 
Animais, Plantas, 
Ambiente, Animais, 
Seres Vivos, Vida 

Humana, Natureza, 
Poluição, Escassez. 

Geociências estuda a Terra 
podendo ser através da 
Evolução que mostra os 
Fósseis que pode ser 
Animais e plantas podem 
revelar aspectos do 
Ambiente sofre interferência 
Humana que vem 
degradando a Natureza 
prejudicando a vida dos 
Animais. 
Terra tem grande parte 
formada por Água vem 
sendo Poluída o que causará 
futuramente a Escassez e 
proporciona Vida aos Seres 
Vivos.(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 

Geociências (Terra, 
Evolução, Fósseis, 
Animais, Plantas, 
Ambiente, Humana, 
Natureza, Animais) 
Terra(Água, Poluída, 
Escassez) 
Terra (Vida, Seres Vivos) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

1-Animais-plantas- 
podem revelar- aspectos 
do ambiente 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

E15 Geociências, Sol, 
Aquecimento, Solo, Ar, 
Contaminações 

Meio ambiente Geociências estuda Sol 
produz Aquecimento 
prejudica o Solo. 
Sol afeta o ressecamento do 
Ar fica mais propício a 
contaminações prejudicando 
o Meio ambiente. 

Geociências(Sol, 
Aquecimento, Solo) 
Sol (Ar, Contaminações, 
Meio ambiente) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados 

Não apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 
 

Geociências, Geologia, 
Rochas, Minerais, 
Minérios, Cavernas, 
Planeta, Seres Vivos, 

Humanidade, Homem, Meio 
ambiente, Destruição, 
Agressiva, Poluição. 

Geociências está ligada a 
Geologia que estuda a 
formação das rochas 
contidas no Planeta. 

Geociências(Geologia, 
Rochas, Planeta) 
Rochas (Minerais, 
Minérios, cavernas) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Minerais-Minérios- 
encontram-se também 
em cavernas 
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E15 
Vida. Rochas como Minerais, 

Minérios encontramos 
também em Cavernas. 
Planeta está ligado Seres 
vivos que envolve a Vida 
que abrange Humanidade 
que está ligado ao Homem 
que explora Meio ambiente 
causando a Destruição de 
forma Agressiva que levou a 
Poluição. 

Planeta (Seres vivos, Vida, 
Humanidade, Homem, 
Meio ambiente, 
Destruição, Agressiva, 
Poluição). 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 
E16 

Geociências, Relevo, 
Planíceis, Planaltos, 
Montanhas, Água, 
Terra, Astros, Sistema 
Solar, Clima, Chuva, 
Umidade do ar, Vento, 
Meteoros, Estrelas, 
Cometas, Sol, Planeta, 
Plutão, Saturno, Netuno, 
Vênus, Mercúrio, Marte, 
Urano, Júpiter. 

Não Apresentou Geociências estuda Relevo 
relaciona Planíceis,  Planaltos, 
Montanhas. 
Estuda Água, Terra, Astros 
composto por Meteoros, 
Estrelas, Cometas, Sistema 
Solar composto por Sol, 
Planeta,Clima relaciona 
Chuva, Vento, Umidade do ar. 
Planeta representados por  
Plutão, Saturno, Netuno, 
Vênus, Mercúrio, Marte, 
Urano, Júpiter. 

Geociências (Relevo, 
Planíceis, Planaltos, 
Montanhas, Água, Terra) 
Astros (Meteoros, Estrelas, 
Cometas) 
Sistema Solar (Sol, 
Planeta) 
Clima (Chuva, Umidade 
do ar, Vento) 
Planeta (Plutão, Saturno, 
Netuno, Vênus, Mercúrio, 
Marte, Urano, Júpiter) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Não apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 

E16 

Geociências, Universo, 
Planeta Terra, Estrela, 
Planetas, Seres 
Humanos, Plantas, 
Animais 

Conservação, Poluição. Geociências estuda Universo 
que inclui Estrela e Planetas. 
Planeta Terra conta a história 
Seres humanos que pode 
diminuir a Poluição através da 
conservação da Naturezae cria 
novas tecnologias para a 
Conservação da Natureza. 
Natureza está contido Seres 
humanos. 

Geociências (Universo, 
Planeta Terra, Natureza, 
Poluição) 
Universo (Estrelas, 
Planetas) 
Planeta Terra (Seres 
Humanos, Conservação) 
Natureza (Seres Humanos, 
Plantas, Animais). 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

1-Seres humanos- pode 
diminuir através da – 
conservação -  criar 
novas tecnologias para 
2- conservação – da – 
poluição 
3- Natureza está contida 
– seres humanos – que 
produz - natureza 
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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 
 
 

E17 

Geociências, Terra, Solo, 
Minerais, Água, Rios, 
Mares, Energia 
Hidrográfica, Ar, 
Energia eólica 

Ciência Geociências é uma Ciência 
que estuda Terra que 
compõe Solo como Minerais,  
Água exemplos Rios, Mares 
e que gera Energia 
hidrográfica e Ar que gera 
Energia eólica. 

Geociências (Terra, Solo, 
ÁÁgua,Ar) 
Solo (Minerais) 
Água(Rios, Mares, Energia 
Hidrográfica) 
Ar (Energia eólica) 

Distinguem-se 
parcialmente os 
conceitos mais 
inclusivos daqueles 
subordinados.  
 

Não apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 

E17 

Geociência, 
Paleontologia, Fósseis,  
Vida, Homem, Caverna, 
Animais cavernícolas, 
Aranha chicote, 
Estalactites, 
Estalagmites, Cavernas 
carbonáticas,  Geologia, 
Rochas, 

Informação,  
Exclusão, Mundo, Fortes 
impactos no planeta, 

Geociência está relacionado 
Paleontologia, Vida, 
Caverna, Geologia 
Informação. 
Paleontologia estuda os 
Fósseis. 
Vida que incorpora vários 
elementos dentre eles o 
Homem que utiliza esses 
bens oferecidos pela 
natureza e explora além do 
que deveria causando 
Exclusão de várias espécies 
Mundo. 
Caverna que é habitada por 
Animais Cavernícolas 
exemplo Aranha Chicote e é 
composta por Estalactites e 
Estalagmites e dentre as 
várias existem as Cavernas 
Carbonáticas. 
Geologia estuda Rochas. 
Informação que por muitas 
vezes por falta dela acaba 
gerando Fortes impactos no 
planeta. 
 

Geociência(Paleontologia, 
Vida, Caverna, Geologia 
Informação) 
Paleontologia (Fósseis) 
Vida(Homem, Exclusão, 
Mundo) 
Caverna(Animais 
Cavernícolas, Aranha 
Chicote, Estalactites,  
Estalagmites, Cavernas 
Carbonáticas) 
Geologia (Rochas) 
Informação(Fortes 
impactos no planeta). 
 
 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Não apresentou 
recombinação válida. 
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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

  

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 
 
 
 
 
 

E18 

Geociência, Terra, 
Geologia, Rochas, 
Clima, Temperatura, 
Paisagem, Mortes, 
Astros, Estrelas, 
território, H²0, Vida. 

Globalização Geociências abrange os 
fenômenos da Terra como  
Geologia, Clima, Paisagens, 
H20,Vida, Astros, Território. 
Geociências abrange 
fenômenos da Terra como a 
Geologia que é o estudo das 
rochas. / Geociências 
abrange fenômenos da Terra 
como o clima que envolve 
temperatura. / Geociências 
abrange fenômenos da Terra 
como paisagens, Montes. 
Geociências abrange os 
astros que estuda as estrelas.  
Geociências abrange 
fenômenos da Terra, H20 
essencial para a vida. 

Geociências (Terra, 
Geologia, Clima, 
Paisagens, Astros, 
Território, H20) 
Terra (geologia, Rochas) 
Terra (Clima, 
temperatura) 
Terra (paisagens, Montes) 
Terra (astros, estrelas) 
Terra (Território, 
Globalizado) 
Terra (H20, Vida) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Não apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 
 
 

E18 

Geociência, Planeta, 
Evolução, Observado, 
Vida dos Seres, Terra, 
Biosfera,  
 

Problemas ambientais, 
Homem, Soluções 
Recursos mais renováveis 
Recursos Naturais 

As Geociências estuda o 
Planeta Terra que investiga a 
evolução que pode ser 
observada pela vida dos 
seres e pelo 
desenvolvimento da Terra. 
As Geociências estuda o 
Planeta Terra através da 
Biosfera encontramos a 
exploração contendo 
recursos naturais e os 
problemas ambientais 
causados pelo homem que 
extrai estes recursos e que 
pode desenvolver soluções , 
como por exemplo o uso de  
recursos mais renováveis. 

Geociências (Planeta, 
Evolução Biosfera) 
Evolução (Seres, Terra) 
Biosfera (Exploração, 
Problemas ambientais) 
Exploração (recursos 
Naturais) Problemas 
Ambientais (Homem, 
Recursos Naturais, 
Soluções, Recursos mais 
renováveis) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

1-Biosfera encontramos 
Exploração – Problemas 
ambientais. 
2-Homem – que extrai- 
recursos naturais. 
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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

E19 Geociências, Terra, 
Astrologia, Ecossistema, 
Água, Sistema Solar 

Mudanças climáticas Geociências estuda aTerra 
estuda Astrologia no  
Ecossistema. 
Geociências estuda Água 
afeta Mudanças climáticas 
do Sistema Solar. 
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 

Geociências (Terra, 
Astrologia, Ecossistema) 
Geociências (Água, 
Mudanças Climáticas, 
Sistema Solar). 

Distinguem-se 
parcialmente os 
conceitos mais 
inclusivos daqueles 
subordinados.  
 

Não apresentou 
recombinação válida. 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

E19 Geociências, Universo, 
Planeta Terra, Planetas, 
Elementos químicos, 
Cavernas, Rochas, 
Fósseis, Ossos, Rios, 
Água, Plantas, Algas, 

Mineração, Extração de 
Minerais, Poluição, 
Desmatamento,Meio 
ambiente. 

Geociências abrange  
UniversocontémMineração 
que explora Extração dos 
minerais, Planeta Terra, 
constituído Planetas, 
Elementos químicos, 
formados por Cavernas, 
Rochas, Fósseis que são 
Ossos, Poluição com o 
Desmatamento,  Rios 
formado por Água, Plantas 
constituída por Algas e Meio 
ambiente. 
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 

Geociências (Universo,  
Mineração, Extração dos 
minerais, Planeta Terra, 
Elementos químicos, 
Fósseis, Poluição, Rios 
Plantas, Meio ambiente) 
Mineração (Extração de 
minerais) 
Planeta Terra (Planetas) 
Elementos químicos 
(Cavernas, Rochas) 
Fósseis (Ossos) 
Poluição (Desmatamento) 
Rios (Água) 
Plantas (Algas) 
 

É possível distinguir 
parcialmente a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

1.Elementos Químicos – 
formadores de 
cavernas-rochas 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 
 
 

Geociência, Terra, Água, 
Clima, Solo, Calor, Frio. 

Não Apresentou Geociência estuda Terra 
contém Água, Clima, Solo. 

Geociência (Terra, Água, 
Clima, Solo) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 

Não apresentou 
recombinação válida. 
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E20 
 
 

Clima são exemplos Calor, 
Frio. 
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 

Clima (Calor, Frio) inclusivos daqueles 
subordinados. 

 

MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 

E20 

Geociências, Terra, 
Evolução, Ar, Água, 
Fogo, Fósseis, Seres 
Humanos, Solo, Rocha, 
Minérios, Fósseis. 

Economia Geociências estuda a Terra, e 
todo processo Evolução que 
envolve Ar, Água, Fogo, 
Fósseis, Seres Humanos, 
Solo, até chegar Seres 
Humanos, Solo que está 
relacionado a Rocha como 
Minérios, Fósseis gerando 
Economia, 

Geociências (Terra, 
Evolução) 
Evolução (Ar, Água, Fogo, 
Fósseis, Seres Humanos, 
Solo) 
Solo (Rocha, Fósseis, 
Minérios, Economia). 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

1-Evolução que envolve 
ar – água – fogo-fósseis 
–até chegar – Seres 
humanos. 
2-Solo que está 
relacionado com rochas-
como – minérios-fósseis- 
gerando-economia. 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 
 

E21 

Geociência, Universo, 
Sistema Solar, Galáxias, 
Sol, Planeta, Lua, Terra, 
Plantas, Águas, 
Animais. 

Meio ambiente, Seres 
humanos, Aquecimento 
Global 

Geociência estuda Universo, 
contém Sistema Solar, 
Galáxias. 
Sistema solar dividido em 
Sol, Planeta, Lua. 
Planeta contém Terra. 
Terra existem Meio 
ambiente e Seres humanos. 
Meio ambiente existem 
Plantas, Água, Animais. 
Seres Humanos provoca 
Aquecimento Global.  
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 
 
 
 

Geociência(Universo, 
Sistema Solar, Galáxias) 
Sistema solar (Sol, Planeta, 
Lua) 
Planeta (Terra) 
Terra (Meio ambiente,  
Seres humanos) 
Meio ambiente (Plantas, 
Água, Animais) 
Seres Humanos 
(Aquecimento Global) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Não apresentou 
recombinação válida. 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 
GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 
GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 
 

E21 

Universo, Planeta, Terra, 
Ar, Hidrogênio, 
Oxigênio, Água, Rocha, 
Água, Animais, Planta, 
Caverna, Estalactite, 
Estalagmite, Diamante, 
Ouro. 

Lixo, Ser humano, 
Mineração, Contaminação 
do Solo, Morte. 

Universo contém Planeta 
existe Terra é formada Ar, 
Água, Rocha. 
Ar contém Hidrogênio, 
Oxigênio. 
Água existem Animais, 
Planta. 
Animais sofre com a 
existência do Lixo por ser 
causado pelo Ser humano. 
Rocha forma Caverna gera 
Estalactite, Estalagmite. 
Rocha onde se efetua 
Mineração retira Diamante, 
Ouro. 
Mineração a forma de 
explorar pode causar 
Contaminação do Solo pode 
gerar até a Morte. 
(Nota-se ausência de 
conectivos para completar o 
sentido lógico das 
proposições). 

Universo (Planeta, Terra) 
Terra (Ar, Água, Rocha) 
Ar (Hidrogênio, Oxigênio) 
Água(Animais, Planta) 
Animais (Lixo, Ser 
Humano) 
Rocha(Caverna, 
Estalactites, Estalagmites) 
Rocha(Mineração, 
Diamante, Ouro) 
Mineração (Contaminação 
do Solo, Morte) 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Não apresentou 
recombinação válida. 
 

  

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 
 

CARACTERISTICAS 

MAPA 

CONCEITUAL 

INICIAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

HIERARQUIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 
 

E22 

Geociências, Terra, 
Grafia da Terra, Solos, 
Estrutura, Clima, 
Camadas, Temperatura, 
Substância, Relevos, 
Galáxia, Planetas, Água 

Não Apresentou Geociências estudaTerra 
representa  Grafia da Terra 
mostrando tipos de  Solos 
tem como influência Clima. 
Grafia da terra significa 
Estrutura. 
Terra seus componentes são 
Camadas que apresentam  
Temperatura e substância 
que formam Relevo e que 
possuem Substância. 
Terra base da Galáxia que 
contém Planetas que precisa 
de Água. 

Geociências (Terra, Grafia 
da Terra, Solos, Clima). 
Grafia da terra (Estrutura) 
Terra(Camadas 
Temperatura, Substância 
Relevo) 
Terra (Galáxia, Planetas, 
Água). 

É possível distinguir 
parcialmentea maioria 
dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Camadas que possui 
substância 
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MAPA 
CONCEITUAL 

FINAL 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
PROPOSIÇÕES 
PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

 
HIERARQUIZAÇÃO 
INCLUSÃO 

 
DIFERENCIAÇÃO 
PROGRESSIVA 
 

 
RECONCILIAÇÃO 
INTEGRADORA 

 
 
 
 
 
 

E22 

Geociência, Geologia, 
Paleontologia, Terra, 
Biodiversidade, Fósseis, 
Vida, Homem, Natureza, 
Minérios, Planeta, 
Evolução 

Benefícios, Poluição, 
Economia, Mudança 
 

Geociência inclui Geologia, 
Paleontologia. 
Geologia que estuda a 
formação da Terra que 
interage com Biodiversidade. 
Paleontologia pesquisa os 
Fósseis que serve para a 
compreensão Vida.  
Geociência relaciona-se com 
Homem que produz 
Benefícios através dos 
Minérios que ajuda Economia 
e produz Poluição poluindo a 
Natureza. 
Homem é o meio de Mudança 
para o Planeta que este sofre 
Evolução. 
 

Geociência (Geologia, 
Paleontologia) 
Geologia (Terra, 
Biodiversidade) 
Paleontologia (Fósseis, 
Vida).  
Geociência (Homem 
Benefícios, Minérios 
Economia, Poluição, 
Natureza) 
Homem (Mudança, Planeta, 
Evolução) 
 

É possível distinguir a 
maioria dos conceitos 
inclusivos daqueles 
subordinados. 

Não apresentou 
recombinação válida. 
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Quadro 12. Quadro Síntese dos Mapas Conceituais Coletivos Iniciais 

 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS CARACTERÍSTICAS 

GRUPOS CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICOS 

BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIÊNTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

INCLUSÃO DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 

 

 

 

 

G1 

Geociência 

Interação dos Seres 

Água 

Vida 

Espaço 

Origem 

Evolução 

Território 

Seres 

Clima 

Ambiente 

História Geociência é a 

Interação dos Seres. 

A interação dos Seres 

envolve Água, Vida, 

Espaço e História. 

O Espaço caracteriza o 

clima e o ambiente. 

A História conta a 

origem e a evolução e 

estuda o território. 

Água envolve a vida 

Vida - Seres 

Envolve 

Caracteriza 

Conta a 

Estuda a 

Geociência 

(Interação dos Seres) 

Interação dos Seres 

(Água, vida, espaço, 

história) 

Vida ( Seres) 

Espaço (Clima, 

ambiente) 

História ( origem, 

evolução, território) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

Não apresentou 

recombinação válida. 

 

 

 

Geociência 

Ciência 

Universo 

Água 

Não Apresentou Geociência é uma 

Ciência que estuda o 

universo e que é 

composto 

especialmente por 

Terra e pela 

Astronomia. 

É uma 

Que estuda 

Constituída por 

Essencial para 

Geociência (Ciência) 

Ciência (Universo, 

Terra, Água, 

Astronomia) 

Universo (Terra 

(Água, Ar, Solo, 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

Não apresentou 

recombinação válida. 
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G2 

Terra 

Astronomia 

Ar 

Solo 

Seres Vivos 

Rochas e Minerais 

Astros 

A Terra é constituída 

por água, Ar, Solo. 

Água, Ar e Solo 

essencial para os seres 

vivos. 

