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"Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 
sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo 
estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às 
perguntas dos alunos, a suas inibições, um ser crítico e 
inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho - a ele 
ensinar e não a de transferir conhecimento”. 
(PAULO FREIRE in PEDAGOGIA DA AUTONOMIA, p. 27). 

 



viii 
 

RESUMO 

 
 

O estudo das interações ecológicas entre os seres vivos é fundamental no ensino de 
Ecologia. Assim, o ensino de ciências deve conduzir o educando a compreender 
desde a infância os conceitos desta temática. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Ciências Naturais (PCNs) para os anos iniciais afirmam que uma das principais 
metas para o ensino e aprendizagem dos conteúdos dessa área é o conhecimento que 
a ciência traz em colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações. 
Dessa forma, visa que o ser humano reconheça-se como parte integrante do universo 
e como sujeito dessas relações. Essa pesquisa justifica-se pelo fato de fazer-se 
necessárias discussões acerca das interações entre espécies e as relações 
homem/natureza desde a infância e como a ação educativa pode contribuir para o 
aprimoramento do ensino e da aprendizagem de Ciências na educação básica. Teve 
como objetivo avaliar os limites e as possibilidades de uma sequência didática sobre 
interações ecológicas nos anos iniciais do ensino fundamental à luz dos pressupostos 
teóricos metodológicos ausubelianos. Caracteriza-se por ser qualitativa a qual 
optamos por uma proposta de intervenção. O lócus da pesquisa foi o Ginásio 
Municipal Dr. Celi de Freitas no município de Jequié - Bahia, com 27 alunos do 4º 
ano, além da professora regente. Como instrumentos de coletas de dados utilizamos: 
registros na caderneta de campo, registros fotográficos,  diagnóstico inicial e final, 
(incluindo a análise dos conhecimentos prévios dos alunos), bem como a avaliação 
das atividades propostas durante o período. Neste estudo, dialogamos com a 
proposta curricular da escola na busca de identificar e propor possibilidades de 
atividades didático-pedagógicas condizentes com a realidade atual e local do 
educando. Os resultados nos levam a possibilidades pedagógicas concretas através 
da aprendizagem significativa que superam o ensino e a aprendizagem de um estudo 
das relações entre os seres vivos de forma fragmentada, memorística e livresca. Em 
resumo, o ensino das relações ecológicas, fundamentadas pelos pressupostos teóricos 
metodológicos ausubelianos de diferenciação progressiva e reconciliação 
integradora, com o uso de estratégias diversificadas, possibilitam a desmistificação 
de ideias antropocêntricas e utilitaristas da natureza, como também evidências da 
aprendizagem significativa.  Logo, servirão de base teórica para o ensino da Ecologia 
nas séries posteriores. 

 

Palavras-chave: Interações Ecológicas. Ensino de ciências. Aprendizagem 
Significativa. Anos Iniciais. Ensino de Ecologia. 
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ABSTRACT 

 

The study of ecological interactions among living beings is fundamental in the 
teaching of Ecology. Thus, science education should lead the learner to understand 
from childhood the concepts of this subject. The National Curricular Parameters of 
Natural Sciences (PCNs) for the initial years affirm that one of the main goals for the 
teaching and learning of the contents of this area is the knowledge that science brings 
in collaborating for the understanding of the world and its transformations. In this 
way, it aims at recognizing the human being as an integral part of the universe and 
as subject of these relations. This research is justified by the fact that it is necessary to 
discuss the interactions between species and man-nature relations since childhood 
and how educational action can contribute to the improvement of teaching and 
learning of science in basic education. It aimed to evaluate the limits and possibilities 
of a didactic sequence on ecological interactions in the initial years of elementary 
school in the light of the theoretical methodological assumptions of Ausubel. It is 
characterized by being qualitative and we opted for an intervention proposal. The 
locus of the research was the Municipal Gymnasium Dr. Celi de Freitas in the 
municipality of Jequié - Bahia, with 27 students of the 4th year, besides the teacher 
regent. As data collection instruments, we used: records in the field book, 
photographic records, initial and final diagnosis, (including the analysis of students' 
previous knowledge), as well as the evaluation of the activities proposed during the 
period. In this study, we dialogued with the curricular proposal of the school in the 
search to identify and propose possibilities of didactic-pedagogical activities in 
keeping with the current and local reality of the student. The results lead us to 
concrete pedagogical possibilities through meaningful learning that surpass the 
teaching and learning of a study of the relationships between living beings in a 
fragmented, memoristic and bookish way. In short, the teaching of ecological 
relations, based on the austere methodological presuppositions of progressive 
differentiation and integrative reconciliation, through the use of diversified 
strategies, enables the demystification of anthropocentric and utilitarian ideas of 
nature, as well as evidences of meaningful learning. Therefore, they will serve as a 
theoretical basis for the teaching of Ecology in later grades. 
 
Keywords: Ecological Interactions. Science teaching. Meaningful Learning. Early 
Years. Teaching Ecology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Inicio as discussões aqui apresentadas, contando um pouco da minha 

trajetória formativa, ou seja, os caminhos e motivações que me fizeram chegar ao 

presente estudo. 

Em 2009, passei no vestibular de licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Estadual de Santa Cruz - UESC, localizada no município de Ilhéus/BA. Durante os 

quatros anos de minha formação inicial, os problemas e dilemas que envolviam os 

pedagogos me inquietaram. Pensando numa formação que proporcionasse uma 

visão ampla do processo formativo, tive a oportunidade de participar do Programa 

de Iniciação Cientifica - IC, e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência - PIBID. Além desses, participei de um projeto social de ensino para 

jovens e adultos em uma classe multisseriada do Centro de Integração Empresa 

Escola - CIEE, em parceria com uma empresa do município de Itabuna/BA. Tais 

vivências proporcionaram crescimento pessoal e profissional de grande valia para 

minha formação.  

Sabe-se que o currículo que faz parte da formação de um pedagogo é 

bastante diversificado. Na universidade onde cursei, faziam parte do cronograma 

curricular disciplinas filosóficas, psicológicas, sociológicas, além das voltadas para 

as metodologias de ensino das disciplinas pedagógicas. As últimas, só nos davam 

subsídios teóricos para estruturar estratégias e metodologias de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos. 

Em meio aos percursos e percalços da formação inicial, uma disciplina fez 

toda diferença nesse processo - Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências 

nos Anos Iniciais. Essa disciplina impulsionou a minha trajetória acadêmica até o 

mestrado. Isso, graças aos conteúdos apresentados e discutidos em sala de aula que 

iam além das metodologias de ensino. Consequentemente, motivou-me a querer 

aprofundar os estudos nessa área de conhecimento, devido às inquietações e 

dúvidas levantadas nesse período. 

Conforme incentivo do docente da disciplina, o professor Adelson Ferreira, 

interessei-me em participar de um mestrado que viesse a dar subsídios teóricos 
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para o estudo de tais questões. Assim, participei da seleção do Programa de Pós-

Graduação em Educação Cientifica e Formação de Professores da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, campus de Jequié/BA, com a finalidade de 

aprofundar os estudos quanto ao ensino de ciências nos anos iniciais. 