Solo constituído por 

Rochas e Minerais. 

Astronomia estuda os 

astros 

Constituído por 

Estuda os  

Seres Vivos) 

Solo (Rochas, 

Minerais) 

Astronomia (astros) 

 

 

 

 

 

 

G3 

Geociências 

Terra 

Galáxia 

Planeta 

Sol 

Clima 

Temperatura 

Água 

Vida 

Rocha 

Relevo 

 

      Não apresentou Geociências estuda a 

Terra que está na 

Galáxia. 

A Terra contém Clima, 

Temperatura. A Terra 

contém água que serve 

à vida. 

A Terra possui rocha 

que forma o relevo. 

A galáxia é formada 

pelo planeta e pelo sol. 

Estuda 

Contém 

Serve 

Possui 

Que formam 

É formada 

Geociência (Terra, 

Galáxia) 

Terra (Clima, Água, 

Rocha) 

Galáxia (Terra, 

Planeta, Sol) 

Clima (temperatura) 

Água (Vida) 

Terra (Rocha, 

Relevo) 

 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

Não apresentou 

recombinação válida 
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G4 

Geociências 

Ecologia 

Elementos Naturais 

Água  

Solo 

Vida 

Preservação 

Geociências é de 

grande importância 

para a Ecologia e para 

a Vida. 

Geociências estuda 

elementos naturais 

como a água e o solo e 

ao mesmo tempo 

estuda a Ecologia. 

Elementos naturais 

alertam para a 

necessidade de 

preservação da água e 

do solo. 

Ecologia é de grande 

importância para a 

vida. 

Geociências estuda 

elementos naturais 

como a água e o solo 

necessários à vida. 

É de grande 

importância 

Ao mesmo tempo 

que 

Alerta para a 

necessidade 

Como 

Necessários à 

Geociências 

(Elementos naturais, 

Ecologia) 

Elementos 

Naturais(Água, 

Solo) 

(Geociências) 

Elementos Naturais, 

Água,Solo, 

Preservação, Vida) 

 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

1.Água-Solo – 

Preservação-essencial 

para  Vida 

 

 

 

 

 

 

G5 

Geociências 

Geografia, Espaço 

Ar 

Água 

Solo 

Biologia  

Vida, evolução 

Diferentes modos de 

vida 

Sociologia 

Interações com a 

natureza 

Convívio ambiental 

Geociência abrange 

estudo da Geografia, 

Biologia e Sociologia 

Geografia prioriza o 

espaço e define-se em 

ar, água, solo 

Abrange, prioriza, 

define-se 

Geociência 

Geografia (espaço, 

ar, água, solo) 

Biologia(vida, 

evolução, diferentes 

modos de 

vida)Sociologia 

(interações com a 

natureza, convívio 

ambiental) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

1.Conscientização – 

Intervenção-Homem. 
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G6 

Geociências 

Água 

Animais 

Sistema Solar 

Planetas 

Galáxia 

Sol 

Meio ambiente Geociências estuda o 

meio ambiente e o 

sistema solar. 

Meio ambiente contém 

água, planta e animais 

O sistema solar é 

constituído pela 

galáxia,  planetas e sol 

Estuda 

Contém 

constituído 

Geociências (Meio 

ambiente, Sistema 

Solar) 

Meio Ambiente 

(água, planta, 

animais) 

Sistema solar 

(Galáxia, planetas, 

sol) 

É possível distinguir a 

maioria dos conceitos 

inclusivos daqueles 

subordinados. 

1.Ar- Água – Solo – 

Indispensável – para – 

Seres humanos 
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Quadro 13. Quadro Síntese dos Mapas Conceituais Coletivos Finais 

 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS CARACTERÍSTICAS 

GRUPOS CONCEITOS 

GEOCIENTÍFICO

S BÁSICOS 

CONCEITOS 

GEOCIÊNTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

PROPOSIÇÕES PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

INCLUSÃO DIFERENCIAÇÃO 

PROGRESSIVA 

 

RECONCILIAÇÃO 

INTEGRADORA 

 

 

 

 

 

 

 

G1 

Geociências 

Planeta Terra 

Ecossistema 

Seres Vivos 

Litosfera 

Espécies 

Minério 

Fósseis 

Exploração 

 

Informação 

Desolação de recursos 

Conhecimento 

Controle de ações 

Soluções 

Exploração 

Geociências estuda e 

analisa o Planeta Terra 

que contém 

ecossistema aonde 

habitam seres vivos 

que estão separados 

por espécies. 

Geociências  

estuda e analisa o 

Planeta Terra que 

contém ecossistema 

que abriga a litosfera 

aonde encontra-se 

minério e fósseis. 

Na litosfera encontra-

se o minério cuja 

exploração 

desenfreada para 

comércio causa 

desolação de recursos. 

Na listosfera 

encontram-se fósseis 

cuja exploração para 

comércio causa 

desolação dos recursos 

Estuda  

Analisa 

Contém 

Abriga 

Habitam 

Está formado por 

Excessiva de 

Desenfreado do  

Se transformam em  

Encontra-se 

Para comércio 

Causa 

Traz 

Que gere o  

Pode gerar o 

compartilhamento 

Geociências (Planeta 

Terra, Ecossistema, 

Seres Vivos, 

Litosfera) 

Seres Vivos 

(Espécies, 

exploração, 

informação, 

conhecimento, 

controle de ações, 

soluções) 

Litosfera ( Minério, 

Fósseis, Exploração, 

Desolação de 

recursos) 

É possível distinguir 

a maioria dos 

conceitos inclusivos 

daqueles 

subordinados. 

1-Seres vivos se 

transformam em 

fósseis; 

2-Litosfera- 

encontram-se-fósseis; 

3-Exploração excessiva 

de espécies; 

4-Exploração- 

desenfreada de 

Minérios 
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e traz informação que 

pode gerar o 

compartilhamento 

beneficiário de 

conhecimento que 

gere o controle de 

ações trazendo o 

domínio das soluções. 

Na litosfera encontra-

se o minério cuja 

exploração 

desenfreada para 

comércio causa 

desolação de recursos. 

Geociências estuda e 

analisa o Planeta Terra 

que contém 

ecossistema aonde 

habitam seres vivos 

que se transformam 

em fósseis cuja 

exploração excessiva 

de espécies para 

comércio causa 

desolação de recursos.  

 

beneficiário de 

Traz o domínio das 

 

 

 

 

Geociência 

Planeta Terra 

Seres Vivos 

Fósseis 

Vestígios 

Impactos Ambientais 

Homens 

Extração irregular de 

minério 

Geociência abrange 

aspectos do Planeta 

Terra, habitados por 

seres vivos. 

Geociência abrange 

aspectos da caverna 

que podem ser 

cársticas e podem 

conter formações de 

Abrange aspectos 

Habitados por 

Encontrados na 

forma de 

Podem ser 

Podem ser 

Geociência(Planeta 

Terra, Seres Vivos) 

Geociência 

(Caverna, Fósseis, 

vestígios, restos, 

cársticas, 

estalactites, 

Estalagmites) 

É possível distinguir 

a maioria dos 

conceitos inclusivos 

daqueles 

subordinados. 

Não apresentou 

recombinação válida. 
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G2 

Caverna 

Minerais 

Restos 

Cársticas 

Estalactites 

Estalagmites 

Extração irregular 

de minério 

 

estalactites e 

estalagmites e onde 

podem ser 

encontrados fósseis 

encontrados na forma 

de vestígios, restos. 

Geociência abrange 

aspectos das cavernas 

onde há minerais  

aonde pode haver 

extração irregular de 

minério. 

Geociência estuda os 

impactos ambientais 

causados pelos 

homens. 

encontradas 

Onde há 

Podem conter 

formações 

Aonde pode haver 

Causados pelos 

Geociência 

(Impactos 

Ambientais, 

Homens) 

Geociência 

(Cavernas, Minerais, 

Extração irregular 

de minério) 

 

 

 

 

 

G3 

Geociências 

Paleontologia 

Geologia 

Fósseis 

Vida 

Terra 

Biodiversidade 

 

Homem 

Poluição 

Mineração 

Natureza 

Geociência inclui 

Paleontologia que 

estuda os fósseis que 

ajuda na compreensão 

da vida. 

Geociência inclui 

Geologia que pesquisa 

a Terra que está 

relacionada com a 

biodiversidade. 

Geociência relaciona-

se com o homem que 

produz poluição como 

por exemplo na 

mineração que serve 

como malefício para a 

natureza. 

Inclui 

Relaciona-se com 

Que produz 

Como por exemplo 

Que serve como 

malefício para a  

Pesquisa a 

Esta relacionada a 

Estuda os 

Que ajuda na 

compreensão da  

Geociência 

(Paleontologia, 

Geologia, Homem) 

Paleontologia 

(Fósseis, Vida) 

Geologia (Terra, 

Biodiversidade) 

Homem ( Poluição, 

Mineração, 

Natureza) 

É possível distinguir 

a maioria dos 

conceitos inclusivos 

daqueles 

subordinados 

Não apresentou 

recombinação válida. 
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G4 

Geociências 

Paleontologia 

Fósseis 

Vida 

Vestígios 

Processos Químicos 

 

Impactos 

Espécie humana 

Meio ambiente 

Chuva ácida 

 

Geociências 

compreende a vida 

reconstituindo-a por 

meio de vestígios 

como por exemplos os 

fósseis. 

Geociências no ramo 

da Paleontologia 

estuda os fósseis como 

por exemplo os 

vestígios. 

Geociências  evidencia 

os impactos causados 

pela espécie humana 

no meio ambiente 

onde acontecem 

processos químicos 

como por exemplo a 

chuva ácida. 

Geociências 

compreende a vida 

reconstituída por meio 

de vestígios 

compreendendo o que 

compõe o meio 

ambiente onde 

acontecem processos 

químicos como a 

chuva ácida. 

No ramo da 

Estuda os 

Como por exemplo 

Compreende a 

Evidencia os 

Reconstituindo-a por 

meio de  

Compreendendo o 

que compõe 

Causadas pela 

No 

Onde acontecem 

 

Geociências 

(Paleontologia, 

Fósseis, Vestígios, 

Vida) 

Geociências 

(Impactos, Espécie 

Humana, Meio 

ambiente, Processos 

Químicos, Chuva 

ácida) 

 

É possível distinguir 

a maioria dos 

conceitos inclusivos 

daqueles 

subordinados 

1-Fósseis – como por 

exemplo – vestígios; 

2-Vestígios- 

compreendendo o que 

compõe – Meio 

ambiente 
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G5 

Geociência 

Naturais 

Sistema Solar 

Rochas 

Minerais 

Seres vivos 

Pluricelulares 

Unicelulares 

Homens 

Bactérias 

Conscientização 

Big Bang 

Planeta Terra 

Conscientização Geociência pode ser 

dividida em Sistema 

solar que se originou 

do Big Bang e 

surgimento da Planeta 

Terra  e o 

aparecimentos dos 

seres vivos que estão 

divididos em 

Pluricelulares, como 

por exemplos os 

homens e  

unicelulares, como por 

exemplo as bactérias. 

Geociência pode ser 

dividida em Naturais 

como as Rochas aonde 

existe minerais que 

sofrem a intervenção 

do homem que pode 

adotar medidas de 

conscientização. 

Pode ser subdividida 

em 

Que se originou do 

Surgimento do 

Dividido em  

Como por exemplo 

Medidas 

Intervenção do 

homem 

Aonde existe 

Geociência 

(Naturais, Sistema 

Solar) 

Naturais ( Rochas, 

Minerais, 

Conscientização, 

Homens) 

Sistema Solcar( 

BigBang, Planeta 

Terra, Seres vivos, 

Pluricelulares, 

Unicelulares, 

Homens, Bactérias) 

É possível distinguir 

a maioria dos 

conceitos inclusivos 

daqueles 

subordinados 

1.Conscientzação- 

intervenção- 

homem 

 

 

 

 

 

 

G6 

Geociências 

Planeta Terra 

Seres Humanos 

Natureza 

Solo 

Água 

Ar 

Evolução 

Meio ambiente 

Mineração 

Geociências estuda o 

Planeta Terra que 

contém seres humanos 

que modifica a 

natureza que contém 

solo, água e ar 

indispensáveis para os 

seres humanos 

Geociências estuda o 

Planeta Terra que 

contém seres humanos 

que se originaram pela 

evolução deixando 

Estuda 

Contém 

Se originaram pela 

Deixando 

Modifica 

Indispensáveis para 

os 

Precisa procurar 

formas de minimizar 

Geociências (Planeta 

Terra, Seres 

Humanos, Natureza, 

Solo, água e ar) 

Seres Humanos 

(Mineração, 

Evolução, Meio 

Ambiente, Fósseis) 

É possível distinguir 

a maioria dos 

conceitos inclusivos 

daqueles 

subordinados 

1.Solo-Água-Ar – 

indispensável – para- 

Seres Humanos 
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Fósseis 

 

fósseis. 

Geociências estuda o 

Planeta Terra que 

contém seres humanos 

que precisam 

desenvolver relações 

de modo sustentável 

com o meio ambiente 

e procurar formas de 

minimizar os efeitos 

causados pela 

mineração. 

 

 

os efeitos causados 

pela 

Precisa desenvolver 

relações de modo 

sustentável com o 
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Quadro 14. Quadro Síntese dos Relatos de Aprendizagem 

 
 
 
ESTUDANTES 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS RELATOS DE APRENDIZAGEM 

CONHECIMENTOS 
GEOCIENTÍFCIOS 

BÁSICOS 

CONHECIMENTOS 
GEOCIENTÍFICOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

IMPORTANCIA DA 
APRENDIZAGEM EM 

GEOCIÊNCIAS 

 
NARRATIVAS 

 

E10 

Mineração  
Pedras preciosas e seu valor 
econômico 
Preservação de Espécies 
ameaçadas de extinção 
Projeto de preservação de 
espécies e educação ambiental e 
sua importância para vida 
humana 

 Definições mais complexas sobre a 
geologia e seus recursos, para a 
melhoria da aprendizagem 

 

 

E18 

A Terra e sua composição 
Estrutura, propriedades físicas e 
história  
Minerais e Rochas 
Biosfera, litosfera, hidrosfera e a 
atmosfera 

Importância das espécies para o 
ambiente 
manejo e conservação de espécies 
ameaçadas de extinção 
Busca por alternativas que possa 
assim reduzir a pressão humana 
sobre as tartarugas marinhas, 

Conhecer mais sobre a Terra e seus 
componentes 
O acesso aos novos conhecimentos 
sobre a extração dos recursos naturais 
e seus riscos 
 

“Além disso, adquirimos um 
conhecimento a mais de como a geologia é 
de imensa importância para 
compreendermos sobre a origem e 
estrutura da Terra”. 

 

E14 

Mineração e preservação das 
espécies 
Pedras preciosas e sua 
importância para os povos 
antigos e para o museu 
Energia dos Cristais 
Processo de extração dos 
minérios 
Fósseis e a história da vida 
Extinção das tartarugas 
marinhas e o histórico da pesca 
para consumo humano 
Relação predador- presa como 
compreensão do declínio das 
tartarugas 

Utilização dos minérios no 
cotidiano 
Importância ambiental e econômica 
do projeto Tamar 

O estudo de Geociências de forma 
crítica 

“... nos foi dada a possibilidade de adquirir 
novos conhecimentos a respeito da 
mineração e das tartarugas marinhas de 
uma forma dinâmica e diferente da que 
todos estão acostumados.” 
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E8 

Formação do Planeta e seus 
processos de desenvolvimento e 
suas constantes transformações 
Origem do Planeta Terra 
Era glacial 
Formação das cavernas e 
importância da preservação 
Fósseis 
Evolução dos primatas 
Dinossauros 

A velocidade da destruição e a 
velocidade das transformações 
Preservação do ambiente é 
importante para nós 

Conhecimento essencial para 
aproximar o homem da Terra e para 
preservação. 

“A preservação do ambiente que vivemos é 
importante para nós mesmos e após ter 
acesso a todos esses conhecimentos posso 
dizer que sou uma cidadã bem melhor e 
com outra visão de mundo. Sabendo 
que tudo foi formado com muita 
delicadeza e durante um longo 
processo e o que restara daqui por 
diante dependerá primeiramente de 
mim.” 
 

 

E5 

A historia da terra que está 
registrada nos fosseis, nas 
rochas, nas montanhas, e tudo 
isso de certa forma ajudou a 
recriar um passado terrestre e 
um prever quem sabe um futuro 
também. 
 
 
 
 

Exploração dos recursos sem 
agressão 

Exploração do planeta de forma 
inteligente 
Interação da sociedade com o meio 
ambiente 

“O projeto de geociências foi muito 
importante pra o meu aprendizado, pois 
graças ao projeto entendi que se deve 
explorar o planeta de maneira inteligente 
transformação do espaço natural, e a 
interação da sociedade com o meio 
ambiente, que para isso é necessário a 
compreensão de conhecimentos 
geológicos”. 
““... o projeto me ensinou a usufruir dos 
recursos naturais da terra sem agredir 
diretamente ou indiretamente o meio 
ambiente. 

 

E11 

Rochas e sua origem 
Minérios e sua extração 
Prática do garimpo e seus 
impactos para o meio ambiente  
Rejeitos da extração jogados no 
ambiente natural e as 
consequências da poluição dos 
metais pesados para o solo. 
Contaminação por mercúrio e a 
contaminação da água dos rios e 
o desequilíbrio nos ecossistemas 
Extinção das espécies  
 
 
. 
 

Mineração e os desgastes ao meio 
ambiente; 
Extinção das espécies causada pela 
ação degradativa do homem e a 
responsabilidade de resolver os 
problemas; 
A importância do projeto 
Tamarpara restituir espécies em 
processo de extinção; 
A iniciativa doTamarpelo cuidado 
em planejar uma estrutura 
colaborativa de inserção social  
 

Importância de conhecer o mundo em 
que vivemos e por isso a necessidade 
de inserção das Geociências como 
conhecimento básico; 
A construção do conhecimento crítico 
deve ser incentivada 

“para um aluno se tornar um estudante 
completo, necessita não somente do 
conhecimento teórico, mas de uma boa 
iniciação ao exercício da prática...”. 
 “A importância do Projeto de Pesquisa: 
Geociências na Educação Básica, com 
aulas expositivas, nos levou a um 
conhecimento jamais adquirido. Embora a 
grade comum de matérias escolares inclua 
uma mínima parte do que se estuda nas 
Geociências, não é o suficiente para suprir 
as informações acerca da criação do 
mundo. Durante as aulas no Projeto 
adquirimos grande quantidade de 
conhecimento, porém o ápice de 
aprendizado se deu durante as atividades 
de campo, onde pudemos aplicar aquilo 
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que aprendemos enquanto teoria” 
“... o conhecimento crítico nos permitiu 
questionar a origem de tudo quando 
visitamos o Museu Geológico da Bahia...”. 
“isso nos faz imaginar se é realmente 
compensador retirar o minério misturado 
ao solo se para isso é necessário desfazer-se 
de tantos bens naturais” 
“... A construção do conhecimento crítico 
deve ser incentivada, a monotonia do 
estudo causa a acomodação da procura por 
mais instrução. Investir alternância entre 
experiência teórica e prática cria o 
equilíbrio necessário para a aquisição de 
experiência.” 