Inicialmente, tinha como proposta de estudo a educação ambiental. Porém, 

ao cursar as disciplinas "Percursos e Tendências do Ensino de Zoologia" ministrada 

pela profª Dra. Lilian Boccardo e "Tópicos Especiais para o ensino de Ecologia" 

ministrada pelo prof° Dr. Ricardo Jucá Chagas, fizeram-me perceber e refletir os 

erros conceituais e as ideias ingênuas e equivocadas as quais fui submetida até essa 

fase de minha vida. Por diversas vezes, inquietei-me durante as aulas. Com o 

intuito de cumprir o meu dever social como educadora, decidi aceitar a proposta do 

meu orientador em realizar um estudo acerca das relações ecológicas nos anos 

iniciais. A escolha desse público teve como finalidade potencializar as discussões 

nessa área tão carente de pesquisas nesse âmbito. 

  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de ciências para os anos 

iniciais, afirma que uma das principais metas desse ensino é o conhecimento que a 

ciência traz em colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações. O 

que visa conduzir o ser humano em reconhecesse como parte integrante do universo 

e como sujeito dessas relações, ou seja, como parte complementar da natureza 

(BRASIL, 1997).   

Capra (2006) milita acerca de uma educação voltada para satisfazer as nossas 

aspirações e necessidades, sem diminuir as chances das gerações futuras. Segundo o 

autor, para que essas lições sejam compreensíveis, é preciso aprender os princípios 

básicos da ecologia, ou seja, tornar-se ecologicamente alfabetizados. Mediante o 

exposto, faz-se necessário que o ensino de ecologia e a temática interações ecológicas 

sejam trabalhadas desde a infância para que os educandos possam compreender tais 

relações. Esse é o período de desenvolvimento cognitivo, onde o ensino na área de 

ciências deve acontecer numa interação constante entre prática, ação, observação, 

comparação e sistematização (THEÓPHILO; MATA, 2001). Para Fumagalli (1998) 

três são as questões básicas que justificam o ensino de ciências ainda na infância: i) O 

direito das crianças de aprender ciências; ii) O dever social obrigatório da escola 
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fundamental como sistema escolar, de distribuir conhecimentos científicos ao 

conjunto da população e;  iii) O valor social do conhecimento científico. 

Um dos alvos de nossa1 preocupação é o trato pedagógico ao abordar as 

questões ecológicas em tal seguimento. Embasados muitas vezes em modelos 

memorísticos, tais conteúdos são abordados em sala de aula de forma explicativa, 

por definições ou conceitos prontos onde os alunos limitam-se a memorizar ou 

reproduzir.  Gérard Verganaud (1990) e Moreira (2002) apud in Moreira (2010), 

enfatizam que "quanto mais situações o aprendiz domina mais ele conceitualiza, mas 

conceitualizando ele vai se tornando capaz de dominar situações cada vez mais 

complexas" (p. 73). O ensino visto sobre um enfoque memorístico e livresco impede a 

formação de novos conceitos pelos alunos que não conseguem contextualizar tais 

informações com a sua realidade, impossibilitando assim uma aprendizagem 

significativa da ciência (POZO; CRESPO, 2006). O currículo2, os livros e os 

professores devem partir das ideias em comum apresentadas pelos estudantes à 

escola, utilizando-se de questões e experimentos que suscitem dúvidas e anseio de 

encontrar explicações vastamente aplicáveis (KRASILCKIK, 2004). 

Ao ensinarmos sobre os seres vivos, Santos (2000) aponta a necessidade de 

estudarmos a utilidade dos mesmos na natureza, utilidade essa voltada para o seu 

papel como ser vivo e sua importância nas relações. Um ensino visto sob essa 

perspectiva, segundo o autor, desmitificaria visões humanas preconceituosas que 

classificam os animais quanto nocivos, feios, nojentos dentre outros. Como também, 

ideias antropocêntricas em que os seres vivos existem para servir ao homem 

(FELIPE, 2009, p.9). 

Frente às considerações apresentadas tivemos como questão de pesquisa a 

seguinte pergunta: Quais são os limites e as possibilidades apontados por uma 

professora de Ciências dos anos iniciais acerca de uma sequência didática sobre 

relações ecológicas embasada em pressupostos teóricos metodológicos 

ausubelianos? Para tal, escolhemos desenvolver uma pesquisa interventiva com 

                                                           
1 Nesta introdução, o uso da pessoa pronominal oscila entre a 1º pessoa do singular, quando refiro a 
minha experiência particular; 1º do plural quando faço afirmações percebidas por mim e por outros. 
2 Segundo Krasilckik (2004) currículo é “um caminho a seguir, ou seja, feito por uma instituição que 
assume também a responsabilidade de colocar em prática uma proposta educacional e avaliar seus 
resultados” (p.41). 
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uso de estratégias diversificadas em sala de aula para avaliar o ensino de Ecologia 

nas aulas de ciências orientada pela teoria da aprendizagem significativa.  

 Tivemos como objetivo geral analisar os aspectos potenciais e limitantes 

apontados por uma professora de Ciências nos anos iniciais de uma sequência 

didática sobre interações ecológicas, baseando-se em pressupostos teórico-

metodológicos ausubelianos. Com isso pretendíamos: 

a) Verificar os conhecimentos prévios dos alunos;  

b) Executar e planejar uma sequência didática de acordo as ideias, conceitos e 

proposições apresentadas pelos discentes acerca das relações ecológicas; 

c) Analisar as contribuições dos pressupostos teóricos metodológicos 

ausubelianos utilizados como facilitadores da aprendizagem significativa: 

diferenciação progressiva e reconciliação integradora; 

d) Verificar se houve avanços conceituais em relação aos conteúdos; 

e) Analisar as contribuições dos mapas conceituais na avaliação da 

aprendizagem dos conteúdos ecológicos. 

A pesquisa justifica-se pelo fato de fazerem-se necessárias discussões acerca 

das relações entre homem/seres vivos/ natureza de forma integrada desde a infância 

fornecendo-lhe conceitos básicos para a compreensão dos conteúdos nas séries 

posteriores. Para tanto, o conjunto de atividades, denominada sequência didática foi 

realizado com a participação de 27 alunos de uma turma do 4º ano (3° série) no turno 

vespertino no Ginásio Municipal Dr. Celi de Freitas na cidade de Jequié/ BA. 

A relevância dessa pesquisa se constitui por ser notória a necessidade de 

inserir as crianças nas discussões que envolvem essas complexas relações entre os 

seres vivos. De posse dos conhecimentos mínimos da Ecologia é possível que nas 

séries posteriores as crianças já dominem e compreendam essas relações com base no 

conhecimento científico. Já que esse direito foi negado por muito tempo por achar-se 

que as crianças pequenas não podem aprender ciências. Esse tipo de pensamento 

segundo Fumagalli (1998) só desvaloriza a criança como sujeito social.  