 

E10 

Formação da terra erupções 
vulcânicas 
O aparecimento dos primeiros 
seres vivos 
Tipos de Rochas 
Fósseis 

 Oportunidade para tirar dúvidas 
Ampliar curiosidade  
Colaboração para os trabalhos 
acadêmicos 

 

 

 E2 

Pedras preciosas, Fósseis de 
animais 
Utilidades das pedras preciosas 
O que a Terra possui 
Meteoros 
Surgimento do universo e do sol 
e planetas 
 
 

Importância do TAMAR na 
proteção dos animais 
Consciência sobre os cuidados com 
o planeta 
Reconhecimento do valor do Planeta 
Terra. 
 

Valorização do Planeta Terra “De acordo com o museu, vendo todas 
aquelas pedras, fósseis de animais que 
habitaram a Terra há milhares de anos 
atrás, pude perceber e conhecer o que o 
planeta Terra possui” 
“aprendi a enxergar o planeta Terra e os 
animais aquáticos de maneira diferente, 
aprendi a valorizá-los” 
“nem todas as pessoas têm uma visão das 
belezas e importância da terra e que 
devemos cuidar de todas essas coisas para 
que não se acabe, porque nunca é tempo 
perdido cuidar do que é nosso, mas sim 
uma vantagem” 

 

E13 

Informações sobre os minerais 
que compõem a Terra, as rochas 
e sua classificação e origem; 
O processo de formação das 
rochas; 
Minerais radioativos: urânio, 

Radioatividade e malefícios para a 
saúde humana 
Utilização dos minerais na vida 
cotidiana; 
Importância da mineração para o 
ser humano na geração de empregos 

 “o que mais me chamou a atenção foi que 
os minerais são utilizados em várias coisas 
do dia-a-dia, tem minerais no chão que 
pisamos, no sal que é utilizado na comida, 
e nos carros e nas motos que circulam nas 
ruas, os celulares que são formados por 
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arsênico 
Tipos de fósseis e sua 
importância; 
Espécies de tartarugas 
marinhas 
 

e movimenta a economia, mas gera 
impactos ao meio ambiente poluindo 
rios, a atmosfera e o solo. 
Exposição dos garimpeiros aos 
riscos da mineração; 
 

vários minerais e também o petróleo que é 
muito utilizado como combustível” 
“sem dúvida a mineração é importante 
para o ser humano, na geração de 
empregos, porém o que não é muito falado 
é que ela causa vários impactos ao meio 
ambiente poluindo os rios, a atmosfera e o 
solo... os próprios mineradores são 
prejudicados devido eles estarem expostos 
aos produtos químicos e a poeira podendo 
gerar Câncer e problemas respiratórios e 
também pelas péssimas condições de 
trabalho a que os garimpeiros são 
submetidos” 
 

 

E7 

Elementos Naturais 
Formação das cavernas 
Origem, história e os processos 
químicos para a formação de 
uma caverna cárstica 
Conceito de caverna. 
Estalactite, estalagmite, 
colunas, claraboia, rochas 
carbonáticas 
Importância científica, ecológica 
e cultural das cavernas. 
Riquezas do subsolo 
Fósseis de animais que 
habitaram a Bahia e o Brasil 
Preservação de espécies 
ameaçadas de extinção 
Forma de reprodução das 
tartarugas marinhas 

Geociências sociais e econômicas 
Papel do museu e a forma dinâmica 
de usar a oralidade junto com a 
tecnologia; 
 
 

Conhecimentos necessários para saber 
o que geologia representa e para nós 
seres humanos. 
Relação das Geociências com as 
outras áreas do conhecimento. 
 

“A viagem para a Gruta da Mangabeira, 
ao Museu Geológica da Bahia e ao Projeto 
Tamar, me trouxe respostas para 
perguntas que tinham em minha mente a 
respeito de nosso planeta Terra, também 
por discussões puxadas pela professora 
Rita que nos esclareceu de maneira 
dinâmica o que nenhum professor de 
biologia, química ou geografia tinha me 
explicado dessa maneira...” 
“Concluindo, as experiências e 
conhecimentos tragos para mim aluna, 
foram e serão suficientes para a minha 
conclusão de ensino médio e formação, 
trazendo também auxílio na formação de 
ideias e conhecimentos que nunca serão 
esquecidos...” 
“Geociências é tudo que vimos nas 
práticas, Cavernas, Museus, Projetos de 
Conservação das espécies...” 

 

E6 

Evolução do universo 
Planeta Terra 
Fósseis 
Evolução Humana 

Agressões ao Planeta Terra 
Responsabilidade Humana 

Exercício da cidadania responsável 
para ações futuras 

Através do Projeto de Geociências 
proposto pela Profa. Rita Bittencourt pude 
aprimorar conhecimentos adquiridos de 
forma mais restrita nas séries do Ensino 
Fundamental II. Não se tratando apenas 
disso, pude também reformular idéias e 



217 

absorver novos conceitos a cerca do 
planeta em que vivo. 
Primeiramente, apresentei junto a meus 
colegas o que já sabíamos e tudo isso ficou 
registrado. Na conclusão do curso, 
tivemos acesso a estas memórias e tive a 
sensação de não mais me reconhecer 
naquele pedaço de papel, era quase 
inevitável lembrar-se das palavras de 
Heráclito, de que “ nenhum homem pode 
atravessar o mesmo rio duas vezes, porque 
nem o homem nem o rio são os mesmos”. 
Atravessei minhas antigas memórias após 
ter contato com os estágios de evolução do 
universo e meu planeta (tendo consciência 
de que, um simples detalhe pode 
acrescentar ou mudar tudo o que 
sabemos), depois de observar e tocar coisas 
que estão aqui ha milhares de anos, depois 
de ter tão perto dos olhos, seres que antes 
só tinha contato através da TV, ou nem 
isso. Observar vestígios e imaginar que 
possa existir seres tão fascinantes na terra 
e no mar, e que somos processo de uma 
evolução tão detalhada, nos dá a certeza do 
quão agressivos temos sido para com o 
planeta, e da responsabilidade que temos 
sob nossas ações. Levando-se em 
consideração estes aspectos, participar 
deste projeto foi um processo de 
amadurecimento intelectual e moral, pois 
hoje, me reconheço como parte do planeta 
e cidadã responsável por ele e pela vida das 
futuras gerações. 

 

E12 

Rochas 
Meteoros  
Minérios  
Sistema solar 
Petróleo   
 

Conservação das espécies – Projeto 
TAMAR 
Extinção das Tartarugas Marinhas. 

 Sobre a geociência, era um tema 
desconhecido para mim, não sabia muito 
bem ao certo do conceito do mesmo e 
admito não ter dado merecida preocupação 
em procurar saber. Cursando o 3 ano no 
Colégio Modelo, turma C, apareceu a 
proposta de participar desse projeto 
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geociência na educação básica no ensino 
público junto com a professora Rita 
Barreto, que é uma excelente docente, que 
passou conhecimentos bárbaros pra todos 
nós participantes. 
Os encontros eram com fins de 
aprendizagem, buscando sempre nos 
conceituar o mundo da geociência, onde 
tudo começou, onde tudo se deu a 
formação da terra, seres vivos e 
etc.Tivemos atividades em grupo, uma 
dessas foi a de Salvador capital baiana, 
onde fomos no Museu Geológico da Bahia 
e aprendemos sobre rochas , meteoros , 
minérios , sistema solar, petróleo e muito 
mais. Fomos também no Projeto Tamar 
(Tartaruga Marinha) , projeto que cuida 
das tartarugas e também de tubarões e 
seus filhotes , tartarugas que andam 
extintas então eles tomaram a 
responsabilidade de cuida-las. Existem 5 
tipos , não tem todos os tipos la , mas 
possui a maioria. 
Finalizando, queria concluir dizendo que 
foi muito proveitoso para mim e para 
minha parte intelectual e cultural. 
aprendemos com toda certeza sobre a 
geociência tão escondida 
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Quadro 15: Síntese das transcrições das Explicitações Orais dos Mapas 

Conceituais Individuais Finais 

Narrativas 
E11 

 

“ É, citando aqui uma palavra aqui do mapa, planeta Terra ele é um planeta finito, e o sistema que rege é 
o sistema de exploração, é um sistema linear pelo fato de ele ter um início e ter um fim, não ter uma 
continuação, ele começa, termina, mas o planeta Terra por ser um planeta finito de recursos que estão 
acabando, acontece o seguinte, com o sistema de exploração linear eles exploram mas não ... como eu 
posso dizer, ele explora os recursos, e muitos deles não são renováveis como os combustíveis fósseis... 
É, dizer que acabar com tudo isso é meio hipocrisia por que é necessário, por que no mundo que a gente 
vive hoje, como a senhora até falou, é impossível regredir, a gente tem que progredir e ao mesmo tempo 
pensar em uma rua de mão dupla, não seria totalmente em um sentido apenas, por exemplo, existe a 
extração de petróleo por que o petróleo é um produto que ele tem grandes utilidades, mas utilizar outros 
recursos que poderiam ter a mesma função e que fossem mais renováveis e agredisse menos a natureza, 
as pessoas, seria um meio. 
É, eu acredito que muitas coisas são desnecessárias e são inseridas apenas no sentido do consumo, por 
exemplo, hoje a gente tem um, a gente reverte por exemplo o travesseiro que a gente dorme, a gente 
reverte com tóxicos contra incêndios. Eu acho, por exemplo, não acredito que um travesseiro tenha um 
grande risco de incêndio. É claro que no sentido de preservar pra caso não aconteça é realmente 
importante, mas acho desnecessário algumas ações. Substituir algumas ações mais naturais por ações 
mais, como é que eu posso dizer... o uso de agrotóxicos, por exemplo, existem várias maneiras de adubar 
a Terra usando material orgânico sem tóxicos que podem agredir tanto os alimentos, a forma por perto e 
o ser humano que vai consumir. 
Eu acho, eu acho o seguinte, que a gente realmente pensa como se os problemas tivessem longe, não 
tivesse perto, e que, por exemplo, uma empresa, uma indústria ela polui mais que eu, então ela tem mais 
responsabilidade em cuidar do que eu, mas nem sempre é assim por que se aquela indústria age daquela 
maneira, é por que o dono dela, os funcionários, o... e todo mundo que rege ela tenha essa ideologia de 
consumir e de pensar apenas no lucro, e isso eles conseguiram... 
Acho que sei aonde a senhora quer chegar me fazendo essa pergunta, é que o que eu realmente acho, uma 
medida simples, mas que muitas pessoas podem acreditar que pra mudar isso aqui agora não vai resolver 
isso, no final, mas pra frente, mas eu acho que, por exemplo, isso que a senhora acaba fazendo com a 
gente, reunir um grupo de estudantes pra gerir conhecimentos sobre certa área de que a gente não tem 
uma base no ensino médio, por exemplo. A gente acaba com esse conhecimento critico do que é certo, do 
que é errado, do que deve ser feito, dos meios termos. Então eu acho que se tivesse talvez um 
investimento desde o início nas crianças, na escola, se na pré-escola ela já aprendesse que sintéticos são 
tóxicos, que são produzidos a partir de elementos químicos, que podem causar doenças, e que isso faz mal 
e que isso é ruim. Por que aquelas crianças vão crescer, vão trabalhar, vão inserir, vai ta dentro daquelas 
industrias que hoje a gente acha que tem mais responsabilidade do que a gente em relação às 
degradações.” 
 

E16 

 

 
“Por traz desses estudos há um conhecimento sobre os corpos que existe no universo e estuda também o 

planeta Terra, e por isso conta a história dos seres humanos, das plantas, dos animais desde o inicio, 

conta também o presente que muitas coisa não entendemos, e também o futuro, por que é capaz de prever 

algumas coisas que irão acontecer no futuro. E por causa dessa previsão ajuda a preservar a natureza da 

poluição que é a maior causa de ... vamos supor, de .... destruição do planeta né, aí por isso que ajuda a 

contar a história do futuro. Aí eu escolhi essas palavras simples, mas como eu já disse, por traz tem um 

grande, uma grande complexidade né. 

”Porque pra falar verdade os humanos são os que mais poluem racionalmente né, eles têm a consciência 

da poluição que eles causam. Ai por isso, como o ser humano mesmo passou por um processo evolutivo e 

chegamos até agora né como estamos com raciocínio, aí ele, ele mesmo conta a sua própria história, prevê 
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o futuro, algumas coisas que irão acontecer no futuro, e por causa dessa previsão podemos mudar 

algumas coisas que esta acontecendo no presente, como a poluição como eu já citei, que pode ser 

diminuída. Então é isso que eu acho que o ser humano tem a capacidade de prevê o futuro.” 

E7 

 

“A intervenção do homem podem ser feita em, no caso, no planeta, nos oceanos. No planeta na forma 

de...é... nas plantas como explorador vivenciamos também, mas das plantas a perda de muitas espécies e 

o desmatamento de várias floresta. O oceano (...) dos ambientes naturais e hidrográficos. 

As emissão de poluentes, emissão de poluentes, também a forma de a urbanização é feita, e também de 

forma em que possa conservar alguns ambientes naturais, e de forma econômica podem entrar também o 

... nas plantas, nos oceanos e podem entrar em passeios turísticos mas de forma mais conscientizada. 

Júlia: É, organizando aqui as ideias, a geologia que é a ciência que estuda a origem e formação, o planeta 

Terra, a formação da atmosfera que tem os componentes químicos que pode intervir no clima, e isso pode 

modificar as paisagens, a natureza ao todo. Os processos naturais eu botei formação de rochas que pode 

ser extraído os minerais e os minérios. 

Júlia: É... eu interliguei aqui paisagem a intervenção ao homem e a exploração do minério, ele gerando o 

impacto que é feito pelo homem de forma de extração inadequada.” 

E12 
 
 

“A intervenção do homem no meu mapa entra na parte de fósseis, que tem haver com a venda ilegal, 

como é que se fala ... tráfico de fósseis, que o homem ao invés de atribuir fósseis ao estudo, a ciência, não, 

ele trafica esses fósseis não tendo uma boa colaboração. Outra forma de impacto entraria no solo onde o 

homem injeta vários bombas no solo para adiantar o processo de exploração do minério, de plantas, de 

verduras, e etc.  

As ações entrariam na conscientização dos seres humanos que também tá incluído no mapa, que ele é o 

interventor de tudo na verdade, por que falando de... da venda dos fósseis geralmente quem faz é o 

homem. Falando de injetar  bomba no solo quem faz é o homem, então deveria ter uma conscientização 

humana. 

A conscientização de faz mostrando os problemas que eles também podem sentir né, eles mesmo sendo 

afetado por, pelos problemas que eles fazem, o tempo também. 

E5 

 

“Então a geociências esta relacionada a Terra que contem água e solo, poderia colocar composta, mas eu 

coloquei contem por que ela não é só composta por água e solo, tem outras coisas também que compõem a 

Terra, onde a água é essencial para os seres vivos, e os seres vivos podem ser as plantas, os animais e os 

seres humanos, ai cá também tem que a Terra contem solo. Como eu falei, não coloquei que é formada por 

que ela contem outras coisas também. Ai contem o solo que é composto por minerais e fosseis, e eu 

coloquei que os seres humanos traficam fosseis que foi o que eu aprendi no encontro passado, onde que 

teve o debate e tal que eles traficam os fósseis lá na bacia do Araripe, eu achei interessante, eu coloquei, e 

também por que me chamou atenção isso.” 
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E8 

 

“Eu organizei geociências que está associada a geologia e abrange a paleontologia, que a paleontologia 

que estuda os fósseis. E a geologia que eu associei a geociências que é a ciência que estuda a origem e 

formação do planeta Terra, que ele é formado por água, ar e rochas que são essenciais para os seres vivos, 

e os seres vivos, no caso, homem, que é capaz de transformar o meio ambiente causando impactos 

ambientais. E também eu associei a geociências como, como ela tendo o poder de causar impactos 

ambientais também por meio do homem.” 

E17 

 
“A Geociência está relacionada a vida, incorpora vários elementos, dentre eles o homem que utiliza esses 

bens oferecidos pela natureza e explora além do que devia, causando a exclusão, que incorpora também 

morte, tudo, de várias espécies de vida no mundo. Também coloquei aqui geociências está relacionado a 

informação que por muitas vezes com a falta dela acaba gerando fortes impactos no planeta.” 

E3 

 
“O universo abrange a Terra onde habitam seres vivos, é formada por rochas que possuem fósseis. Os 

seres vivos entre os quais existem os homens que praticam a degradação. As rochas que contem o 

minério, e os fosseis que possibilitam as descobertas que constroem história. 

E15 

 

“Geociênciasestá ligado a geologia, que estuda a formação das rochas. Planeta Terra, nas rochas são 

encontrados os minerais e os minérios que forma as cavernas. Já no planeta Terra, planeta Terra que está 

ligado a seres vivos que envolve a vida e que abrange a humanidade, que está ligado ao homem que 

explora o meio ambiente.” 

“Quando eu falo em destruição, explorar o meio ambiente, é por que tem formas, tem certas formas que o 

homem explora o meio ambiente que acaba poluindo, tipo poluindo e danificando de certa forma, 

trazendo diversos... diversos prejuízos pra natureza e pra nós seres humanos. 

E6 

 
“A Geociências é reconstruída por meio de evidências, que podem ser fósseis, vestígios. São resultados de 

processos químicos, a evolução da vida e toda sua biodiversidade. Compreende também o meio ambiente e 

alerta pela preservação, evidenciando os impactos causados pela espécie humana.” 

“A Geociências né, no processo de todo o projeto, é... como é que eu posso dizer, ela abriu muito meus 

horizontes pra questão da preservação. Antes eu pensava que eram estudos que aconteciam atualmente, 

do desmatamento da Amazônia, de outras florestas tropicais, do uso da água, mas eu vejo que isso são 

coisas que a gente ta tirando agora e que são essenciais pro planeta, que isso já é desde o inicio do planeta 

que existe aqui, e a gente que é a última espécie né, o ultimo surgimento, a gente tem um efeito muito 

avassalador sobre esse ambiente. Então nós estamos tirando os recursos naturais de forma muito bruta, 

sem medir as consequências, então não foi o último ciclo da Terra, nós não estamos no último ciclo da 

Terra, então cabe a nós fazer com que este ciclo da Terra seja mais duradouro, não agredindo tanto a 

natureza, que nem o efeito estufa que tem né, que já existe no planeta e que a gente só faz aumentar. 
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Nossas ações aumentam cada vez mais esse efeito estufa, então eu chamo atenção a questão disso, nós 

estamos matando a nossa própria espécie aos poucos e a gente não percebe.” 