Por outro lado, com essa pesquisa, serão levantadas questões sobre o fazer 

pedagógico no campo do ensino de ciências nos anos iniciais referentes à temática, e 

a sua relação com a aprendizagem de tais conteúdos sob a ótica da teoria da 
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aprendizagem significativa de David Ausubel (2003).  Moreira (2010) ressalta que o 

homem vive em um mundo de conceitos. Sem eles, não existe compreensão e nem 

desenvolvimento cognitivo. Ausubel (2003) aponta como fator determinante para o 

ensino, a busca pelos conhecimentos prévios, ou seja, os subsunçores específicos 

referentes a determinado conhecimento. De acordo com Moreira (2006a, p.15) 

subsunçor é, 

um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva, 
capaz de servir de "ancoradouro" a uma nova informação de modo que esta 
adquira, assim significado para o individuo (isto é, que ele tenha condições 
de atribuir significados a essa informação). 
 

 

 Esses conhecimentos, ideias ou proposições, por sua vez, possibilitam ao 

professor intervir no processo de aprendizagem do aprendiz, ajudando o mesmo a 

reorganizá-los na sua estrutura cognitiva. Vale apena salientar, que pela amplitude 

da teoria, e a proposta a que se insere essa pesquisa, usaremos apenas dois dos 

quatros princípios facilitadores da teoria: diferenciação progressiva e reconciliação 

integradora. Acreditamos que os pressupostos metodológicos citados sejam 

suficientes para análise, desenvolvimento, estruturação e efetivação do material de 

aprendizagem a qual se propôs esse estudo. 

O marco teórico dessa pesquisa levou em consideração autores relacionado ao 

ensino de ciências (POZO; CRESPO, 2006; CARVALHO, 2006; FUMAGALLI, 1998; 

DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992 ) da área de ecologia (BEGON et al, 2007; KREBS 

2001, 2009; BOWMAN et al, 2011; ODUM; BARRETT, 2007) e da teoria da 

aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2006a, 2006b, 2010, 2011; 

MOREIRA e MASINI, 2006; NOVAK; GOWIN, 1984). 

A dissertação apresenta-se estruturada como se segue: 

Capítulo I: Apresentamos a fundamentação teórica da pesquisa. Para tanto, 

contextualizamos e discorremos acerca das relações ecológicas e da Ecologia, como 

também da sua importância para o ensino de ciências nos anos iniciais. Utilizamos 

além dos autores, de documentos legais para fundamentar esse ensino. Em seguida, 

discorremos de forma pontual e objetiva a Teoria da Aprendizagem Significativa 

(TAS), seus fundamentos e sua importância como facilitadora desse ensino. 
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Apresentamos os mapas conceituais e sua importância para a sistematização dos 

conteúdos e avaliação dessa aprendizagem. 

Capítulo II: São apresentados os percursos metodológicos aderidos para 

efetivação da pesquisa. Apresenta e discuti os materiais de coleta de dados, o tipo 

de pesquisa, a intervenção e a descrição das atividades, como também os 

procedimentos utilizados para a análise dos resultados obtidos. 

Capitulo III: Aqui são apresentados e discutidos os resultados da sequência 

didática acerca das relações ecológicas, utilizando-se dos princípios teóricos 

metodológicos ausubelianos que a embasam: diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora.  São analisados e apresentados os conceitos ecológicos 

utilizados, bem como, o conjunto de atividades e estratégias didáticas embasadas 

nos pressupostos teóricos metodológicos ausubelianos citados. Além de apresentar 

de que forma a aprendizagem significativa dos conteúdos científicos potencializou 

e facilitou essa aprendizagem. 

A última parte, que são as considerações finais, apresenta uma análise geral 

do processo, ressaltando os limites e as possibilidades da sequência didática sobre 

interações ecológicas à luz da teoria da Aprendizagem Significativa.  

Por fim, o intuito da pesquisa é de apresentar o processo de ensino e 

aprendizagem sobre as relações ecológicas com crianças, utilizando-se dos 

pressupostos teóricos metodológicos ausubelianos. Apontando também as 

estratégias e recursos que podem ser utilizados como facilitadores dessa 

aprendizagem à luz da teoria da aprendizagem significativa. 
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CAPÍTULO 1  
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 

1.1 - Relações Ecológicas e o ensino de Ecologia. 

 
Delizoicov e Angotti (1992) afirmam que a educação em ciências sempre 

esteve atrelada ao desenvolvimento científico do país, região ou mundo. 

Consequentemente, esse tipo de educação tem como resultado um ensino 

fragmentado deixando para segundo plano os resultados dessas ações na natureza. 

Para Capra (2005) um dos maiores desafios para a educação do século 21 “é o 

de construir comunidades sustentáveis” o que não tem sido uma tarefa fácil devido 

aos vários significados atribuídos ao termo sustentabilidade.  Ainda segundo o autor, 

no início da década de 1980, Lester Brown, definiu comunidade sustentável como 

aquela que tem a capacidade de atender às próprias necessidades sem restringir as 

oportunidades das gerações futuras. Alguns anos depois, as Nações Unidas pelo 

então Relatório Brundtland, utilizando-se dessa definição apresentou o conceito de 

desenvolvimento sustentável como sendo quando “A Humanidade tem a capacidade 

de atingir o desenvolvimento sustentável, ou seja, de atender às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações de atender às próprias 

necessidades” (CAPRA, 2005). 

A definição sugerida pelo documento segundo Capra engloba apenas valores 

morais sem fazer menção aos valores operacionais. Tais valores promovem o 

reconhecimento de que não precisamos criar comunidades humanas sustentáveis  do 

zero, e sim, moldá-las  de acordo com o que temos na natureza. Logo, visa à 

construção de comunidades sustentáveis que compreendam “os princípios de 

organização que os ecossistemas desenvolveram para manter a teia da vida” 

(CAPRA 2005).  Para tanto, faz-se necessário o conhecimento de conceitos básicos 

para compreendermos esses princípios de organização dos ecossistemas. A Ecologia 

como subárea das ciências naturais torna-se o lugar privilegiado dessas discussões 

em todos os níveis. 



22 
 

Na literatura científica, inúmeros são os autores que abordam o conceito de 

Ecologia e trazem consigo e definições variadas. Dentre eles, podemos destacar: 

Towsend et al. (2006, 2010); Odum, Barret (2008); Ricklefs (2016); Krebs (2001, 2009); 

Cain et al. (2011); Begon et al. (2007); Pinto-Coelho (2010); Fonseca e Caldeira (2008). 

Embora exista essa diversidade de conceitos, todos trazem importantes contribuições 

para o estudo dessa ciência. 