E19 

 

O universo contem a mineração, fósseis, elementos químicos, planeta Terra, poluição, rios, plantas e 

meio ambiente. 

E 2 

 

“E também do gelo era formado, foi... teve a divisão da Terra que gerou as cavernas e teve também a 

atmosfera que possui planetas, rochas, pedras preciosas, que com a extração das pedras preciosas polui, 

polui o ar, polui o meio ambiente, polui a natureza, que afeta a saúde de todos os seres vivos.” 

E21 

 
“Que na rocha também pode ser feito a mineração que pode ser retirado pedras preciosas como diamante 

e ouro 

“Na água por causa da forma que polui, não tem aquele tratamento certo pra ... na água tem vez que os 

esgotos são despejados assim no mar, no rio, essas coisas, vai poluindo aí, tipo, não vai ter preservação 

dos animais e plantas e vão acabando morrendo. A mineração por causa da exploração, a forma, tipo, 

assim, a forma errada de as pedras preciosas e as outras rochas assim. 

E4 

 
“As geociências abrangem o planeta Terra que é composto por rochas. O planeta Terra teve muitas 

mudanças globais que causam grande impactos, e também abrange os seres vivos que com isso veremos 

melhor a evolução, que também está ligada aos fenômenos da natureza, que é a Terra, ar e a água. 

A Terra não estava preparada pra certas mudanças e por isso teve um grande impacto. Impacto 

ambiental desde quando iniciou até hoje que é o desmatamento, muito vezes o local não está preparado 

pra uma grande mudança e acaba tendo impacto.” 

E13 

 

As geociências estudam o planeta Terra, tudo que não só o planeta Terra, mas o universo todo, mas eu 

especifiquei o planeta Terra. E dentro do planeta Terra sofreu um processo de evolução e a prova que 

ocorreu essa evolução são fósseis, por que os animais e as plantas com o passar do tempo foram de 

modificando deixando vestígios que são os fósseis, e a partir da evolução que originou a biodiversidade 

que são os peixes, depois veio os anfíbios, depois os peixes, e os répteis em diante que foi originando os 

diferentes tipos de animais. Um exemplo dessa biodiversidade é o ser humano. Eu também relacionei o 

ser humano aqui com o planeta Terra, por que na minha opinião eu acho que, o que difere o planeta 

Terra dos outros planetas é a presença de vida, que principalmente o ser humano que até agora não há 

registros de outros planetas que tenha vidas inteligentes. Depois eu botei que o ser humano que utiliza 

um dos meios econômicos do ser humano é a mineração, que embora importante a mineração ela 

prejudica o meio ambiente. Que a mineração eu coloquei aqui que interfere na hidrosfera, que ela estuda 

a água, que a mineração polui os rios  e os ... esqueci o nome, a água que debaixo da Terra... 
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E9 

 
Eu acho que somos nós  mesmos  que acabamos colocado isso em risco, a questão do minério que é a gente 

mesmo que explora, então talvez a gente pode ter explorado isso de maneira inadequada causando todos 

esses ... as questões das tartarugas mesmo,  causando as ... deixando elas em extinção, eu colocaria mais 

nesse sentido.  

Assim, eu acho que da mesma maneira que nós seres humanos acabamos levando isso pro benefício, a 

gente acaba destruindo também, entre aspas, claro. Mas assim, eu acho que também existem recursos 

bons, assim como muitos mineradores aí fazem com que a gente ... normalmente isso é de ... as gerações 

passadas, no caso (...). É que assim, eu acho que a gente, a gente, os seres humanos em geral que ... os 

mineradores eles utilizam disso claramente pra benefícios, mas que muitas vezes quando eles vão utilizar 

isso de maneira inadequada acabaram poluindo o meio ambiente. Eu acho que é mais ou menos assim.  

E18 

 

“Bom, eu organizei essas palavras deste modo, a geociências ela estuda o planeta, que assim investiga a 

evolução contendo os seres vivos e a Terra. No outro lado eu coloquei o planeta, a geociências estuda o 

planeta, que através da biosfera encontramos a exploração e os recursos naturais, e também os problemas 

ambientais causados pelo homem que assim são extraídos, que extrai, que são extraídos os recursos.” 

Assim, quando o homem ele extrai ele tem que pensar que isso pode acabar, um dia pode acabar, por 

exemplo, Amazônia, hoje ela ta sendo devastada. 

E1 

 

“A geociências que está associada diretamente a geologia, que é o estudo das rochas, que são um 

aglomerado de minerais. A geociências também estuda o clima, e eu coloquei que a geociências é 

envolvido com as primeiras moléculas que são as unicelulares, mas com isso eu quis dizer que a 

geociências estuda através da exploração, ela estuda o planeta desde a sua origem e dessa forma foram, a 

gente teve o conhecimento, nós seres humanos tivemos conhecimento das primeiras moléculas que são as 

unicelulares, com isso, o surgimento dos primeiros habitantes até a evolução que surge o homem. E os 

habitantes, aqueles que são extintos que se transformam em fósseis, que também o clima está ligado que 

favorece para a formação dos fósseis também. 

Eu acho que na parte do homem aqui com, envolvido com o planeta Terra, por que é através dessa 

exploração que o homem vai fazendo do planeta, nós vamos adquirindo muita informação sim, mas 

também vamos perdendo muita ...  

Eu acho que não exatamente parar de explorar mas ser mais cauteloso, pensar antes de agir, por que nem 

toda exploração vai trazer mais conhecimento do que ele já tem, as vezes alguma exploração não são 

necessárias, são desnecessárias, eles fazem algumas explorações desnecessárias e isso causa certo impacto 

no ambiente do nosso planeta. 

E22 

 
Eu aprendi que a geociências inclui a geologia, paleontologia, está relacionada com ... e a geociência está 

relacionada com o homem. A ramificação da geologia foi geologia que estuda a formação da Terra, que 

interage com a biodiversidade. E a ramificação da paleontologia foi paleontologia pesquisa fósseis que 

servem para compreensão da vida. E a relação que eu fiz da geociências com o homem foi, o homem que 
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produz a poluição, poluindo a natureza.  

Sim, através da própria geociências, acho que ela fornece métodos, é como eu dizia assim, que existem 

dois caminhos, o certo e o errado, ele anda mais pelo errado, ele utiliza os meios degradantes e não os que 

irão e deverão ajudar para que a natureza seja conservada e estabilizada, vamos dizer assim né. 

O homem que produz poluição o mesmo pode também produzir meios que irão ajudar para acabar com 

essa poluição, para deter essa poluição, para reutilizar, reaproveitar, com isso. 

E14 

 
Eu relacionei da seguinte forma, geociências vai estudar a Terra, podendo ser através da evolução, que 

vai mostrar os fósseis, no estudo vai mostrar os fósseis, que podem ser tanto de animais ou de plantas, e 

esses fósseis podem revelar os aspectos do ambiente em que os animais e as plantas viveram. A Terra tem 

a grande parte formada por água que vai proporcionar a vida aos seres vivos. 

E20 

 

É, escolhi aqui pra definir geociências a própria palavra geociências, é... Terra, evolução, ar, água, fogo, é 

... seres humanos, solos, rochas, fóssil e economia. É, geociências vai estudar a Terra e todo processo de 

evolução, que nesse processo de evolução vai envolver ar, água, fogo, até chegar os seres vivos. O solo 

também que está relacionado as rochas e fóssil e que gera uma economia, que eu já vi que economia, de 

uma certa parte sim, vai gerar economia. 

E10 

 
A geociência associada a geologia que é a ciência que estuda a origem e a formação do planeta e os 

processos naturais. No planeta eu associe a atmosfera, o clima e as paisagens. É, nos processos naturais 

eu já encaixei as rochas, os minerais e os minérios.  
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Quadro 16 – Síntese das Transcrições das Explicitações Orais dos Mapas 

Conceituais Coletivos Finais 

Narrativas 
GRUPO 2 

E5: Então o mapa ficou formado assim, geociências, a geociências abrange os aspectos do planeta Terra, 
é… da caverna também. No planeta Terra a gente colocou, habitada por seres vivos. E quando relacionou 
abrange aspectos de caverna a gente colocou, pode ser encontrado fósseis e onde há também minerais. Aí 
nas cavernas podem ser cársticas, podem conter formações de estalagmtites e estalactites, e os fósseis 
podem ser encontrados na forma de vestígios e restos.  

E5: (...) Na caverna nós relacionamos com geociências, por que a caverna também está, além de está 
inserida no planeta Terra, foi algo que nós vimos no decorrer do projeto também, e suas classificações de 
ser cársticas, e suas formações de estalagmites e estalactites também. 

E5: E também por que caverna é uma formação geológica né, que é estudado na geologia.  

Bem, é … de acordo com o que nós colocamos a respeito do planeta Terra, nós relacionamos o planeta 
Terra com geociências por que nós pensamos que todos os aspectos que há no planeta Terra, tudo que há 
no planeta Terra é estudado pelas geociências. E no caso da caverna, nós relacionamos a caverna …  

E5: Realmente, só o conhecimento não basta, a ação tem que haver também. 

E5: Vou citar um exemplo do lixo, é como a gente fala, sempre a gente aprende desde pequeno que a 
gente tem que reciclar o lixo, e tal, reciclar, só que na verdade só reciclar não é o suficiente, antes de tudo 
a gente tem que reduzir a quantidade de lixo que a gente produz , por que aí a gente reduzindo essa 
quantidade, aquela outra parte que vai ser reciclada vai sendo reutilizada, e se só reciclar, reciclar, vai 
ficando aquele … aquela acumulação de lixo reciclado que muitas vezes não é utilizado, não é totalmente 
utilizada toda essa parte que é reciclada não é toda utilizada, e acaba virando lixo depois. 

E5: Porque na verdade também o lixo não some né, ele permanece no planeta de qualquer forma, sai da 
nossa casa, mas ele continua no planeta, ele não some. E também a respeito do ser humano dele querer, 
tipo assim, eu to na rua e aí eu jogo um papel de bala no chão. Se eu, só eu jogar não tem problemas só 
que se todas as pessoas tiverem esse pensamento, e aí vão ser milhares de papel de bala no chão sujando 
aquele local. Então o homem tem muito isso de, de querer esperar pelo outro, pensar que o outro tem que 
fazer que eu não, mas na verdade, todos tem que se unir né. 

E5: Conjuntas, que da mesma forma que eu pego o meu lixo e guardo na bolsa, tem outra pessoa que 
pega e joga no chão. Então se todo mundo tiver essa conscientização e colocar em prática, por que ter 
conscientização tem agora não coloca em prática, tem que colocar em prática essa conscientização 

E5: Eu acho que a sociedade tem que ter conhecimento de tudo isso. A geociência é… nós quando 
iniciamos o projeto não tínhamos assim muita noção do que ela realmente era, então isso é importante 
que essa sociedade saiba, por que é uma forma de você conhecer o planeta, conhecer os aspectos dele, 
conhecer como foi a história anteriormente do homem, como surgiu tudo. É uma forma do homem 
conhecer. Então eu acho que deveria tipo uma participação no interesse das pessoas a respeito disso. 
Poderia ser tipo, abranger todos esses aspectos pra que a população possa ter conhecimento dessas... 

Eu ... A gente colocaria a questão dos impactos ambientais ligados também à geociência, por que como a 
senhora falou a geociência também ta inserida nessa questão dos impactos, por que você, como a senhora 
também falou no decorrer no projeto que as cavernas ... tem algumas cavernas que elas não são 
conhecidas, não tem conhecimento, e algumas o território delas não é... as rochas dela não são sólidas, 
podendo assim desabar, e tal, e causar também o impacto ambiental. E também sabemos a questão da 
extração de minério, que também pode causar uma erosão no solo e causar impactos no solo do planeta 
também. E a questão...  

E a questão do homem também, o homem ele é o causador desses impactos né, por que ele extrai o 
minério ele quem encontra as cavernas que é um aspecto bom da geociência, mas é ele que causa esses 
impactos também. A questão dos animais que estão em extinção também a questão dos mares poluídos. É 
tudo em relação do homem mesmo, as coisas que o homem faz no meio ambiente. 
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GRUPO 1 

E9: Escolhemos a dez palavras para compor esse mapa conceitual, colocamos a geociência, planeta Terra, 

ecossistema, litosfera, fósseis, exploração, minério, seres vivos, espécies, informação e desolação de 

recursos.  

E11: Agora a maneira como nós relacionamos foi o seguinte, a geociências ela estuda e analisa o planeta 

Terra. O planeta Terra ele contem o ecossistema, o ecossistema abriga a litosfera, a litosfera é onde a 

gente encontra os fósseis e o minério. O ecossistema ele contem os seres vivos, onde os seres vivos 

habitam o ecossistema. Os seres vivos está formado pelas espécies. Os seres vivos se transformam em 

fósseis. Ai vem a exploração, a exploração para o comércio dos fósseis causa a desolação dos recursos, no 

caso, dos fósseis. A exploração desenfreada do minério causa, traz a informação por traz do minério, mas 

também a desolação dos recursos. A exploração excessiva das espécies, traz as informações a partir delas, 

mas também a desolação dos recursos do ambiente e de todos os seres vivos presentes.  

GRUPO 4 

E19: Nós escolhemos as palavras que compreende a ciências, paleontologia, fosseis, vidas, vestígios, 

impactos, espécie humana, meio ambiente, processo químico, chuva ácida.  

Pesquisadora: Como que vocês organizaram estas palavras no mapa conceitual?  

E19: Nosso mapa foi organizado da seguinte forma, a geociências compreende a vida reconstituindo por 

meio de vestígios como fósseis, que é estudado no ramo da paleontologia, e compreendendo o meio 

ambiente onde acontece os processos químicos, como por exemplo, a chuva ácida. Ela evidencia também 

os impactos causados pela espécie humana no meio ambiente. 

Pesquisadora: Quando a gente observa o mapa de vocês né, a gente percebe que algumas palavras que 

aparecem elas discutem um pouco não somente a geociência física, ou a geociência biológica, ou a 

geociência geológica, mas vocês acabam abordando aqui uma preocupação de que existem impactos que 

são causados pela espécie humana a esse ambiente né, e estes impactos estão relacionados com as ações 

voltadas no ramo da geociências né. Então eu entendo que quando a gente fala, quando vocês falam isso 

vocês querem relacionar esta geociências também mostrando o lado bom que é o lado da exploração, do 

tudo que o planeta Terra oferece ao homem, mas ao mesmo tempo chamando atenção pra os prejuízos que 

essa relação do homem com a natureza pode ter. Então eu queria que você citasse, não ta no mapa mas eu 

to perguntando, quais seriam essa relação de prejuízo, de desvantagem do homem com o planeta que 

vocês chamara de impactos? Que impactos são esses? Quais impactos são esses que vocês estão aqui 

mencionando no mapa de vocês? 

E19: As poluições... 

Pesquisadora: As formas, as diferentes formas de poluição. 

E19: De poluição. 

Pesquisadora: Mas gerada por que a poluição, gerada por qual fator?  

E19: Pela matança né, de ... de aves, dessas coisas. Mas a gente pensou muito também na questão dos 

impactos, muito na mineração, na extração de minerais. Por que tudo que a gente extrai da natureza ela 

leva um tempo pra recompor, e não o tempo do homem, é o dela. Então são coisas de milhões de anos que 

estão ali, e o ser humano tira sem medir as consequências. Então, isso também são um dos impactos. 

Outra coisa que a gente aborda e a chuva ácida que é causado muito pela emissão de gases né, que a 

gente joga na atmosfera. É outro impacto que é realmente muito ... 

Pesquisadora: Observado. 

E19: Observado pelo ser humano. 

Pesquisadora: Então nesse meio, nesse entremeio ai que você identificam esses impactos na relação do 
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homem com a exploração dos recursos do planeta, seja na forma da mineração, seja na forma da pesca né, 

seja na forma ... das diferentes formas de explorar o planeta Terra, uma coisa é identificar o problema né, 

vocês identificam que existem problemas ambientais aqui sendo gerados pela forma como o homem 

explora, utiliza, pela forma como ele se relaciona com esses, com essa utilização. Então eu queria 

perguntar também sobre as ações né, quais as ações que vocês sugerem aí que seriam ações possíveis pra 

tentar minimizar, por que talvez, então... o melhor seria parar de utilizar os recursos, talvez a melhor 

saída era essa? A gente parar de utilizar os recursos dessa área, da geociências? Parar de utilizar o 

minério, parar de utilizar a água. Será que a saída era essa? A saída será essa pra sociedade moderna, 

pós-moderna? Ou vocês apontam uma outra saída? Será que a saída então é parar de utilizar? Ou quais 

seriam as ações pra que a sociedade possa continuar usufruindo desse planeta?  

E19: A questão não seria parar de utilizar, por que a proposta que o capitalismo nos traz é consumir, 

consumir e consumir, sem pensar no que aquele impacto vai causar. Então a gente acaba fazendo muitas 

coisas sem pensar prejudicando a natureza. Então não seria parar de utilizar, até por que para o mundo 

atual que a gente tem continuar rodando não é, continuar trabalhando, ele precisa desses recursos. O 

petróleo mesmo a gente necessita do petróleo hoje, se não a gente não vai ter uma mesa, não vai ter 

armário, alguma coisa assim, coisas que são necessários pra gente, se fazem necessário atualmente pra 

gente. Então o caso seria estudar propostas pra redução desse consumo, por que como eu já citado, a 

natureza não tem o mesmo tempo da gente. Então a gente ta tirando hoje de uma forma muito brutal, 

sem saber quando ela vai puder recompor. Outra solução também seria no caso das florestas né, da 

floresta amazônica que já foi muito desmatada atualmente, o caso da replantação também, que isso não 

foge de geociências né, essa biodiversidade, a gente ta no assunto de biodiversidade. Então a replantação, 

o uso do petróleo só pra coisas que são realmente necessárias, não pra coisas fúteis como a gente utiliza 

muito hoje. No caso do minério é tirar, estudar o minério, ver como é o processo que ele leva até chegar 

aquele estado, e tentar fazer aquilo ali, tentar buscar outras soluções pra usar aquilo ali sem ta agredindo 

a natureza, de forma tão brutal como a gente agride hoje com a extração desses minerais 

GRUPO 3 

E4: Nós colocamos aqui geociência né, que inclui a paleontologia que estuda os fósseis, que ajuda na 

compreensão da vida e inclui também a geologia que pesquisa a Terra e está relacionada com a 

biodiversidade. Já aqui em outro ramo nós colocamos que a geociência relaciona-se com o homem que 

produz poluição, como por exemplo, na mineração que serve como malefício para a natureza. 