De acordo com Pinto-Coelho (2010) as raízes históricas da Ecologia é tão 

antiga quanto à história da humanidade. Assim, podemos notar que essas práticas 

envolvendo os conhecimentos ecológicos não são ações exclusivas do mundo 

moderno, tendo sua origem fundamentada em nossos antepassados. Os antigos 

precisavam conhecer os animais, as plantas, suas relações entre si e com o clima para 

poder caçar e coletar, atividades essenciais para a sua sobrevivência. Apesar disso, 

somente em 1900 como campo distinto e reconhecido da ciência que a Ecologia passa 

a fazer parte do vocabulário geral (ODUM; BARRET, 2008). 

 Autores como Begon et al. (2007), Ricklefs (2016)  dentre outros, ressaltam que 

o termo Ecologia foi utilizada pela primeira vez pelo biólogo alemão Ernest Haeckel, 

em 1869.  O referido autor a definiu como sendo “o estudo do ambiente natural, 

inclusive das relações dos organismos entre si e com seus arredores” (HAECKEL, 

1869 apud in ODUM; BARRET, 2008).  

 Segundo Towsend et al. (2006) alguns anos depois em 1972, o biólogo  Charles 

J. Krebs propôs uma definição mais específica para a Ecologia a definindo como 

sendo “o estudo científico das interações que determinam a distribuição e 

abundância dos organismos” (KREBS 2001, 2009). Para Pinto-Coelho (2010) esse é um 

conceito que busca ressaltar a importância das interações bióticas (competição e 

predação) na estrutura das comunidades. Outrossim, Begon et al. (2007) fazem 

ressalvas quanto ao mérito da definição em  localizar o tema central da Ecologia que 

é a distribuição e abundância dos organismos na natureza.  

Pinto-Coelho (2010) sinaliza que apesar das diferentes definições essa ciência 

procura responder a três perguntas muito simples: Onde estão os organismos? Em 

quantos indivíduos ocorrem? Por que eles lá estão (ou não estão?). 
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Para Towsend et al. (2006, 2010), Begon et al. (2007) a Ecologia pode ser 

estudada em três níveis: organismo individual, população e comunidades:  

Organismo individual: Busca compreender como os organismos afetam e são 

afetados pelo seu ambiente. 

População: visa analisar a presença ou ausência de determinadas espécies da sua 

abundância ou raridade das tendências e flutuações em seus números. 

Comunidade: estuda a composição e organização de comunidades ecológicas. 

Contudo, essas divisões são apenas conceituais e didáticas, pois na realidade, 

“para o estudo ecológico todas as escalas e níveis hierárquicos são considerados, e o 

desenvolvimento dos ecossistemas ocorre de maneira integrada” (RICLEKFS, 2016). 

Um ensino voltado para a compreensão dessas complexas relações desde a infância 

torna-se fator primordial no ensino de ciências.  

Em síntese, pode-se dizer que é através da Ecologia que conseguimos 

compreender as particularidades emergentes e a dinâmica interna dos sistemas 

complexos demonstrados na teia de relações entre seus múltiplos componentes vivos 

e não vivos (FONSECA; CALDEIRA, 2008). 

 

1.1.1 Importância do estudo das relações ecológicas para o entendimento da 

Ecologia 

Em linhas gerais, o estudo acerca das interações ecológicas constitui um dos 

principais aspectos do ensino da Ecologia. O próprio conceito de Ecologia é centrado 

no estudo das interações entre as espécies (TOWNSEND et al., 2006). 

Segundo Passera-de-Araújo (2009) os organismos possuem características e 

adaptações próprias que lhes permitem reproduzir-se e sobreviver em meio às 

variadas contingências que os assediam. Além disso, sofrem também permanentes 

influências dos fatores bióticos e abióticos, cuja importância varia de uma espécie 

para outra. O que tem como base a sua história evolutiva, possibilitando assim a 

criação de seu próprio ambiente. 

Corroborando com as ideias apresentadas pela autora, Capra (2002) diz que, 

Não existe nenhum organismo individual que viva em isolamento. Os 
animais dependem da fotossíntese das plantas para ter atendidas as suas 
necessidades energéticas; as plantas dependem do dióxido de carbono 
produzido pelos animais, bem como do nitrogênio fixado pelas bactérias em 
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suas raízes; e todos juntos, vegetais, animais e microrganismos, regulam 
toda a biosfera e mantêm as condições propícias à preservação da vida 
(p.14). 
 

Capra (2005) nos alerta que para compreendermos a natureza como um todo 

integrado faz-se necessário uma nova forma de pensar que é conhecido como 

pensamento de sistemas ou pensamento sistêmico. Tal conceito envolve pensar as 

relações entre os organismos em termos de relações, padrões e contexto. Embora para 

efeito de análise e apresentação didática o estudo das relações ecológicas possuam 

diversas classificações elas devem ser compreendidas de forma integrada. Tais 

relações não podem ser classificadas quanto aos seus efeitos e aos seus mecanismos. 

Krebs (2009) alerta que a classificação com base nos efeitos não é adequada 

para as complexas redes de interações ecológicas presentes nas comunidades, onde 

várias espécies interagem com efeitos distintos de umas sobre as outras. Abrams 

(1987) acrescenta que a classificação com base nos mecanismos é mais fácil de ser 

observada do que os efeitos. Isso por que as definições de mecanismos possuem 

“prioridades histórica e são compatíveis com a terminologia utilizada”. Por sua vez, 

os efeitos entre as populações podem ser no tamanho da população, no crescimento 

populacional ou no "fitness" populacional. Essas peculiaridades dificultam uma 

análise adequada de interações envolvendo predação e competição, onde estes 

efeitos podem ser diversos para as mesmas espécies.  

Existe um conjunto de conceitos interativos quanto aos mecanismos 

disponíveis na literatura e que poderiam ser abordados neste estudo, mas não serão 

utilizados a exemplo do amensalismo e do neutralismo. Consideramos que dentro 

dos objetivos propostos neste trabalho estes conceitos podem ser descartados, uma 

vez que já vem sendo poucos utilizados ou até mesmo rejeitados em abordagens 

mais recentes. Isto se dá, pela complexidade com que se apresentam, ou pela 

dificuldade de exemplificação adequada. A seguir (Quadro 1) apresentamos uma 

síntese das principais classificações das interações utilizadas no estudo da Ecologia.  
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QUADRO 1. Sistematização da classificação das relações ecológicas quanto ao 
mecanismo segundo alguns autores. 
 

 

AUTORES 

 
CLASSIFICAÇÕES SEGUNDO O 

MECANISMO 

Begon et al. (2007) Competição, Predação, Parasitismo e Doença, 
Simbiose e Mutualismo. 

Cain et al. (2011) Competição, Predação e Herbivoria, 
Parasitismo, Mutualismo e Comensalismo. 

Odum; Barret (2008) Neutralismo, competição por interferência 
direta, competição por uso de recurso, 

Amensalismo, Comensalismo, Parasitismo E 
Predação, Protocooperação, Mutualismo. 

Townsend et al. (2006, 2010)  Predação, Pastejo e Doenças. 
Competição 

Parasitismo e Mutualismo. 

Ricklefs (2016) Predação e Herbivoria, Parasitismo e Doenças 
Infecciosas, Competição 

e Mutualismo 

Krebs (2001, 2009) Competição, Predação, Herbivoria, 
Mutualismo, Doença, Parasitismo. 

 
 

Conforme exposto, a classificação das relações ecológicas entre os autores são 

relativamente diferenciadas. Há uma grande discussão para a temática expressa 

nestas diversas abordagens. Contudo, consideramos que a classificação adaptada a 

partir das propostas de Krebs (2001, 2009) e Begon et al. (2007) são adequadas a este 

estudo e englobam as categorias descritas a seguir: 

 Competição: quando duas espécies utilizam um mesmo recurso 

limitado em detrimento de ambos. 

 Predação: consumo de um organismo (a presa) por outro organismo (o 

predador), em que esta presa está viva quando o predador a ataca pela primeira 

vez.  

 Parasitismo: quando duas espécies vivem fisicamente relacionadas, 

obrigatoriamente associadas. Neste caso o parasita depende metabolicamente do 

hospedeiro.  
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 Mutualismo: quando duas espécies vivem intimamente associadas com 

benefícios adaptativos para ambas.  

 Doença:3 quando a associação se dá entre um microrganismo 

patogênico intimamente associado a uma espécie hospedeira que "sofre" 

fisiologicamente.  

A nosso ver, conhecimento desses conceitos fundamentais no ensino de 

ciências desde os anos iniciais, justifica-se em possibilitar o contato das crianças com 

o conhecimento das principais interações ecológicas, e que consideramos as mais 

relevantes para o entendimento da temática no ensino fundamental. 

Um ensino visto sob essa perspectiva possibilita entendermos que os 

organismos existentes (animal, microrganismos ou ser humano) é um todo integrado, 

ou seja, um sistema vivo “cujas estruturas resultam das interações e 

interdependência de suas partes" (CAPRA, 2005). 

Desse modo, além de compreender os aspectos citados, Seniciato e Cavassan 

(2009) destacam que a Ecologia visa estudar também as relações do homem e o poder 

das suas ações sobre a natureza. Logo, o estudo das interações ecológicas é um tópico 

central e essencial no ensino de Ecologia nos seus diversos níveis. 

 

1.2 - O ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 em seu artigo 32º, inciso II 

ressalta que a educação no ensino fundamental deve assegurar “a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade”.  Por conseguinte, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências (PCNs) diz que a educação em ciências deve estar voltada para 

questões que conduzam os educandos a relacionar, abstrair e problematizar situações 

do cotidiano como forma de levá-los ao pensamento crítico e responsável de suas 

ações e seus eventuais impactos sobre a natureza (BRASIL, 1997). Tal pensar-agir 

proposto pelos PCNs, no que diz respeito a ciências e suas tecnologias e o estudo 

                                                           
3 Embora apresentamos tal classificação para efeito de conhecimento do leitor,  vale apena destacar 
que a mesma não fez parte dos conteúdos a serem ensinados na sequência didática por entendermos  
que caracteriza-se de um conteúdo complexo para a idade dos alunos. 
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desses eventuais impactos na natureza na educação básica e em especial nos anos 

iniciais, ainda não correspondem a práticas voltadas para tais objetivos. 

Theóphilo e Mata (2001, p. 24) mencionam que o ensino de ciências proposto 

na atualidade por especialistas, "consideram os ciclos iniciais como fundamentais na 

preparação da criança para a vida em sociedade, pois é neste período que ela constrói 

seus conceitos e aprende de modo mais significativo o ambiente que a rodeia". 

Concordamos com Fumagalli (1998) ao argumentar que “não ensinar ciências nas 

primeiras idades invocando uma suposta incapacidade intelectual das crianças é uma 

forma de discriminá-las como sujeitos sociais" (p.15).  

Apesar de reconhecermos a importância desse ensino desde a infância, 

podemos inferir que os objetivos apresentados pelos documentos normativos estão 

voltados para o identificar, classificar e verificar em detrimento do aprender a 

aprender. Embora se afirmem que os conteúdos abordados visem objetivos 

sustentáveis, as abordagens ecológicas adotadas na atualidade na maioria das vezes 

reproduzem ideias utilitaristas e antropocêntricas em relação à natureza. O que 

presenciamos são aulas expositivas, memorísticas que ocorrem de forma passiva, 

ignorando assim os conhecimentos prévios dos alunos. Em vista disso, nota-se um 

ensino que os distanciam de uma alfabetização cientifica e ecológica que tenha 

significado para os mesmos. 

Para Weisz (2006) “a escola hoje tem uma tripla função: i) levar os alunos a 

aprender a aprender; ii) dar-lhes os fundamentos acadêmicos; iii) e sem perda de 

tempo, equalizar as enormes diferenças no repertório de conhecimentos com que eles 

chegam” (p.36). No entanto, autores como Fumagalli (1998), Bizzo (2002), Delizoicoiv 

et al (2003) advertem que embora a escola seja o local de distribuição dos conteúdos 

culturais e científicos, a educação escolar não garante esse acesso de forma adequada. 

Os seus currículos além de desatualizados, estão estruturados inadequadamente, e os 

assuntos que os compõem não são ajustados de acordo com o desenvolvimento dos 

alunos ou com a importância do assunto, "dando o mesmo peso a detalhes sem 

importância e a princípios básicos" (KRASILCHIK, 2004, p. 184).  

Nossa preocupação volta-se ao trato pedagógico dos conteúdos científicos na 

educação básica, especificamente as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. 
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Segundo os PCNs de ciências (BRASIL, 1997) é necessário que o aprendiz conheça o 

conjunto das relações na natureza para compreender o papel fundamental das 

ciências naturais nas decisões mais importantes sobre os problemas ambientes. O 

mesmo documento que apresenta tal afirmativa, também ressalta que nesse ensino 

pode ocorrer a seguinte situação, 

Podem ser abordados os ambientes aquáticos, estudando-se sua variedade e 
suas composições: as formas de vida presentes e como se relacionam (por 

exemplo, quem come quem), a relação com a luz, as quantidades de sais 
dissolvidos e a constituição do fundo dos rios e dos mares (p.60, grifo 
nosso). 

 

Conforme apresentado, inferimos que existe uma incoerência quanto ao 

ensino das relações entre os seres vivos nesse ciclo. Defendemos que uma 

compreensão do papel das ciências naturais nas decisões quem envolvem os 

problemas ambientais não devem reforçar ideias utilitaristas e antropocêntricas. Um 

ensino visto sob essa perspectiva impede a compreensão das inter-relações entre os 

seres vivos e seus eventuais benefícios e papéis ecológicos o qual deveria ser o 

objetivo desse ensino. Advogamos um ensino de ciências que desde a infância dê 

subsídios necessários para uma compreensão reflexiva dos processos ecológicos. 

 Trivelato e Silva (2013) ressaltam que é uma prática do professor ao selecionar 

os conteúdos a serem ministrados sobre os seres vivos privilegiar o reino animal por 

considerar mais importante e com maiores possibilidades de aprendizagem. 