Pesquisadora: Em relação a esse eixo do homem produz poluição através da mineração que vai ser um 

malefício para a natureza, como vocês dois pensaram, caberia aqui entrar aqui as ações em defesa desse 

ambiente, dessa natureza, ou ações que possam minimizar esse impacto, aqui no mapa não aparece. Mas 

caberia entrar aqui, é possível que por si só, só em falar do malefício a gente possa refletir sobre o que 

pode ser feito, só em citar o malefício é uma ação ou é identificação de um problema que a gente pode 

pensar em ações. 

E4: Quando a gente colocou que a mineração, um exemplo né foi a mineração e ela serve como malefício 

justamente pra poder causar, realmente essa ... essa alerta pra quem fosse ler, em relação as nossas 

atitudes, por que a gente ver que é o homem que produz a poluição. Então, mediante as ações do homem 

que a gente traz todos esses malefícios pra Terra, e também em creio que com ações dos homens que nós 

podemos também trazer os benéficos.  

Pesquisadora: Certo. Mas a mineração por si só ela é só malefício, ou ela também tem benefícios? 

E4: Não. Ela tem benefícios, a economia, por exemplo, ela é... ela reserva uma grande ajuda pra 

mineração, como nós vimos que os prefeitos gostam de trazer as minerações, a mineradora pra cidade, 

justamente pra poder ajudar na economia. Então a gente vê não só traz malefícios, traz também os 

benefícios, os benefícios também. 
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GRUPO 6 

E13: Nós pensamos aqui na geociências com as seguintes palavras: planeta Terra, seres humanos, 

evolução, fósseis, natureza, solo, água e ar. Já aqui nas relações colocamos que a geociências estuda tudo 

que está dentro do planeta Terra. Tudo no planeta Terra desde as rochas, e seres humanos, e tudo que há 

lá dentro. E dentro do planeta Terra aos seres humanos que o principal foco aqui no nosso mapa 

conceitual são os seres humanos, e nós tentamos fazer desse jeito, que o principal foco seja o ser humano, 

e seres humanos que foram, com um tempo eles foram evoluindo, que os seres humanos eles não 

nasceram desse jeito, foram evoluindo, dos peixes, pros anfíbios, pros répteis, e exemplo disso foram os 

fosseis que são os vestígios dos seres que viveram antigamente. Já aqui mostramos que os seres humanos 

modifica a natureza, e isso traz benefícios também, mas pensamos principalmente nos impactos que o ser 

humano modifica a natureza. Aí colocamos exemplos aqui de que a natureza contém que é o solo, a água 

e o ar, e colocamos aqui que a água e o ar são indispensáveis para os seres humanos. Na verdade o solo, 

colocamos também, era pra colocar também, mas na hora eu e Manu pensamos que a água e o ar seria 

melhor pra colocar por que ta mais evidência, assim, é mais visível e mostra que o ser humano esta 

desperdiçando e o ar por causa do aquecimento global e da destruição da camada de ozônio, por isso que 

colocamos a água e o ar por que é o exemplo mais visível da intervenção do homem no meio ambiente. 

GRUPO 5 

Nós colocamos a palavra geociência como centro de tudo, o começo, depois naturais, sistema solar, seres 

vivos. E a gente foi agregando outras palavras a essas palavras como chave. Naturais como rochas, que 

se dá a existência de minerais. Sistema solar, logo do big bang, surgimento que se deu do planeta Terra. 

Aparecimento dos seres vivos, divididos em pluricelulares e unicelulares, exemplo, homem, 

pluricelulares homens, e exemplo de unicelulares, bactérias. 

E12: Maria Eduarda do 3º ano C. Coloquei geociências como palavra centro,interligada com evolução, 

seres vivos e estudo da Terra. Evolução, é... fósseis e dinossauros. Seres vivos, plantas, oceanos e seres 

humanos. Estudo da Terra, planta e solos.  

E12: Evolução ta interligada com fósseis e dinossauros por que ao decorrer dela foi encontrando fósseis 

que foi, é... enfatizando que existia os dinossauros. Seres vivos que fazem parte deles são as plantas, os 

seres humanos, bactérias também que coloquei aqui. Por que plantas estão e seres vivos? Por que elas 

têm processos de evolução, seres humanos também né, obviamente. Estudo da Terra inclui plantas e 

solos. 

Pesquisadora: Planetas... 

E12: Planeta e solos. Os planetas por que é um estudo geral assim de tudo, e os solos contem na Terra 

né, enfim. 

E12: A intervenção do homem no meu mapa entra na parte de fósseis, que tem haver com a venda ilegal, 

como é que se fala ... tráfico de fósseis, que o homem ao invés de atribuir fósseis ao estudo, a ciência, não, 

ele trafica esses fósseis não tendo uma boa colaboração. Outra forma de impacto entraria no solo onde o 

homem injeta vários bombas no solo para adiantar o processo de exploração do minério, de plantas, de 

verduras, e etc.  

Pesquisadora: As ações né. 

E12: As ações entraria na conscientização dos seres humanos que também ta incluído no mapa, que ele é 

o interventor de tudo na verdade, por que falando de ... da venda dos fósseis geralmente quem faz é o 

homem. Falando de injetar  bomba no solo quem faz é o homem, então deveria ter uma conscientização 

humana. 

Pesquisa: Como se faz essa conscientização? Como é que se dá essa conscientização?  

E12: Mostrando pró os problemas que eles também podem sentir né, eles mesmo sendo afetado por, pelos 

problemas que eles fazem, o tempo também. 
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APÊNDICE E: MATERIAIS DIDÁTICOS INSTRUCIONAIS DA 

INTERVENÇÃO DIDÁTICA GEOCIÊNCIAS E CIDADANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Slides da Apresentação da Pesquisa para os Estudantes .1º 

Encontro. 
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DIAGNÓSTICO 

Prezado(a) Estudante: 

Objetivando trilhar o melhor caminho durante, estamos apresentando-lhe uma ficha 

diagnóstica que seja capaz de nos aproximar de suas inquietações, desafios, dúvidas e 

propostas para o ensino de Geociências. A partir desse diagnóstico poderemos delinear 

melhor a trajetória do nosso curso. 

Informamos que as suas respostas poderão ser utilizadas como parte da discussão da 

produção científica da extensão e da pesquisa na UESB. 

Grata pela colaboração, 

Rita de Cássia Anjos Bittencourt Barreto 
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2. Relação com a Geociências 

 

2.1. Como você define Geociências? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.2.Qual a importância do ensino de Geociências? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.3. Quais conteúdos de Geociências foram trabalhados nos anos anteriores e neste 

ano? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.4.Os conteúdos geocientíficos trabalhados pela escola relacionam-se com aspectos 

da sua vida cotidiana? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.5. O que você realmente conhece e sabe sobre Geociências? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.6. Quais são as suas inquietações, dúvidas e curiosidades sobre o ensino de 

Geociências? O que você precisa saber? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

2.7.  Quais conteúdos de Geociências você considera mais importantes? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.8. Escolha 6 palavras-chaves que referem-se às Geociências e registre-as nas linhas 

abaixo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.9. Construa um Mapa Conceitual sobre as Geociências utilizando as seis palavras 

que você escolheu: 
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 Texto Complementar: 

A importância das Geociências para a sociedade moderna 

 

O homem vem sendo denominado como o mais novo agente geológico, uma vez que é 
capaz de transformar a superfície do planeta com uma velocidade muito maior do que 
alguns processos naturais. O termo Geociências vem sendo mais utilizado associado à 
Geologia, ciência que estuda a origem e formação do planeta Terra, os processos 
naturais de formação das rochas, minerais e minérios, as transformações das paisagens, 
os fósseis e a evolução da vida ao longo do tempo geológico. A Terra é um planeta 
dinâmico, em constante transformação, onde as mudanças globais ocorrem 
constantemente, em diversas escalas temporais. 
 
O conhecimento geológico sempre foi utilizado pela sociedade desde o surgimento da 
humanidade, de maneira a prover as necessidades básicas em termos de recursos 
minerais (pesquisa e prospecção mineral), exploração de materiais energéticos 
(combustíveis fósseis), na construção de obras civis (habitação, barragens, rodovias, 
túneis) e na descoberta de novos bens minerais. Mais recentemente, o papel das 
Geociências visa atender as demandas por soluções aos problemas ambientais, 
aplicado em áreas de risco, no planejamento urbano, no uso e ocupação do meio físico, 
nas avaliações de impacto ambiental e recuperação de áreas degradadas, na 
desertificação e nas mudanças globais. O conhecimento do meio físico e dos processos 
naturais que ocorrem em nosso planeta, ou seja, a compreensão geológica da natureza, 
ainda pouco divulgada e mantida no espaço dos especialistas, vem ganhando espaços 
de discussão cada vez maiores, uma vez que é fundamental para o desenvolvimento 
humano e sua sustentabilidade. 
 
Muitas das preocupações ambientais que assolam a sociedade atual apresentam uma 
natureza geocientífica e podem, no futuro, colocar em risco as condições terrestres de 
sustentação da vida, atingindo também a espécie humana. 
 
É preciso conhecer uma história que começou a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, 
com a formação do nosso planeta, para entender que a espécie humana é mais uma 
entre tantas outras que surgiram, mas que outras espécies se extinguiram 
naturalmente, por mudanças das condições naturais do planeta, seja da atmosfera, do 
clima, das paisagens, da vegetação, dos continentes. A história do nosso planeta nos 
conta que tivemos eras em que praticamente toda sua superfície estava coberta por 
gelo, em que o nível do mar estava dezenas de metros acima do atual, que a atmosfera 
continha muito mais CO2 do que agora, que os animais que aqui viviam atingiram 
muitas toneladas, que a evolução das espécies esteve ligada fortemente à diversidade 
dos ambientes geológicos. A história da Terra está escrita nos registros fossilíferos, nas 
rochas, nas montanhas, nos oceanos e é lida e divulgada pelo geocientista, que 
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investiga, interpreta, mede, calcula, faz hipóteses e desenvolve teorias para recompor o 
passado e prever o futuro do planeta. 
 
Vivemos numa camada de cerca de 100 km denominada crosta, a qual é uma fonte de 
conhecimento histórico sobre a natureza onde os processos inorgânicos e a vida se 
desenvolvem rapidamente, sendo suporte da biosfera e da antroposfera. 
 
Esse conhecimento é fundamental para entendermos as relações existentes entre as 
esferas terrestres. É na crosta, ou pelo menos em uma parte dela, que vivemos e que a 
vida se desenvolveu no planeta. Compreender onde pisamos e as relações desse 
substrato com o nosso cotidiano em sua mais ampla perspectiva é compreender como 
os processos geológicos ocorreram, é entender como o planeta em que vivemos se 
formou, e essa visão implica em conscientização sobre nosso papel como mais uma 
espécie que habita a Terra, a única com capacidade de refletir sobre sua própria 
atuação e modificar sua postura. 
 
As Geociências contribuem para essa visão integrada do ambiente, enxerga os 
processos em sua totalidade, nas mais diferentes esferas e escalas ao longo do tempo. 
Esta visão do conjunto de conhecimentos e idéias é essencial para promover uma nova 
relação do ser humano com a Natureza, mostrando a importância para o cotidiano dos 
cidadãos, pois abre possibilidades da sociedade tomar decisões e compreender as 
aplicações dos conhecimentos sobre a dinâmica natural na melhoria da qualidade de 
vida. A formação de cidadãos críticos e responsáveis com relação à ocupação do 
planeta e utilização de seus diversos recursos cria meios para diminuir o impacto 
ambiental das atividades econômicas, e também busca soluções para os problemas já 
existentes de degradação do meio ambiente. 
 
O reconhecimento das Ciências da Terra como base para o desenvolvimento de uma 
sociedade sustentável é um grande passo e uma grande responsabilidade para os 
profissionais da área. Para o geólogo, é o momento de investir na divulgação da 
Geologia e avançar na compreensão de que seu papel é fundamental para o 
desenvolvimento da sociedade que exige uma visão integrada para a solução dos 
problemas ambientais prementes. Para o educador em Geociências e Educação 
Ambiental, faz-se necessário aprimorar as estratégias e metodologias de ensino no 
ambiente formal e não-formal de maneira que os conhecimentos em Geociências 
associados aos preceitos e fundamentos da Educação Ambiental sejam expandidos e 
apreendidos pela sociedade em geral. 
 
Para mais informação consulte: 
 
TEIXEIRA, W. FAIRCHILD, T. R., TOLEDO, M.C.M, TAIOLI, F. Decifrando a Terra. 
2ª. Edição. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 2009. 
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DIAGNÓSTICO 
AUTORIZAÇÕES 

 
27.05.2014 

14:00 às 17:00 

 
COLÉGIO MODELO 

 

   

2º 
MAPAS CONCEITUAIS 

CONCEPÇÕES SOBRE GEOCIÊNCIAS 

 
03.06.2014 

14:00 às 17:00 

 
UESB 

 

3º 
INTERVENÇÃO 

DIDÁTICA/CRONOGRAMA 
CARACTERIZAÇÃO 

 
06.06.2014 

14:00 ÀS 18:00 

 
UESB/LAB GEO I 

4º 
ORIGEM DA TERRA 

09.06.2014 
14:00 ÀS 17:00 

UESB/LAB GEO I 

5º 
DECIFRANDO A TERRA CONHECENDO 

UMA CAVERNA CÁRSTICA 
ATIVIDADE DE CAMPO/ VISITA TÉCNICA 

 

 
11.06.2014 

SAÍDA: 05:00 
RETORNO: 14:00 

 
GRUTA DA 

MANGABEIRA 
ITUAÇU-BAHIA 

6º 
OS FÓSSEIS E A EVOLUÇÃO DA VIDA NA 

TERRA 
AULA TEÓRICA 

24.07.2014 
14:00 ÀS 17:00 - TEORIA 

UESB/SALA 12 
(PAVILHÃO MANOEL 

SARMENTO) 

7º 
OS FÓSSEIS E A EVOLUÇÃO DA VIDA NA 

TERRA 
AULA PRÁTICA 

25.07.2014 
14:00 ÀS 17:00 

 
UESB/LABGEO II 

8º 
ORIENTAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE 

CAMPO 

30.07.2014 
14:00 ÀS 15:00 

 
COLÉGIO MODELO 

9º 
DECIFRANDO A TERRA 

VISITA TÉCNICA 

31.07 E 01.08 
Saída: dia 31.07 = 04:00 
Retorno: 01.08 = 17:00 

SALVADOR, FEIRA DE 
SANTANA E MATA DE 

SÃO JOÃO 

10º 
GEOCIÊNCIAS E REALIDADE 

14.08.2014 
14:00 ÀS 17:00 

UESB/LAB GEO I 

11º 
GEOCIÊNCIAS E REALIDADE 

26.08.2014 
14:00 ÁS 17:00 

UESB/SALA DE AULA 
MÓDULO MANOEL 

SARMENTO 

   

12º E 13º 
GEOCIÊNCIAS E CIDADANIA 

03.09.2014 
04.09.2014 

14:00 ÀS 17:00 

UESB/SALA DE AULA 
MÓDULO MANOEL 

SARMENTO 

   

14º 
GEOCIÊNCIAS E CIDADANIA 

05.09.2016 
14:00 ÀS 17:00 

UESB/SALA DE AULA 
MÓDULO MANOEL 

SARMENTO 
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ROTEIRO DE QUESTÕES PARA A DISCUSSSÃO DO DOCUMENTÁRIO: 
ORIGEM DO PLANETA TERRA: CONSTRUINDO A TERRA (NATGEOTV) 
 
01. De acordo com o documentário, como seu grupo organizaria os estágios de evolução 
do Planeta Terra? 
 
02. Quais argumentos são apresentados pelo filme para justificar o aparecimento do Planeta 
Terra, a origem da água e o surgimento da vida? 
 
03.“Quanto mais envelhece, mais quente o sol se torna e chegará um momento que a 
temperatura na Terra será elevada demais para permitir a sobrevivência das espécies.” 
Podemos afirmar que as mudanças climáticas podem estar relacionadas com este fato e 

podem ser potencializadas pelo modelo de relação que o homem moderno adotou em 

relação ao uso dos recursos do Planeta? 

04. De que forma, os seres humanos e a sociedade organizada podem contribuir para  
estabelecer uma relação mais sustentável com o Planeta Terra minimizando os efeitos 
drásticos das mudanças climáticas? 
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ROTEIRO DE ATIVIDADE DE CAMPO NA GRUTA DA MANGABEIRA 

 

LOCAL: ITUAÇU-BAHIA (DATA: 11.06) 

1. HORÁRIOS 

Horário de saída: 05h 

Horário de chegada à Ituaçu: 09h 

Tempo de Travessia: 3 Horas 

Horário de Saída de Ituaçu: 14h 

Horário de Chegada a Jequié: 18h 

 

2. OBJETIVO DA ATIVIDADE DE CAMPO:  

- Conhecer o processo de  formação de uma caverna cárstica e suas feições 

geomorfológicas; 

-Contribuir para o  reconhecimento da importância científica, ecológica, econômica e 

cultural das cavernas. 

3. CONTEÚDOS CONCEITUAIS A SEREM TRABALHADOS: 

- Conceito de cavernas, estalactites, estalagmites, coluna, clarabóia, rochas carbonáticas, 

dissolução química, carstificação, formação de cavernas cársticas; 

- Importância científica, ecológica e cultural das cavernas 

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O TRABALHO DE CAMPO 

- lanterna 

- máquina fotográfica 

-02  sacos plásticos (30 litros) 

- bloco de anotações 

- lápis 
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5. SUGESTÕES DE ROUPA E ACESSÓRIOS DE CAMPO 

- tênis 

- calça jeans ou calça de malha 

-boné ou chapéu 

-camiseta 

-mochila ou embornal 

 

6. SUGESTÕES DE ALIMENTOS 

- sanduiches leves 

- suco 

- água 

- frutas já descascadas e cortadas 

- biscoito integral 

- barra de cereal 

- bebida energética 

- para o almoço, os estudantes podem levar uma marmita ou se preferirem podem 

almoçar em restaurante self service (kilo=20,00) 

 

7. QUESTÕES PARA APROFUNDAMENTO ANTES DA ATIVIDADE ( Estas 

questões devem ser respondidas por cada grupo e apresentada antes do trabalho de 

campo) 

1- Como podemos definir uma caverna? 

2. Como as cavernas são formadas? 

3. Como são classificadas as cavernas?A 

4. Gruta da Mangabeira é considerada uma caverna cárstica. Por quê? 

5- A maioria das cavernas cársticas formam estalactites, estalagmites e colunas, mas algumas 

não apresentam estes espeleotemas. A Gruta da Mangabeira apresenta muitos espeleotemas 

diferenciados e exuberantes. Quais aspectos podem ser mencionados para justificar a 

diversidade de espeleotemas na Gruta da Mangabeira e a ausência de espeleotemas em outras 

cavernas? 