Schwertner (2000) diz que o homem é visto nas aulas de ciências e biologia como um 

ser a parte na natureza ou como um animal mais evoluído na escala zoológica. Diz 

ainda, que em relação aos seres vivos, as aulas limitam-se a estudar sua classificação, 

taxonomia, nocividade, ciclos de vida ou enfatizam-se os aspectos mais relevantes 

desses, tendo como parâmetro de comparação o ser humano.  Sob seu ponto de vista, 

as ideias negativas e positivas da relação entre o homem e os animais ajudam a 

reforçar uma ideia utilitarista da natureza. O ensino visto sobre esse foco impede a 

formação de novos conceitos pelos alunos que não conseguem contextualizar tais 

informações com a sua realidade, impossibilitando assim uma aprendizagem 

significativa da ciência (POZO; CRESPO, 2006). 

Além dos pontos acima mencionados, é comum verificarmos até mesmo em 

adultos visões ingênuas quanto às relações entre os seres vivos ao pensar  na extinção 
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de um animal por considerá-lo ruim, ou domesticá-los ao considerá-los bonzinhos. 

Por outro lado, temos também o uso dos recursos disponíveis na natureza de forma 

irracional. Mediante esse pensar-agir cometem ações como à caça predatória, 

domesticação de animais silvestres e o uso desenfreado dos recursos naturais por 

achar que as suas ações não interferem na dinâmica da vida na Terra. Salustino e 

Carvalho (2014) corroboram essa afirmação ao ressaltarem que, 

O fato é que sem os animais a vida tenderia a se extinguir. São eles que 
dispersam sementes, originando árvores; controlam populações de outras 
espécies; oferecem matéria-prima para a produção de remédios importantes 
para a cura de muitas doenças; são responsáveis pelo controle da salinidade 
da água em ambientes marinhos, entre outras atribuições. Cada pequeno 
animal tem sua função específica na natureza e a sua ausência acarreta em 
prejuízos incalculáveis para a humanidade. 

 

 Para Capra et al. (2013) é necessário compreendermos que toda aprendizagem 

é fundamentalmente social. Por ter fundamentos sociais Fumagalli (1998) diz que é 

preciso compreender que a criança como sujeito social em pleno desenvolvimento 

não pode e nem deve ser colocada à margem dessas discussões. O nosso 

compromisso deve ser, 

Ao ensinar ciências às crianças, não devemos nos preocupar com a precisão 
e a sistematização do conhecimento em níveis de rigorosidade do mundo 
científico, já que essas crianças evoluirão de modo a reconstruir seus 
conceitos e significados sobre os fenômenos estudados. O fundamental no 
processo é a criança estar em contato com a ciência, não remetendo essa 
tarefa a níveis escolares mais adiantados (ROSA; PEREZ; DRUM. 2007). 

 

Embora saibamos dos problemas que envolvem esse ensino nos anos iniciais, 

dentre eles podemos citar: formação incipiente dos pedagogos e livros didáticos com 

erros conceituais, dentre outros, isso não exclui o nosso compromisso como 

educadores. Concordamos com Zabala (1998) quando diz que “tudo quanto fazemos 

em aula, por menor que seja, incide em maior ou menos grau na formação de nossos 

alunos” (p.29). Isso vai desde a escolha dos conteúdos a serem lecionados, 

perpassando o nosso compromisso social com a educação. 

Nos últimos anos, segundo Fumagalli (1998) as pesquisas que tem como objeto 

de estudo os conhecimentos prévios das crianças tem oportunizado informações 

importantes para repensar o processo de aprendizagem escolar. Ela ressalta que o 

ensino a partir desses conhecimentos é uma condição indispensável para que os 

alunos alcancem uma aprendizagem significativa. 
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As concepções que os alunos têm em relação ao ambiente em que vivem, são 
formadas a partir de influencias múltiplas e que se expressam em várias 
situações. Como exemplo, verifica-se que entre os seres vivos, os alunos 
interessam-se predominantemente, pelos animais de estimação, pelas 
plantas ornamentais, ou ainda por aqueles que possam ser explorados 
economicamente, como se os demais fossem intrusos e devessem ser 
eliminados. Ignora-se, assim, muitas vezes, as relações desses no ecossistema 
e, portanto na garantia da própria vida na Terra (BIANCHI, 1998, p.22). 

 

Mediante o exposto, faz-se iminente um ensino de ciências que utilize desses 

conhecimentos e para a formação de novas ideias, conceitos e proposições. A teoria 

da aprendizagem significativa por valorizar os conhecimentos prévios do aprendiz 

dá-nos subsídios teóricos metodológicos para tal proposta de ensino e aprendizagem. 

Em suma, pode-se afirmar com base na literatura apresentada que os conceitos 

ecológicos e as relações entre os seres vivos de forma interdependente devem e 

podem ser trabalhados desde a infância. Logo, eles podem contribuir para que nos 

anos escolares subsequentes os alunos tenham os conceitos ecológicos necessários 

para compreender as relações entre os seres vivos de forma sistêmica e não 

fragmentada, mas de forma significativa.  

 

1.3 - Teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel 

David Paul Ausubel (1918-2008) foi médico psiquiatra, mas dedicou a sua 

carreira acadêmica à psicologia educacional. Representante do cognitivismo propôs 

explicar a aprendizagem segundo um ponto de vista cognitivista, apesar de 

reconhecer a importância da experiência afetiva nesse processo. Sua principal 

preocupação voltou-se para o processo de aprendizagem no dia a dia da sala de aula, 

ou seja, como ela ocorre e se consolida na cognição do aprendiz (MOREIRA; 

MASINI, 2006). 

Em linhas gerais, o cognitivismo busca descrever o que acontece quando o ser 

humano se situa no mundo, e assim organiza suas ideias fazendo distinções. Para os 

cognitivistas, a aprendizagem é a ação de armazenamento de informação, 

condensação em classes mais gerais de conhecimentos, que são ligados a uma 

estrutura no cérebro do indivíduo, de modo que está possa ser manuseada. Logo, a 

aprendizagem para Ausubel, é a disposição e integração do material na estrutura 

cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 2006a). Compreende-se por estrutura cognitiva 
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“o conteúdo substantivo da estrutura de conhecimentos de um individuo ou as mais 

importantes propriedades da mesma numa determinada área e num determinado 

momento” (AUSUBEL, 2003, p.10). 

 

1.3.1 - O que é aprendizagem significativa? 

Aprendizagem significativa é um processo onde a nova informação se 

relaciona, de maneira não literal e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 

cognitiva, ou seja, a um conceito subsunçor existente no conhecimento do aprendiz 

acerca do assunto. Por sua vez, um subsunçor é um conceito, uma ideia ou uma 

proposição da estrutura cognitiva do aprendiz que serve de ancoradouro a nova 

informação atribuindo-lhe significado (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2006; ONTORIA  

et al., 2005). 