6- Qual a importância científica e ecológica das cavernas? 
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7- Para uma região, a ocorrência de cavernas torna-se um atrativo econômico e cultural que 

pode contribuir com o desenvolvimento local. Apresente argumentos que possam justificar esta 

afirmação: 

8. Grandes empreendimentos como construção de barragens, rodovias, ferrovias e projetos de 

mineração, podem ter suas obras atrasadas ou canceladas caso na área do empreendimento seja 

encontrada uma caverna. Quais aspectos podem ser mencionados para justificar esta afirmação? 

9. Cavernas podem ser destruídas ficando definitivamente inacessíveis aos cientistas e ao 

público. Se os órgãos de controle responsáveis pela identificação e validação deste tipo de 

formação geológica fossem mais bem preparados para desempenhar suas tarefas – de uma 

maneira mais precisa e rápida –, talvez o país tivesse um número maior de cavernas catalogadas 

e abertas à pesquisa e visitação.Elena Trajano, professora da USP com mais de 35 anos de 

experiência em espeleologia, comenta que falhas no cadastro podem trazer problemas. “Se uma 

caverna não existe oficialmente, como cobrar sua proteção? Como provar que alguém a 

destruiu?” . Emitam opinião sobre esta informação: 

10. Caracterize a região aonde está localizada a Gruta da Mangabeira ( aspectos da vegetação, 

clima, fauna, economia, etc) 

11. “Olho para uma caverna e vejo a origem  da vida 

      Vejo elementos químicos por toda parte 

       No chão, no teto e nas valetas subterrâneas,  eu vejo a tabela periódica 

       Somos o pó da estrada 

      Viemos do pó da terra  

      E um dia,  voltaremos ao pó da terra, do chão, do teto e da caverna.”  

( RitaBitten) 

 - Você concorda com a idéia principal destes versos? Justifique: 
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NORMAS DE CONDUTA EM ATIVIDADE DE CAMPO 

DO TIPO VISITAÇÃO TÉCNICA EM CAVERNAS 

01. Não se dispersar dos colegas e professores durante a visitação; 

02. Levar água, lanterna e suprimentos para alimentação na mochila; 

03. Não jogar resíduos sólidos na caverna. Colocar os resíduos dentro de um saco 
na mochila; 

04. Evitar barulhos e brincadeiras durante o percurso; 

05. Anotar todos os aspectos que foram observados no ato da visita ou 
posteriormente; 

06. Ouvir atentamente as orientações e informações do guia ; 

07. Manter lanternas sempre ligadas; 

08. Em caso de acidente, manter a calma e pedir que o grupo chame o professor ou 
o guia imediatamente,  sem gritos de desespero; 

09. Utilizar  máscara  quando sentir  necessidade diante da poeira; 

10. Quando estiver se sentindo cansado(a), avisar aos professores e guia para que 
possamos parar juntos ; 

11. Obedeça as orientações de horários para início da travessia, descanso , lanche , 
almoço e retorno sugeridas pelos professores; 

12. È terminantemente proibido o uso de bebidas alcoólicas durante a atividade de 
campo; 

EM RELAÇÃO AO DESLOCAMENTO E VEÍCULO DA UESB 

01. Durante a viagem no veículo da UESB, ter cuidados com bancos e janelas 
mantendo-se sempre sentado; 

02. Evitar durante a viagem, sons altos que possam atrapalhar o motorista em seu 
direcionamento; 

03. Escute sempre a orientações da professora coordenadora da atividade. 
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AULA TEÓRICA: OS FÓSSEIS E A EVOLUÇÃO DA VIDA NA TERRA 
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Reconhecendo os Fósseis e sua importância geológica e biológica 

Leitura Básica: 

Introdução 

A vida surgiu há aproximadamente há 3,8 bilhões de anos e, desde então, restos 
de animais e vegetais ou evidências de suas atividades ficaram preservados nas 
rochas. Estes restos e evidências são denominados fósseis e constituem o estudo 
da Paleontologia. A história dos fósseis é também a história da migração dos 
continentes (paleogeografia), das mudanças climáticas (paleoclimatologia), das 
extinções em massa e das modificações ocorridas na fauna e flora ao longo do 
tempo geológico (CASSAB, 2004).  

Somente restos ou vestígios de organismos com mais de onze mil anos são 
considerados fósseis. Esse tempo, calculado pela ultima glaciação, é a duração 
estimada para a época geológica em curso: o Holoceno ou Recente. Não é 
imprescindível que o organismo fossilizado seja um ser extinto. Muitos animais 
e vegetais que vivem nos dias de hoje são encontrados no registro fossilífero. 
Alguns grupos sofreram poucas modificações ao longo do tempo geológico, e 
há formas conhecidas desde o Paleozóico. São denominados fósseis-vivos ou 
formas-relíquias, e como exemplos podemos citar o Ginkgobiloba, Lingula sp., 
Limulus sp. e Latimeriachalumnae (celacanto) (CASSAB, 2004). 

Os fósseis, além de serem belos espécimes que podemos tocar e ter  através 

deles uma idéia de formas de vida anteriores a nós, são basicamente o resultado 

de lentos processos, em geral dentro de: ambientes sub-aquosos (como lagos, 

mares interiores, estuários, pântanos, depósitos de rios, etc), da crosta terrestres 

ou de cavernas, etc. Um requisito indispensável para que ocorra a fossilização é 

o rápido soterramento, dentro de um ambiente com pouco oxigênio, no qual o 

organismo não seja decomposto. Assim as partes duras como ossos, dentes, 

caules, etc. são os melhores candidatos a virar fósseis. 

Os fósseis também refletem as condições do ambiente onde foram fossilizados 

podendo dar informação acerca da história geológica de uma região, assim 

como do intemperismo, da deriva dos continentes, etc. 
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Quando os restos ou vestígios possuem menos de um milhão de anos, são 
denominados subfósseis. São encontrados alguns exemplos na literatura, como 
um bisão preservado em turfeira e um homem antigo, mumificado, em 
depósitos de caverna. Encaixam-se neste caso os sambaquis, acúmulos de 
conchas, ossos e carvão resultantes da atividade humana, muito freqüentes no 
litoral brasileiro (CASSAB, 2004). 

São utilizados ainda os termos dubiofósseis (estruturas que podem ser de 
origem orgânica, mas cuja natureza ainda não foi comprovada) e pseudofósseis 
(estruturas comprovadamente inorgânicas que se assemelham a organismos, 
tais como os dendritos de pirolusita (óxido de manganês), cujo hábito cristalino 
lembra impressões de um vegetal) (CASSAB, 2004). 

O início do documentário fossilífero bem representado coincide com o 
desenvolvimento, no Cambriano, de esqueletos mineralizados maiores e mais 
resistentes nos invertebrados marinhos (CASSAB, 2004). Já o registro fóssil Pré-
Cambriano, de rochas mais antigas, é bastante escasso, se o compararmos ao 
apresentado por sedimentos mais recentes. Essa escassez se justifica pela ação 
de processos metamórficos e erosivos. No Brasil, o Pré-Cambriano é pouco 
estudado, apesar dessas rochas ocuparem mais de 60% da área do País (LIMA, 
1989). 

FORMAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS FÓSSEIS 

A fossilização de um organismo é resultante da ação de um conjunto de 
processos químicos, físicos e biológicos que atuam no ambiente deposicional. 
Têm mais chances de serem preservados aqueles organismos que possuem 
partes biomineralizadas por carbonatos, fosfatos e silicatos ou constituídos por 
materiais orgânicos resistentes, como a quitina e a celulose. Mesmo assim, 
ocorrem no registro geológico muitas preservações excepcionais de partes 
moles (CASSAB, 2004).  

Após a morte dos organismos, no ciclo natural da vida, as partes moles entram 
em processo de decomposição devido à ação das bactérias, e as partes duras 
ficam sujeitas às condições ambientais, culminando com sua destruição total. A 
fossilização representa a quebra deste ciclo e, portanto, deve ser sempre vista 
como um fenômeno excepcional. No decorrer do tempo geológico, apenas uma 
percentagem ínfima das espécies que um dia habitaram a biosfera terrestre 
preservou-se nas rochas. Muitas espécies surgiram e desapareceram sem deixar 
vestígios, existindo portando muitos hiatos no registro paleontológico 
(CASSAB, 2004). 

Vários fatores atuam na preservação dos indivíduos e favorecem a fossilização. 
O soterramento rápido após a morte, a ausência de decomposição 
bacteriológica, a composição química e estrutural do esqueleto, o modo de vida, 
as condições químicas que imperam no meio, são alguns desses fatores, cujo 
somatório determinará o modo de fossilização. Mesmo depois dos fosseis já 
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estarem formados, outros fatores concorrem para sua destruição nas rochas, 
como águas percolantes, agentes erosivos, vulcanismo, eventos tectônicos e 
metamorfismo. As rochas onde os fosseis são encontrados indicam as condições 
que prevaleceram no ambiente onde esses organismos viviam ou para o qual 
seus restos foram transportados (CASSAB, 2004).  

Peculiaridades químicas e fatores físicos, juntos, são responsáveis pela 
preservação e integridade do espécime fóssil. Os principais são: distância do 
transporte, tempo de flutuação, taxa de deterioração, taxa de mineralização e 
taxa de sedimentação (MARTINS-NETO & GALLEGO, 2006). 

TIPOS DE FOSSILIZAÇÃO 

Os fosseis podem se preservar de diferentes modos, dependendo dos fatores e 
das substancias químicas que atuaram após a morte do organismo. Podem-se 
reunir os tipos de fossilização em dois grandes grupos: Restos e Vestígios. 

1. Restos: na maioria das vezes, consistem nas partes mais resistentes dos 
organismos, tais como conchas, ossos e dentes, denominadas partes 
duras. Com a evolução dos conhecimentos, tem-se descoberto, no 
registro fossilífero, muitas partes moles preservadas, como vísceras, pele, 
músculos e vasos sangüíneos, que tem contribuído para um melhor 
conhecimento da anatomia e fisiologia dos organismos fósseis (CASSAB, 
2004). 

As partes duras, devido à sua natureza, têm mais chances de se fossilizarem. 
Sua composição pode ser de sílica (SiO2), bastante resistente às intempéries, 
como as espículas de algumas esponjas; de carbonato de cálcio (CaCO3) sob a 
forma de calcita ou aragonita, das quais são constituídas as placas esqueléticas 
de equinodermas e conchas de moluscos; de quitina, um polissacarídeo 
complexo, menos durável do que a maioria dos esqueletos minerais e que 
compõe o exoesqueleto dos insetos. Mesmo nas rochas mais antigas, são 
encontradas muitas partes duras que se conservaram sem alterações na sua 
composição química original. Algumas conchas de moluscos ainda 
apresentavam traços de sua cor original e com o nacarado perfeito. Devido ao 
alto grau de intemperismo que atua nas rochas, essas ocorrências no Brasil são 
raras, mas foram encontradas conchas de gastrópodes cretáceos da bacia do 
Sergipe que apresentam a coloração original (CASSAB, 2004). 

2. Vestígios: são evidências da existência dos organismos ou de suas 
atividades. Os animais e vegetais que deram origem aos fósseis não se 
preservaram. Como exemplo tem-se o soterramento de uma concha. 
Durante esse soterramento, suas cavidades internas são preenchidas 
pelos sedimentos circundantes. Com o decorrer do tempo, eles são 
dissolvidos pelas águas percolantes, restando somente o espaço que era 
ocupado anteriormente pela concha. Ficaram formadas duas impressões, 
o molde externo, que é a moldagem da superfície externa e o molde 
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interno, que revela a morfologia ou estrutura interna do organismo ou 
parte dele. Se o espaço formado for posteriormente preenchido por outro 
mineral, formou-se uma réplica do original, denominado contramolde 
(CASSAB, 2004). 

Asas de insetos, folhas de vegetais e outros similares compostos de quitina ou 
celulose, podem ficar impressos nas rochas. São considerados como positivas 
quando estão em alto-relevo e negativas, em baixo-relevo. Vestígios de 
atividades vitais são freqüentes no registro sedimentar e sua presença nos 
sedimentos contribui para inferências paleoambientais. Esses fósseis são 
denominados icnofósseis, e os mais freqüentes são as pistas, tubos ou sulcos 
produzidos por invertebrados, resultantes de deslocamento no substrato, e as 
pegadas deixadas por vertebrados nos sedimentos inconsolidados. Há também 
testemunhos de outras atividades biológicas, como nutrição e reprodução. É 
difícil reconhecer os autores destas marcas, pois em geral eles não se fossilizam 
(CASSAB, 2004). 

Com relação às atividades de nutrição, os mais encontrados são excrementos 
fossilizados, denominados de coprólitos. Podem ser produzidos por 
vertebrados ou invertebrados. Seixos, denominados de gastrólitos, são 
interpretados como as pedrinhas que as aves e alguns répteis têm no aparelho 
digestivo para auxiliar a digestão. Ovos fossilizados, principalmente de répteis, 
também têm sido encontrados com freqüência. Há ainda outros vestígios menos 
comuns, mas bastante interessantes, como as marcas de dentada de répteis em 
conchas de cefalópodes e de mamíferos sobre ossos; sulcos feitos nas rochas 
pelos bicos de aves; ninhos fossilizados; regurgitos de aves de rapina contendo 
dentes e ossos de micromamíferos (CASSAB, 2004).  

CLASSIFICAÇÃO DOS FÓSSEIS 

Fósseis – restos ou vestígios de organismos com mais de 11.000  anos; 

Subfóseis – restos ou vestígios de organismos com menos de 11.000 de anos; 

Dubiofósseis – estruturas que podem ser de origem orgânica, mas cuja natureza 
ainda não foi comprovada; 

Pseudofósseis – estruturas comprovadamente inorgânicas, que se assemelham a 
organismos (CASSAB, 2004).  

Icnofóssil – é o resultado da atividade de um organismo, que pode vir a ser 
preservado em um sedimento, rocha ou corpo fóssil (CARVALHO & 
FERNANDES, 2004); 

Estromatólito – estruturas biossedimentadas formadas através de atividades 
microbianas (cianobactérias, algas, fungos) nos ambientes aquáticos. São 
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produtos de atividade biológica de microorganismos, sendo mais próximos aos 
icnofósseis do que aos fósseis verdadeiros (SRIVASTAVA, 2004); 

Âmbar –resina produzidas pelas angiospermas e gimnospermas, que em 
contato com o ar sofrem polimerização e endurecem. São produzidas como uma 
forma de proteção à ação de fungos, bactérias, insetos e outros organismos que 
possam causar danos em seus tecidos. A produção de substâncias resinosas 
pelos vegetais remonta ao Paleozóico, tendo sido detectado em gimnospermas 
do Carbonífero (FILIPE & MARTINS-NETO, 2008); 

Fósseis Químicos – designa compostos químicos da geosfera, cuja estrutura 
básica sugere uma ligação com conhecidos produtos naturais da biosfera. 
Utiliza-se também o termo "biomarcadores" para designar os fósseis químicos. 
Os mais estudados são os hidrocarbonetos e, entre eles, os alcanos, 
hidrocarbonetos aromáticos e seus produtos não-saturados (RODRIGUES, 
2004); 

Microfósseis – restos fossilizados de organismos invisíveis a olho nu. 
Encontram-se nesse grupo alguns protistas (nanofósseis calcários foraminíferos, 
radiolários, diatomáceas, e dinoflagelados), artrópodes (ostracodes e 
conchostráceos), esporos e grãos de pólen (VILELA, 2004); 

Palinomorfos – organismos fósseis encontrados nos resíduos insolúveis, 
resultantes de tratamentos físicos e químicos às rochas sedimentares, tais como 
os pólens, esporos, acritarcos e quitinozoários. Alguns autores englobam ainda 
algas, dinoflagelados e foraminíferos plactônicos (BARTH, 2004). 

 

FELIPE, 2008. Disponível em http://www.webartigos.com/artigos/fosseis-
formacao-classificacao-e-importancia-paleoecologica/9318/em 03.05.2014. 
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Aula Prática: Reconhecendo os Fósseis e sua importância  

geológica e biológica 

 

Grupo: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Data: ____/________/__________ 

Objetivos:  

- Reconhecer e descrever  fósseis e  suas condições de preservação; 

- Identificar os tipos de fósseis; 

- Discutir sobre a importância dos fósseis. 

Materiais 

- Lupas 

- Espécimes fósseis de Vertebrados e Invertebrados 

Orientações: (Materiais e Procedimentos) 

1- Para realização desta atividade vocês deverão dispor de lupas de mão para 

melhor observação e dos espécimes de fósseis coletados na Chapada do 

Araripe- Formação Santana- Membro Romualdo/CE ( Cretáceo = 120 milhões 

de anos) 

 
2- Organizados em grupos deverão escolher 05 fósseis que já estão agrupados  
nas bancadas e a partir daí deverão fazer o reconhecimento dos fósseis, 
iniciando pelo desenho de cada fóssil e em seguida preenchendo o quadro 
com os aspectos observados nos fósseis: 
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Número do Bloco de Fósseis:  

Total de Peças: 

Descrição do Fóssil 
 
Numeração: ________________________ 
rupo Taxonômico: __________________ 
Tipo de Fóssil : 
(    ) Resto  Completo 
(    ) Resto Incompleto 
(    ) Vestígio  
Tipo de Vestígio: _______________________ 
Condição em que se apresenta na rocha:  
(    ) Nódulo (Concreção)       
(     ) Lâmina de calcário (Folhelho) 
Estado de Preservação: 
(    )  Ruim (    ) Bom  (     ) Ótimo  
Idade do Fóssil: _________________________________ 

Comentários adicionais: 

Descrição do Fóssil 
 
Numeração: ________________________ 
Grupo Taxonômico: __________________ 
Tipo de Fóssil : 
(    ) Resto  Completo 
(    ) Resto Incompleto 
(    ) Vestígio  
Tipo de Vestígio: _______________________ 
Condição em que se apresenta na rocha:  
(    ) Nódulo (Concreção)       
(     ) Lâmina de calcário (Folhelho) 
Estado de Preservação: 
(    )  Ruim (    ) Bom  (     ) Ótimo  
Idade do Fóssil: _________________________________ 

Comentários adicionais: 

Descrição do Fóssil 
 
Numeração: ________________________ 
Grupo Taxonômico: __________________ 
Tipo de Fóssil : 
(    ) Resto  Completo 
(    ) Resto Incompleto 
(    ) Vestígio  
Tipo de Vestígio: _______________________ 
Condição em que se apresenta na rocha:  
(    ) Nódulo (Concreção)       
(     ) Lâmina de calcário (Folhelho) 
Estado de Preservação: 
(    )  Ruim (    ) Bom  (     ) Ótimo  
Idade do Fóssil: _________________________________ 

Comentários adicionais: 

Descrição do Fóssil 
 
Numeração: ________________________ 
Grupo Taxonômico: __________________ 
Tipo de Fóssil : 
(    ) Resto  Completo 

(    ) Resto Incompleto 
(    ) Vestígio  
Tipo de Vestígio: _______________________ 
Condição em que se apresenta na rocha:  
(    ) Nódulo (Concreção)       
(     ) Lâmina de calcário (Folhelho) 
Estado de Preservação: 
(    )  Ruim (    ) Bom  (     ) Ótimo  
Idade do Fóssil: _________________________________ 

Comentários adicionais: 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR I: 

I.Analise as tirinhas abaixo e discuta sobre o possível erro que estas tirinhas estão 

trazendo sobre o processo de fossilização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identifique nas situações abaixo, aquelas que representam  fósseis e marque um X: 

a) No Sul do Canadá, os pesquisadores encontram em 

âmbar o fragmento de quartzo, o mineral mais 

comum nos arenitos de todo o mundo. 

b) Uma carcaça de elefante foi retirada do chão 

congelado beirando o rio Berezovka, na Sibéria. 

c) No Estado do Arizona, as grandes árvores 

petrificadas  jazem espalhadas ao redor do Parque 

Nacional da Floresta petrificada. 

d) Após retirada de solo não compactado da Gruta 

Cristal/Morro do Chapéu-Bahia e posterior triagem 

em laboratório foi possível identificar conchas de moluscos, vértebras de 

pequenos répteis e dentes de mamíferos roedores . 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________ 
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e) Filhote de mamute encontrado na Sibéria é fêmea. 

f) Escritas rupestres foram encontradas na Cidade  das Pedras -  Sítio 

arqueológico do município de Morro do Chapéu. 

g) Na região da Chapada Diamantina, pesquisadores da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro encontraram lanças e machadinhas incrustradas no solo das 

cavernas. 

3. Investigando um quebra-cabeça de pegadas 

Suponha que você houvesse descoberto um conjunto de pegadas fossilizadas, como o 

esquematizado na figura ao lado, e desejasse reconstituir o que havia ocorrido. Seu 

trabalho será semelhante à investigação de um detetive: terá de determinar 

acontecimentos passados, a partir de evidências limitadas. Neste caso, suas únicas 

evidências disponíveis seriam as pegadas preservadas na rocha. Examine 

cuidadosamente a figura. O desenho representa um certo número de pegadas 

fossilizadas. Utilizando as evidências fornecidas pelas pegadas fósseis, tente interpretar 

o que pode ter acontecido. A partir das pegadas é possível fazer alguma suposição 

sobre o tamanho ou a natureza dos animais que as originaram? 

4. Leia a reportagem abaixo e discuta com seus colegas de grupo, os aspectos que 

podem ser estudados pelo paleontólogo a partir desta informação valiosa:  Cientistas 

apresentam mamute bebê congelado 

 
A carcaça congelada deverá ser enviada ao 
Japão para um estudo detalhado 

 Um bebê mamute encontrado no permafrost (região permanentemente congelada) 
no noroeste da Sibéria  e pode ser o espécime mais bem preservado já achado até 
hoje, cientistas anunciaram. 

A carcaça congelada deverá ser enviada ao Japão para um estudo detalhado. O bebê 
fêmea, de seis meses de idade, foi encontrado na península Yamal, na Rússia, e teria 
morrido há 10 mil anos.O tronco e os olhos do animal estão intactos. Ele também 
conserva um pouco dos seus pêlos longos. 

O mamute é um membro extinto da família dos elefantes. Os adultos possuíam presas 
longas e curvadas e uma cobertura de pelos longos.O espécime encontrado na Sibéria, 
com 30 cm de comprimento e 50 kg de peso, data do final da última Era Glacial, 
quando os gigantescos animais foram extintos do planeta. 

Ele foi descoberto por um pastor de renas em maio deste ano. Yuri Khudi encontrou a 
carcaça perto do rio Yuribei, no distrito autônomo russo de Yamal-Nenets. 
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Na semana passada, uma delegação internacional de especialistas se reuniu na cidade 
de Salekhard, perto do local da descoberta, para fazer um exame preliminar no animal. 

"O mamute não tem defeitos exceto pela cauda, que foi arrancada", disse Alexei 
Tikhonov, vice-diretor do Instituto de Zoologia da Academia Russa de Ciências, um 
dos membros da delegação. "Em termos do seu estado de preservação, esta é a 
descoberta mais importante do mundo", ele disse. 

Larry Agenbroad, diretor do Mammoth Site do centro de pesquisas de Hot Springs, em 
Dakota do Sul, nos Estados Unidos, disse: "Encontrar um mamute jovem em qualquer 
estado é extremamente raro." Agenbroad acrescentou que sabia de apenas três outros 
espécimes. 

Alguns cientistas têm esperança de que esperma bem preservado ou outras células 
contendo DNA viável possam ser usadas para ressuscitar o mamute. Apesar das 
dificuldades, Agenbroad continua otimista sobre as possiblilidades de clonagem. 
Agenbroad disse à BBC que quando ele e seus colegas conseguiram o mamute Jarkov 
(encontrado congelado na Sibéria em 1997), ouviu dos geneticistas: "Se você conseguir 
bom DNA, vamos ter um bebê mamute em 22 meses". 

Comércio lucrativo 

Aquele espécime não produziu DNA de boa qualidade, mas alguns pesquisadores 
acreditam que pode ser apenas uma questão de tempo até que o exemplar certo seja 
encontrado na Sibéria. Trazer os mamutes de volta à vida pode ser alcançado com a 
injeção de esperma no ovo de um parente, como o elefante asiático, para se criar um 
híbrido. 

Como alternativa, os cientistas poderiam tentar clonar um mamute puro fundindo o 
núcleo de uma célula de mamute com uma célula de um óvulo de elefante de onde foi 
retirado todo o DNA. 

Agenbroad disse, no entanto, que os valiosos mamutes siberianos estão sendo perdidos 
por causa do lucrativo comércio de marfim, pele, pêlo e outras partes do animal. A 
cidade de Yakutsk, no extremo leste da Rússia, é o centro deste comércio. 

O bebê mamute deve ser transferido para a Universidade de Jikei, em Tóquio, no 
Japão, no final do ano. Uma equipe liderada pelo especialista Naoki Suzuki vai fazer 
um estudo detalhado da carcaça, incluindo exames dos órgãos internos. 

Os primeiros mamutes surgiram há 4,8 milhões de anos. Não se sabe ao certo o que 
causou seu desaparecimento no final da última Era Glacial, mas mudanças climáticas e 
caça excessiva por humanos podem ter sido algumas das causas.Uma população de 
mamutes viveu isolada na remota ilha Wrangel, na Rússia, até cerca de 5 mil anos 
atrás. 

Para pensar: 

Se o estado de conservação do animal permite aos cientistas fazer grandes 

descobertas, quais aspectos podem ser investigados pelos paleontólogos se 

conseguirem estudar as vísceras e demais órgãos  do animal? 
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5.  Os fósseis podem ser encontrados como  RESTOS ou VESTÍGIOS. Analise as 

situações apresentadas abaixo e identifique a que tipo de fóssil se refere: 

a)          Ovos fossilizados do dinossauro Protoceratops são muito comuns no deserto de 

Gabi. 

b)             Dentes do C. megalodon sugere que ele era um tubarão gigante. 

a) A Camerinaspp foi um dos foraminíferos do Jurássico que caíram em 
espessas camadas no fundo do oceano ajudando a formar o calcário numulítico. 

b)  O equinóide Micrastercoranguinum é encontrado em camadas do Cretáceo na 
Europa. 

c) As folhas espiraladas da Annulariasão comuns nos depósitos da Pensilvânia. 

d) Impressão de uma asa de inseto preservada em dolomito da Formação Irati 
(permiana) nas proximidades de piracicaba. 

e) Mamutes foram recuperados inteiros, de locais sempre congelados da Sibéria. 

f) Esqueletos de calcita numa colônia de briozoários. 

g) Marcas de dentadas de répteis em conchas de cefalópodes. 

h) Os coprólitos e os gastrólitos  colaboram muito para o estudo paleontológico 
dos vertebrados. 

i) Estudos mostram que foram encontrados esporos que sinalizam uma mudança 
no sistema de classificação das plantas. 

j) Em cavernas da Chapada Diamantina na Bahia foram encontradas sementes 

fossilizadas de vegetais já extintos. 

k) Alguns cientistas encontraram nas paredes das cavernas regurgitos 
fossilizados que apontam  a ocorrência de aves primitivas nesta localidade. 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR II: Os Fósseis e a Evolução da vida na Terra 

Problematização Inicial : 

1- Qual a importância geológica e biológica dos fósseis? 

Problematização Final: 

1- Como os fósseis podem contribuir para explicar a evolução dos seres vivos? 

2_ Leia a afirmação abaixo e classifique-a como Verdadeira ou Falsa, justificando-a: 

 “ Através dos fósseis,  os pesquisadores podem reconstruir o passado da Terra e a 

história da vida  e assim compreender os sistemas vivos atuais, bem como fazer 

previsões sobre a evolução do ambiente e da vida”. 

3. Assitindo ao vídeo :Evolução da Vida, como você relaciona a sequência evolutiva com as 

evidências fósseis? 

4. Os fósseis não conseguem elucidar todo o processo de evolução da vida por falta de 

informações em relação aos diferentes grupos de seres vivos que habitaram a Terra e não 

deixaram vestígios. Quais argumentos podem ser usados para explicar as lacunas nos 

registros fósseis? 

6. O aparecimento do homem na Terra marca um grande saldo no processo evolutivo. No 

entanto, desde o seu aparecimento verifica-se a sua rápida interferência no ambiente, o que 

tem provocado grandes mudanças e acelerado processos de extinções. Como podemos 

classificar a relação do homem com o Planeta Terra, como uma relação de intervenção ou 

de interação?  

7. "Tudo que acontece à Terra, acontece aos filhos da Terra" (Henfil). 

Analisando esta afirmação, o que podemos concluir sobre a forma como o homem vem se 

relaiconando com o Planeta Terra? O homem é filho da Terra? O homem é natureza e ser 

vivo como outro qualquer? 

8. Identifique em qual tempo geológico e datação se deu o aparecimento dos diferentes 

grupos e alguns eventos geológicos importantes: 
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Eventos Biológicos e 

Geológicos 

Tempo Datação 

Aparecimento dos Primeiros 

homens 

  

Aparecimento de Bácteris, 

Fungos, Algas 

  

Primeiros invertebrados   

Surgimento dos Peixes   

Primeiros Répteis   

Primeira Glaciação   

Surgimento dos Mamíferos   

Aparecimento da reprodução 

sexuada 

  

Surgimento de Plantas não 

vasculares 

  

Surgimento de Plantas vasculares   

Primeira Glaciação   

Ùltima Glaciação   

Explosão adaptativa dos 

invertebrados 

  

Diversificação dos répteis   

Desagregação da Pangea e 

formação dos continentes 

modernos 

  

Extinção dos Dinossauros   

Ocorrência da maior extinção de 

todos os tempos 

  

Extinção Antrópica   
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AULA DE CAMPO / VISITA TÉCNICA AO MUSEU GEOLÓGICO DA 

BAHIA DA BAHIA E PROJETO TAMAR 

ATIVIDADE DIRIGIDA 

01. Ao visitar o Museu Geológico da Bahia, fique atento para observar, perguntar e 
responder aos seguintes aspectos: 

- Como está organizado o Museu? 

- Qual o objetivo de cada sala do Museu? 

- Qual ou quais dos sistemas  do Planeta Terra são mais explorados? 

- Descreva de que forma o Museu explora os sistemas: 

a) Biosfera 

b) Litosfera 

c) Hidrosfera 

d) Atmosfera 

- Qual a importância de um Museu para a sociedade? 

- Como o Museu Geológico da Bahia contribui com a ciência e com a sociedade? 

- A visita ao Museu contribuiu para ampliar e popularizar os conhecimentos na 
área de Geociências? 

- Como o Museu funciona para atender à comunidade e quem assegura a sua 
sustentabilidade? 

02. Ao visitar o Projeto Tamar, observe e responda às seguintes questões: 

- Quando e  por  quê foi criado o Projeto Tamar? 
- Qual aspecto do Planeta Terra está sendo explorado através do Projeto Tamar? 
- Quais os objetivos do Projeto Tamar? 
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- Toda a diversidade biológica da Terra estende-se pela Biosfera. Grande parte desta  
diversidade encontra-se ameaçada de extinção e um parte já encontra-se extinta. Há 
milhões de anos, espécies foram dizimadas da Terra por processos naturais,como as 
catástrafes geológicas, entre outros processos que provocaram grandes extinções em 
massa, ou seja, em grande escala.Atualmente, acredita-se que estamos vivenciando a 6ª 
grande Extinção, e esta é considerada uma extinção antrópica. O Projeto Tamar é uma 
iniciativa de conservação da diversidade biológica, especialmente da diversidade de 
Tartarugas marinhas. Você acha que esta iniciativa foi uma decisão tomada na década 
de 80 por razão destas espécies de animais também estarem ameaçadas pela ação 
antrópica? Justifique sua resposta: 

- Como está organizado o Projeto Tamar em Arembepe? 

- O Projeto Tamar é uma iniciativa que conta apenas com a participação dos 
pesquisadores , Biológos e estudantes de Biologia? 

- Porque o Projeto Tamar é uma iniciativa considerada de Responsabilidade Ambiental 
e Social? 

- “Cuidar da vida é sobretudo cuidar dos ambientes naturais.” Você acredita que seria 
possível ao Projeto Tamar consegui bons resultados, sem mobilizar as pessoas da 
comunidade acerca da necessidade da conservação da diversidade biológica a partir da 
conservação dos ecossistemas aquáticos e dos manguezais? 

ATIVIDADE EM GRUPO 

- Organizar uma Mostra Fotográfica informativa sobre os locais visitados com o 

mínimo de 30 fotos para ser apresentada no último encontro; 

- Fazer um relatório descritivo e ilustrativo sobre as visitas realizadas, informando 

desde a localização dos locais visitas, objetivos, organização, concluindo com o relato 

da experiência do grupo sobre a aprendizagem, de forma escrita e em vídeo; ( Não será 

permitido apenas áudio); 

ATIVIDADE INDIVIDUAL 

- Produção de um Texto que relate a aprendizagem conquistada a partir da atividade, 

que deve ser digitalizado e entregue à professora coordenadora no último encontro,  e  

este texto deve ter no máximo duas laudas e no mínimo 30 linhas, formatado em  Fonte 

Garamond, tamanho 12, tendo nome do estudante no final do texto; 

- Participar do debate no 9º Encontro, organizado a partir das questões propostas pelo 

professor coordenador e responder de forma escrita às questões; 

- Ler os textos fornecidos pelo professor para fundamentação das visitas; 

 

 



257 

 

 

 

 

 

AULA DE CAMPO /VISITA TÉCNICA AO MUSEU GEOLÓGICO DA BAHIA E 

PROJETO TAMAR 

LEITURA BÁSICA 

Objetivos das Visitas Técnicas:  

- Conhecer e caracterizar o acervo científico paleontológico do Museu Geológico da 

Bahia. 

- Conhecer e caracterizar o Projeto de Conservação de Tartarugas Marinhas: Tamar 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O  MUSEU GEOLÓGICO DA BAHIA 

O Museu Geológico da Bahia localiza-se na Avenida Sete de Setembro , 2.195, 

no Corredor da Vitória, em Salvador. 

O museu dispõe de estrutura, instalações e coleções equiparadas como alguns 

dos melhores museus, de mesmo tema, em funcionamento nos Estado Unidos e na 

Europa. 

Após a reinauguração em Março de 2002, se tornou uma boa opção para os 

estudantes adquirirem novos conhecimentos sobre geologia, mineralogia, pedras 

preciosas, mineração, história e outros assuntos. Vinculado à Secretaria da Indústria, 

Comércio e Mineração, o museu já está se transformando em um novo centro cultural e 

de lazer. 

Entre as raridades de seu acervo, destaca-se o granitoAzul Bahia, típico da 

Bahia, cotado internacionalmente em cerca de US$ 500 cada metro quadrado, e uma 

réplica do meteoritoBendegó, o maior meteorito brasileiro, encontrado em 1784, no 

município baiano de Monte Santo e classificado como o 11º mais importante do 

mundo. 

Em uma sala denominada de “Energia dos Cristais”, encontram-se peças muito 

interessantes, como gemas e pedras semipreciosas, bolas de cristal e artesanatos feito 

com conchas. Uma outra sala está reservada para a coleção Otto Billian, fundador da 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorito
http://pt.wikipedia.org/wiki/1784
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Santo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gema_%28mineralogia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gema_%28mineralogia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concha
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Billian&action=edit&redlink=1
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Empresa Baiana de Minerais. Durante 50 anos, ele reuniu uma coleção de mais de 

quatro mil peças, das quais destacam-se os cristais de quartzo, as pedras preciosas, os 

minerais e réplicas de diamantes famosos, além de livros, revistas e manuscritos que 

falam sobre o assunto. Possui ainda um confortável auditório, com capacidade para 

125 pessoas e equipado com projetor, sistema de som digital e recursos tecnológicos. 

De quinta a domingo, o espaço funciona como cinema, com uma programação 

predominante de filmes de arte. Nos outros dias, o auditório é destinado a atividades 

educativas, eventos culturais e científicos. 

No que se refere à Coleção Paleontológica, o Museu tem como objetivos:  

     •  Apresentar, de forma sistemática, a evolução das espécies durante o tempo 
geológico;  

     •  Evidenciar os principais fósseis da coleção, descrevendo-os e atribuindo a sua 
importância na escala geológica;  

     •  Montar a coleção paleontológica do estado, tendo como objetivo mostrar sua 
importância no contexto paleontológico brasileiro.  

 
PROJETO TAMAR 

O Projeto Tamar-ICMBio foi criado em 1980, pelo antigo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal-IBDF, que mais tarde se transformou no Ibama-Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente. Hoje, é reconhecido internacionalmente como uma das 
mais bem sucedidas experiências de conservação marinha e serve de modelo para 
outros países, sobretudo porque envolve as comunidades costeiras diretamente no seu 
trabalho socioambiental. 

A Pesquisa, conservação e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que 
ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção, é a principal missão do Tamar, que 
protege cerca de 1.100km de praias, através de 23 bases mantidas em áreas de 
alimentação, desova, crescimento e descanso desses animais, no litoral e ilhas 
oceânicas, em nove estados brasileiros. 

O nome Tamar foi criado a partir da combinação das sílabas iniciais das palavras 
tartaruga marinha, abreviação que se tornou necessária, na prática, por conta do espaço 
restrito para as inscrições nas pequenas placas de metal utilizadas na identificação das 
tartarugas marcadas para diversos estudos. 