Ausubel (2003) destaca que esse tipo de aprendizagem sugere a obtenção de 

novos significados a partir de material de aprendizagem apresentado ao aprendiz. 

No entanto, para que isso ocorra é necessário que o mesmo predisponha em sua 

estrutura cognitiva de um mecanismo de aprendizagem que são os subsunçores 

específicos e de apresentação de material potencial significativo para o aprendiz, ou 

seja, que tenha sentido lógico, plausível.  

Segundo o autor, um material é potencialmente significativo quando se 

relaciona de forma não arbitrária e não literal na estrutura cognitiva e esta por sua 

vez possua ideias relevantes que sirvam de âncora para que possa relacionar o novo 

material (AUSUBEL, 2003). 

A aprendizagem significativa não acontece somente por conta de um material 

ser potencialmente significativo. Logo, referenciá-lo dessa maneira é transferir para o 

material o mérito desta ocorrência desconsiderando assim o aspecto que para 

Ausubel é o ponto chave da aprendizagem: o conhecimento prévio do aprendiz.  

Essa aprendizagem apresenta percursos e ideias que são intrínsecas da própria 

teoria. Os pré-requisitos básicos segundo Ausubel (2003), Moreira e Masini (2006),  

Ontoria et al., (2005), Moreira (2006a, 2010) para que essa aprendizagem ocorra são as 

seguintes: 
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a) Material potencialmente significativo, ou seja, possibilite estabelecer relações com 

ideias, conceitos ou proposições já existentes. 

b) Disposição do aluno para aprender e relacionar os novos conhecimentos dando 

sentido e significado ao que se aprende. 

Ainda segundo os autores acima referenciados, por se tratar de um processo a 

aprendizagem significativa é ativa e pessoal. Ativa por que esta sujeita à assimilação 

determinada pelo aprendiz da tarefa de aprendizagem; e pessoal, por que o 

significado de toda tarefa vai depender de como os recursos cognitivos serão 

utilizados por cada aluno.  

 

1.3.2 - Tipos de aprendizagem 

Ausubel (2003) classifica a aprendizagem por recepção significativa nas três 

categorias a seguir:  

Representacional: Essa aprendizagem segundo o autor é muito próxima da 

aprendizagem por memorização. É o ponto de partida para as demais aprendizagens 

já que dependem dela (MOREIRA, 2006a). Isso por que é um tipo de aprendizagem 

que faz relação entre símbolos e palavras aos seus referentes visando compreender o 

que elas representam. Nesse tipo de aprendizagem que ocorre desde o primeiro anos 

de vida do aprendiz, ele é ensinado a perceber que vive num mundo onde os 

símbolos e as palavras tem significado e que os utilizamos para discriminar objetos, 

ideias ou conceitos, ou seja, para fazer relação entre referente e o objeto de 

conhecimento.  

Conceitual: como o próprio nome sugere, consiste em saber definir objetos, 

acontecimentos, situações ou propriedades que possuem atributos específicos e são 

designados pelo mesmo símbolo, signo ou palavra. Segundo o autor, esse tipo de 

aprendizagem existe sob a forma de dois métodos que são: formação conceitual e a 

assimilação conceitual. A primeira ocorre nos primeiros anos da infância. Nesse 

período, as especificidades dos conceitos são adquiridas através de experiências e nas 

contínuas etapas de formulação de hipóteses, testes e generalizações na prática do 

ensino. O segundo método, denominado assimilação conceitual ocorre após a 

primeira dando subsídios para a mesma. A partir da ampliação do vocabulário da 



33 
 

criança através do processo de assimilação, é possível observar a utilização de novas 

combinações de referentes existentes na estrutura cognitiva da mesma. 

 Para Ausubel (2003) os conceitos é parte fundamental da teoria da 

assimilação.  Essa teoria tem como princípio, 

 
Explicar a forma como se relacionam de modo selectivo, na fase de 
aprendizagem, novas ideias potencialmente significativas do material de 
instrução com ideias relevantes, e, também, mais gerais e inclusivas (bem 
como mais estáveis), existentes (ancoradas) na estrutura cognitiva. Estas 
ideias. Estas ideias novas interagem com as ideias relevantes ancoradas e o 
produto principal desta interação torna-se, para o aprendiz, o significado 
das ideias de instrução acabadas de introduzir. Estes novos significados 
emergentes são, depois, armazenados (ligados) e organizados no intervalo 
de retenção (memória) com as ideias ancoradas correspondentes (p.8). 

 

Conforme apresentado, nota-se que sem os conceitos e as relações 

estabelecidas seria impossível compreender e estabelecer significados. As orientações 

conceituais nos permitem identificar os conhecimentos e a experiência adquirida na 

estrutura cognitiva de cada ser. A linguagem segundo Ausubel (2003) nesse processo 

desempenha um papel integral e operativo (processo) no raciocínio e não meramente 

um papel comunicativo.   O autor ainda afirma que o entendimento e a resolução 

significativa de problemas estão submetidos à disponibilidade de conceitos 

subordinados e subordinantes na estrutura cognitiva de quem aprende. 

Proposições: Segundo Ausubel (2003), essa aprendizagem assemelhasse a 

aprendizagem representacional por possibilitar ao aprendiz a aprendizagem de 

novos significados a partir de ideias relevantes da sua estrutura cognitiva e da tarefa 

de aprendizagem. Para a aquisição de novos significados a tarefa deve ser 

potencialmente significativa.  

 Na aprendizagem de proposições, a tarefa de aprendizagem, ou proposição 

potencialmente significativa, consiste numa ideia ordenada entre conceitos e suas 

representações que expressos verbalmente numa frase contenha significados lógicos 

para o aprendiz. Neste tipo de aprendizagem, o foco está em interpretar o sentido da 

frase ou ideias expressas sejam elas em seu sentido denotativo ou conotativo. 
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1.3.3 Tipos de aprendizagem significativa 

Segundo Ausubel (2003) a aprendizagem significativa proposicional pode ser 

de três naturezas: Subordinada, Subordinante e Combinatória. Ele as descrevem, 

tendo como princípios orientadores os critérios a seguir: 

Aprendizagem proposicional subordinada, também denominada de aprendizagem 

proposicional de subsunção ocorre nos momentos de aprendizagem de determinado 

conteúdo quando uma proposição logicamente significativa que seja plausível se 

relaciona com proposições subordinantes especificas de forma significativa com a 

estrutura cognitiva do aprendiz. Essa aprendizagem pode ser derivativa, isso é 

quando apenas exemplifica o material de aprendizagem ou apoie uma ideia já 

existente em sua estrutura cognitiva. E correlativa, caso existam proposições 

anteriormente aprendidas acerca do assunto e a nova aprendizagem sirva como 

extensão, elaboração, modificação ou qualificação da mesma. 