Desde então, a expressão Tamar passou a designar o Programa Brasileiro de 
Conservação das Tartarugas Marinhas, executado pelo Centro Brasileiro de Proteção e 
Pesquisa das Tartarugas Marinhas-Centro Tamar, vinculado à Diretoria de 
Biodiversidade do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade-ICMBio, órgão do 
Ministério do Meio Ambiente. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_Baiana_de_Minerais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quartzo#Variedades_cristalinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audit%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projetor_de_slides
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://tamar.org.br/interna.php?cod=343
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O Projeto Tamar/ICMBio é co-administrado pela Fundação Centro Brasileiro de 
Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas-Fundação Pró-Tamar, instituição não 
governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1988 e considerada de Utilidade 
Pública Federal desde 1996. 

A Fundação foi criada para executar o trabalho de conservação das tartarugas 
marinhas, como responsável pelas atividades do Projeto Tamar nas áreas 
administrativa, técnica e científica; pela captação de recursos junto à iniciativa privada 
e agências financiadoras; e pela gestão do programa de autossustentação. Essa união 
do governamental com o não governamental revela a natureza institucional híbrida do 
Projeto. 

O Tamar conta com patrocínio nacional da Petrobras, apoios e patrocínios regionais de 
governos estaduais e prefeituras, empresas e instituições nacionais e internacionais, 
além de organizações não governamentais. Mas é fundamental, sobretudo, o papel das 
comunidades onde mantém suas bases e da sociedade civil em geral, que participa e 
ajuda o Projeto, individual ou coletivamente. 

 
Desde a sua criação, o Tamar investe recursos humanos e materiais para adquirir o 
maior conhecimento possível sobre a biologia das tartarugas marinhas que ocorrem no 
Brasil, priorizando pesquisas aplicadas que resolvam aspectos práticos para a 
conservação desses animais. Conhecidos pela grande capacidade migratória, com um 
ciclo de vida de longa duração, as tartarugas ainda são um mistério para pesquisadores 
do mundo inteiro. 

Nas áreas de reprodução, as praias de desova são monitoradas todas as noites durante 
os meses de setembro a março, no litoral, e de janeiro a junho, nas ilhas oceânicas, por 
pescadores contratados pelo Tamar, chamados tartarugueiros, além de estagiários e 
executores das bases. É realizado patrulhamento noturno para flagrar fêmeas em ato 
de postura, observar o comportamento do animal durante a desova, registrar dados 
morfométricos e coletar material biológico para posterior análise genética. Os 
pesquisadores monitoram os ninhos nos próprios locais de postura, ou transferem 
alguns, encontrados em áreas de risco, para locais mais seguros na mesma praia ou 
para cercados de incubação, expostos ao sol e chuva plenos, em praias próximas às 
bases de pesquisa. São feitas marcação e biometria das fêmeas, contagem de ninhos e 
ovos. A cada temporada, são protegidos, em média, 17 mil ninhos e 800 mil filhotes. 

Nas áreas de alimentação, o monitoramento é quase todo realizado no mar, muitas 
vezes junto às atividades pesqueiras, com os técnicos embarcados. Os pescadores são 
orientados a salvar as tartarugas que ficam presas nas redes de espera, cercos, currais e 
outras modalidades de pesca. Essas áreas registram alto índice de captura incidental 
por pescarias costeiras. Nas ilhas oceânicas, como em Fernando de Noronha e Atol das 
Rocas, é realizado o programa de captura, marcação e recaptura, através de mergulho 
livre ou autônomo. 

Tanto nas áreas de desova como de alimentação, é feita marcação de animais 
encontrados vivos: todos recebem um anel de metal nas nadadeiras dianteiras, para 
identificação e estudo de seu deslocamento e de hábitos comportamentais, além de 
dados sobre crescimento e taxa de sobrevivência 
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Programas de sensibilização e educação ambiental 

Programas permanentes de sensibilização e educação ambiental seguem informando 
usuários de praias, moradores, empresários, pescadores e turistas sobre a importância 
da colaboração de todos para que as tartarugas possam dar continuidade ao seu ciclo 
de vida. As principais são as seguintes: 

Nossa Praia É a Vida - A campanha continua apresentando resultados positivos, como 
a iniciativa espontânea de moradores de condomínios, donos de barracas e 
empreendimentos instalados em áreas onde há desovas para ajudar a minimizar os 
problemas causados às tartarugas marinhas. 

 

Participam de fiscalização e controle de veículos que transitam nas praias e nos condomínios, além 
de ajudar na divulgação de boas maneiras no uso das praias, e adequação da iluminação artificial na 
orla. As luzes são a maior ameaça no período da desova, pois podem desorientar as tartaruguinhas, 
que em vez de procurarem o mar, acabam em busca da iluminação artificial e morrem geralmente 
por insolação. 

Nem Tudo que Cai na Rede É Peixe – Realiza-se um trabalho intensivo de valorização e 
orientação aos pescadores, cada vez mais informados sobre a sua importância e participação no 
programa de conservação das tartarugas, que passam 90% de seu ciclo de vida no mar. Equipes do 
Tamar fazem palestras sobre impactos do lixo e das redes; sobre porque e como reabilitar as 
tartarugas afogadas; legislação e dados da última temporada de reprodução, entre outros assuntos. 
Como resultados, cada vez mais pescadores libertam com vida ou entregam aos pesquisadores 
tartarugas com algum ferimento capturadas incidentalmente. 

http://tamar.org.br/noticia1.php?cod=353
http://tamar.org.br/noticia1.php?cod=356
http://tamar.org.br/noticia1.php?cod=356
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Arembepe fica no município de Camaçari, a 30 km de Salvador, no litoral norte. Trata-se de um 
lugar mágico, belo e de natureza rica, que ficou famoso em todo o mundo nos anos 70, tempo da 
paz e do amor, tempo do movimento hippie. O Centro de Visitantes foi criado em 1992, junto com 
a base de pesquisa, numa área de 6mil m², desapropriada pela Prefeitura de Camaçari e localizada ao 
lado da Aldeia Hippie. 

Este CV tem uma importância singular para a divulgação do Projeto, pois a maior parte dos 
visitantes é formada pela população residente na região metropolitana de Salvador – área que 
concentra a maioria das desovas presentes no litoral norte baiano. Recebe aproximadamente 
três mil visitantes/mês, com destaque para os estudantes das escolas de Salvador e da região. 

Conta com museu interativo equipado com TV e vídeo, dioramas educativos, cascos de tartarugas 
marinhas e o Ecosub, submarino construído de materiais recicláveis e que reproduz o fundo do mar. 
O espaço possui também tanques de observação das tartarugas e de toque de animais marinhos, 
modelo de cercado de incubação de ovos, dioramas, além de outros elementos de sensibilização e 
informação. 

FONTE: http://www.tamar.org.br/interna.php?cod=372 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamar.org.br/interna.php?cod=372
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ATIVIDADE EM GRUPO: GEOCIÊNCIAS E REALIDADE 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DAS SITUAÇÕES DA REALIDADE EM SLIDES  
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ATIVIDADE EM GRUPO: GEOCIÊNCIAS E REALIDADE 

PREENCHA O QUADRO A SEGUIR RESPONDENDO AS QUESTÕES EM CADA 

SITUAÇÃO ANALISADA: 

SITUAÇÕES  O QUÊ?  COMO? POR QUÊ? E DAÍ? 

SITUAÇÃO 1     

SITUAÇÃO 2     

SITUAÇÃO 3     

SITUAÇÃO 4     

SITUAÇÃO 5     

SITUAÇÃO 6     

SITUAÇÃO 7     

SITUAÇÃO 8     
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QUESTÕES PARA DEBATE 

Impactos da Mineração e os Fósseis e a Evolução da Vida 
 

01. Quais as atividades econômicas são as mais responsáveis pelos impactos ambientais 
existentes? 

02. Que aspecto da mineração pode gerar  impacto mais grave ao ambiente ? 

03. Quais os principais problemas oriundos da mineração? 

04.  Como a mineração do carvão pode gerar impacto ao ambiente? 

05.  Quais impactos ambientais são provocados pela mineração de areia, argila e brita? 

06. Qual o principal impacto ambiental é provocado pela garimpagem? 

07.  Quais as consequências da mineração para o ambiente? 

08. Quais fatores Geográficos influenciam a natureza e a extensão dos impactos 
ambientais? 

09.  Por que o método da lavra pode ser considerado um dos fatores determinantes em 
relação ao nível do impacto ambiental? 

10. Qual aspecto da mineração é apresentado pelo Museu Geológico da Bahia? 

11. Como a mineração pode afetar a vida das tartarugas marinhas e outros animais 
aquáticos? 

12. “Tudo que acontece à Terra, acontece aos filhos da Terra”. Tomando como referência a 
leitura sobre os impactos ambientais provocados pela mineração, como você explica 
esta afirmação de Henfil? 

13.  Os fósseis podem elucidar todo o processo de evolução da vida na Terra? Justifique 
sua resposta? 

14.  Os fósseis podem contar a história do passado da  Terra e a história atual e podem 
prever a história futura? 

15. Como você define um fóssil? 

16. Como você diferencia um resto de um vestígio? 

17. Como um resto orgânico pode tornar-se um fóssil? 

18. Todo fóssil é uma rocha? Justifique 

19. Qual a importância científica da preservação dos restos em âmbar e no gelo? 

20. Quais aspectos favorecem a fossilização? 

21. Quais aspectos impedem a fossilização? 
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FREQUÊNCIA DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA: ESTUDANTES DO 

3º ANO DO ENSINO MEDIO DO COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES 

TEMA DO ENCONTRO:________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

DATA: ______/_____/______HORÁRIO: ____________________ 

NOMES ASSINATURA 
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JOGO DE PALAVRAS 
 
 
Solicitar que os estudantes agrupem as palavras que fazem parte 
da abordagem em Geociências e que já foram trabalhadas durante 
a intervenção em quatro grupos, conforme afinidade entre os 
temas (palavras-chaves) e apresente sua organização para os outros 
grupos, nomeando cada grupo de palavras: 
 

Biosfera-  Lavra - Organismos Pluricelulares - Explosão Cambriana 
- Esqueletos ósseos – Fósseis - Vida primitiva - Primeiros Homens 
– Glaciação – Mares - Primeiros Répteis Oceanos – Bactérias 
primitivas - Tartarugas Marinhas – Carstificação - Rios - Planeta 
Terra - Desagregação da Pangéia Universo – Galáxia – Sol – Estrelas 

– Vulcões – Oxigênio - Peróxido de hidrogênio – Atmosfera – 
Meteoros – Água - Organismos Unicelulares Plantas – Rochas - 
Minerais – Cavernas – Estalactites – Estalagmites - Cavernas 
carbonáticas Petróleo -  Carvão – Chumbo – Prata - Zinco – Big 
Bang – Garimpo - Biodiversidade – Rejeito – Estromatólitos – 
Mineralização – Moldes – Réplicas – Mesozóica - arsênio – Ouro - 
Cretáceo – Mamíferos Pleistocênicos – Restos – Vestígios –
Formação dos continentes atuais – Extinção dos Dinossauros – 
Combustíveis Fósseis – Mineração – Elementos Químicos 
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ATIVIDADE: APRENDENDO GEOCIÊNCIAS ATRAVÉS DE  MÚSICAS 

 

Planeta Água (Guilherme Arantes) 

 
Água que nasce na fonte serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente riacho 
E deságua na corrente do ribeirão 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas, ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos 
Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas na inundação 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Terra! Planeta Água 
 
Planeta Azul (Chitãozinho & Xororó) 

 
A vida e a natureza sempre à mercê da 
poluição 
Se invertem as estações do ano 
Faz calor no inverno e frio no verão 
Os peixes morrendo nos rios 
Estão se extinguindo espécies animais 
E tudo que se planta, colhe 
O tempo retribui o mal que a gente faz 

Onde a chuva caía quase todo dia 
Já não chove nada 
O sol abrasador rachando o leito dos rios,  
secos 
Sem um pingo d'água 
Quanto ao futuro inseguro 
Será assim de Norte a Sul 
A Terra nua semelhante à Lua 
O que será desse planeta azul? 
O que será desse planeta azul? 
O rio que desse as encostas já quase sem 
vida 
Parece que chora um triste lamento das 
águas 
Ao ver devastada , a fauna e a flora 
É tempo de pensar no verde 
Regar a semente que ainda não nasceu 
Deixar em paz a Amazônia, preservar a 
vida 
Estar de bem com Deus 
 
Xote Ecológico 
Luiz Gonzaga 

 
Não posso respirar 
não posso mais nadar 
A terra está morrendo 
não dá mais pra plantar 
E se plantar não nasce 
se nascer não dá 
Até pinga da boa é difícil de encontrar 
Cadê a flor que estava aqui? 
Poluição comeu 
E o peixe que é do mar? 
Poluição comeu 
E o verde onde é que está? 
Poluição comeu 
Nem o Chico Mendes sobreviveu 
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Asa Branca 
Luiz Gonzaga 

Quando olhei a terra ardendo 
Qual a fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
Por falta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Então eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
Hoje longe, muitas léguas 
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim voltar pro meu sertão 
Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu 
Meu coração 
 
Lindo Balão Azul 
Guilherme Arantes 
 
Eu vivo sempre 
No mundo da lua 
Porque sou um cientista 
O meu papo é futurista 
É lunático... 
Eu vivo sempre 
No mundo da lua 
Tenho alma de artista 
Sou um gênio sonhador 
E romântico... 
Eu vivo sempre 
No mundo da lua 
Porque sou aventureiro 
Desde o meu primeiro passo 
Pro infinito... 
Eu vivo sempre 
No mundo da lua 
Porque sou inteligente 
Se você quer vir com a gente 
Brincar de esconde-esconde 
Numa nebulosa 
Voltar prá casa 
Nosso lindo balão azul 
 

 

 

Aquarela/Toquinho 

Numa folha qualquer eu desenho um sol 
amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma 
luva 
E se faço chover, com dois riscos tenho um 
guarda-chuva 
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho 
azul do papel 
Num instante imagino uma linda gaivota a voar 
no céu 
Vai voando, contornando a imensa curva norte-
sul 
Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou 
Istambul 
Pinto um barco a vela branco navegando 
É tanto céu e mar num beijo azul 
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião 
rosa e grená 
Tudo em volta colorindo, com suas luzes a 
piscar 
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 
E se a gente quiser ele vai pousar 
Numa folha qualquer eu desenho um navio de 
partida 
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a 
vida 
De uma América a outra consigo passar num 
segundo 
Giro um simples compasso e num círculo eu 
faço o mundo 
Um menino caminha e caminhando chega no 
muro 
E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro 
está 
E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 
Não tem tempo nem piedade nem tem hora de 
chegar 
Sem pedir licença muda nossa vida 
Depois convida a rir ou chorar 
Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o 
que virá 
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai 
dar 
Vamos todos numa linda passarela 
De uma aquarela que um dia enfim 
Descolorirá 
Numa folha qualquer eu desenho um sol 
amarelo 
Que descolorirá 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 
Que descolorirá 
Giro um simples compasso e num círculo eu 
faço o mundo 

Que descolor 
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Após conclusão das discussões e das atividades sobre as Geociências, pense 

em 10 palavras-chaves (Conceitos) que representam as Geociências e 

organize-as em um Mapa Conceitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AULA DE 
CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUINDO UM MAPA CONCEITUAL SOBRE GEOCIÊNCIAS 
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APÊNDICE F – Autorização dos pais para realização de atividade de campo. 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU DEMAIS RESPONSÁVEIS PARA 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE CAMPO PROMOVIDA PELA UESB 

COMO ATIVIDADE DE EXTENSÃO E PESQUISA COM OS ESTUDANTES 

DO 3º ANO B E C DO COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES 

SENHORES PAIS: 

Tendo em vista contribuir para ampliar os conhecimentos teóricos e práticos dos estudantes na 

área de Geociências e ao mesmo tempo proporcionar a realização de uma experiência de 

aprendizagem mais significativa e enriquecedora, eu, Rita de Cássia Anjos Bittencourt Barreto, 

professora da UESB e pesquisadora, já autorizada pela diretora do Colégio Modelo Luis 

Eduardo Magalhães, Rovelina Lima Macedo para realizar a atividade de pesquisa nesta 

Unidade Escolar e pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, que é responsável 

pelo deslocamento dos estudantes até os locais de campo, venho por meio deste documento, 

solicitar autorização dos Pais e Responsáveis dos Estudantes do 3º ano B e C deste colégio, para 

realizar duas atividades de campo e ao mesmo tempo, visita técnica, nas respectivas datas e 

locais apresentados no quadro abaixo, aonde contaremos com a presença de um responsável da 

escola que juntamente comigo, estará orientando e assumindo as responsabilidades de cuidados 

e segurança com os mesmos. 

ATIVIDADE DE CAMPO PROPOSTA DIDÁTICA-CIENTÍFICA 

DIA 11.06  

Aula de Campo 1: Visita Técnica à Gruta 
da Mangabeira – Ituaçu-Bahia 

Horário de Saída: 05:00 H 

Retorno : 14:00 

Chegada em Jequié: 17:00  

Realizar travessia da Gruta (3,5 Km) para 
reconhecimento das formações geológicas que 
compõem a feição da caverna e reconhecer o 
processo de formação de cavernas cársticas. 

*Tempo de Travessia: 3 Horas 
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DIAS 17 E 18.07 

Visita Técnica aos Museus Antares e 
Parque do saber em Feira de Santana e 
ao Museu Geológico da Bahia em 
Salvador 

 

Horário de Saída: 17.07 =05:00 H 

Retorno : 18.07 = 14:00 

Chegada em Jequié: 18.07 = 21:00 H 

Reconhecer a importância dos Museus para 
popularização da Ciência e desenvolvimento 
científico, através do contato com os objetos 
conceituais Geocientíficos  apresentados pelos 
salões de  Rochas, Minerais, Fósseis, Planetário e 
Réplicas de Animais Pré-históricos; 

*Hospedagem e refeições principais sob a 
responsabilidade da UESB; 

 

OBSERVAÇÃO: Estaremos enviando um Roteiro de Viagem com todos os detalhes 

necessários para realização das atividades, bem como os procedimentos metodológicos que 

serão adotados para efetivação da aula de campo e visita técnica. 

EU,__________________________________________________________________, 

RESPONSÁVEL PELO ESTUDANTE, _________________________________________________ 

DO 3º ANO ______________ DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO MODELO, AUTORIZO A 

PARTICIPAÇÃO DESTE NAS ATIVIDADES DE CAMPO E VISITA TÉCNICA 

PROPOSTAS PELA ATIVIDADE DE PESQUISA DA PROFESSORA RITA DE CÁSSIA 

ANJOS BITTENCOURT BARRETO, UESB. 

JEQUIÉ, 04 DE JUNHO DE 2014. 

 

Assinatura do Responsável 

 

Rita de Cássia Anjos Bittencourt Barreto (Professora Pesquisadora e Coordenadora da 

Atividade de Campo e Visita Técnica/e-mail: ritabitten.uesb@yahoo.com.br/ telefones: 

(73)88182156 / (73) 91284963 

mailto:ritabitten.uesb@yahoo.com.br/
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