Aprendizagem proposicional subordinante acontece quando uma nova proposição 

pode se relacionar a ideias subordinadas específicas da estrutura cognitiva ou a um 

vasto conjunto de ideias significativamente relevantes de quem aprende. Vale 

ressaltar que essas ideias devem pressupor de igual modo a primeira na estrutura 

cognitiva. 

Aprendizagem proposicional combinatória: nesse tipo de aprendizagem a 

proposição potencialmente significativa não se relaciona a ideias específicas 

subordinadas ou subordinantes da estrutura cognitiva do aprendiz. Aqui, a 

proposição relaciona-se a uma junção de conteúdos na maioria das vezes relevantes, 

e a outros menos relevantes. 

É importante salientar, que embora apresentemos aspectos importantes acerca 

da teoria ausubeliana, utilizaremos apenas dois pontos da teoria, a saber: 

diferenciação progressiva e reconciliação integradora. 

 

1.3.4 - Diferenciação progressiva e reconciliação integradora 

A diferenciação progressiva e a reconciliação integradora são processos que se 

relacionam ocorrendo durante a aprendizagem significativa na interação e 

ancoragem entre conceitos subsunçores (MOREIRA, 2006). 
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Na diferenciação progressiva ocorre “um processo sequencial de novos 

significados a partir de sucessivas exposições a novos materiais potencialmente 

significativos” (AUSUBEL, 2003, p.106). Ainda segundo o autor, nesse processo 

existe uma diferenciação e aperfeiçoamento de conceitos e proposições que servem 

de ancoradouro para aprendizagem futuras. 

 Por conseguinte o processo de reconciliação integrativa indica uma 

diferenciação entre conceitos e proposições por “indicarem semelhanças e diferenças 

significativas, para se reconciliarem as inconstâncias reais ou parentes e para se 

combinar ou integrar ideias semelhantes que sejam logicamente relacionais uma com 

as outras” (AUSUBEL, 2003, p.168).  

 

1.3.5 Aprendizagem significativa e aprendizagem por memorização 

Conforme apresentado por Ausubel (2003) para que uma aprendizagem seja 

considerada significativa segundo o ponto de vista ausubeliano é necessário que 

ocorra uma interação onde o conceito subsunçor específico sirva de ancoragem de 

forma não-literal e não-arbitral a nova informação na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Entretanto, quando a nova informação é adquirida sem interagir com os 

conceitos subsunçores específicos da estrutura cognitiva do aprendiz o novo 

conhecimento é armazenado de forma arbitraria e literal ocorrendo assim a 

aprendizagem por memorização ou mecânica (MOREIRA, 2006b). 

Ausubel destaca que numa aprendizagem por memorização ainda que de 

forma arbitrária e literal, as tarefas de aprendizagem podem relacionar-se com a 

estrutura cognitiva da aprendizagem. Porém o resultado esperado que é a aquisição 

de novos significados não ocorrerá. Esse resultado pode ser esclarecido na citação a 

seguir do autor, 

 
É obvio que esta capacidade, arbitrária e literal, de relacionar tarefas de 
aprendizagem por memorização com a estrutura cognitiva possui 
determinadas consequências significativas para a aprendizagem. Em 
primeiro lugar, uma vez que o equipamento cognitivo humano, ao contrário 
do de um computador, não consegue lidar de modo eficaz com as 
informações relacionadas consigo numa base arbitrária e literal, apenas se 
conseguem interiorizar tarefas de aprendizagem relativamente simples e 
estas apenas conseguem ficar retidas por curtos períodos de tempo, a não ser 
que sejam bem aprendidas. Em segundo, a capacidade de relação arbitrária e 
literal para com a estrutura cognitiva toma as tarefas de aprendizagem por 
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memorização altamente vulneráveis à interferência de materiais 
semelhantes, anteriormente apreendidos e descobertos de forma simultânea 
ou retroactiva (AUSUBEL, 2003, p.20). 

 

Segundo Moreira (2006a) apesar das distinções, Ausubel não apresenta as 

distinções entre aprendizagem significativa e mecânica como dicotômicas e sim como 

um processo continuum. Assim, podemos inferir que a aprendizagem mecânica não 

é algo estático. Uma vez que a aprendizagem significativa é um processo ativo, os 

conhecimentos obtidos por memorização podem, em algum momento, interagir e 

modificar-se com os novos conhecimentos, ocorrendo assim à aprendizagem 

significativa. 

 

1.3.6 - Aprendizagem significativa e o ensino de ciências nos anos iniciais 

No âmbito do ensino de ciências autores como, POZO E CRESPO (2006), 

WEISSMANN (1998), BRASIL (1998) dentre outros, apontam a importância desse 

ensino para que ocorra uma sistematização dos conhecimentos científicos de forma 

significativa. Essas pesquisas apontam a importância dos conhecimentos prévios 

como facilitador dessa aprendizagem. 

Fumagalli (1998) destaca que a escola como lugar privilegiado do 

conhecimento científico erudito tem como dever ensinar desde a escola primária os 

conhecimentos científicos. Com isso, segundo a autora, o objetivo desse ensino deve 

ser enriquecer “os esquemas de conhecimento de nossos alunos numa ação coerente 

com a científica e não uma mudança conceitual profunda” (p.21). 

 Corroborando com a autora, a escolha por tal teoria nessa pesquisa se justifica 

por apontar caminhos que direcionam nossas práticas pedagógicas no processo de 

ensino e aprendizagem dos conceitos ecológicos e científicos com crianças nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 

1.3.7 - Mapas conceituais  

Os mapas conceituais criado por Novak e Gowin (1984) têm como subsídio os 

pressupostos teóricos da aprendizagem significativa. Os autores citados, definem os 

mapas  conceituais como  "um recurso esquemático para representar um conjunto de 

significados incluídos numa estrutura de proposições" (1984, p.31). 
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Ontoria et al. (2005) ressaltam que os mapas conceituais além de serem  um 

recurso esquemático, ele os apresenta como estratégia e método de aprendizagem. 

Nesse sentido, podem ser utilizado como estratégia quando ajuda os educadores e 

estudantes a organizarem os materiais de objetos da aprendizagem; e método  

quando ajuda os estudantes e educadores a captar o significado dos materiais que se 

vão aprender  (NOVAK; GOWIN,1984). 

Os mapas conceituais além de representaram os conceitos e proposições do 

aprendiz permitem a professores e alunos validarem uma determinada ligação 

proposicional, ou reconhecer a falta de ligações sugerindo a necessidade de uma 

nova aprendizagem. Como também se torna um momento importante para aprender 

o significado de um determinado conhecimento através do diálogo, troca e 

compartilhamento de aprendizagens (NOVAK; GOWIN, 1984). Os autores 

referenciados, afirmam que os mapas têm-se tornado uma ferramenta eficaz para 

revelar as concepções alternativas que são caracterizadas 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" (p. 36). Eles possibilitam ao 

professor verificar os conceitos que os alunos possuem e com isso intervir no 

processo. Outrossim, são úteis para estudantes e mentores negociarem significados. 

Por certo, os autores destacam que os mapas conceituais podem ser utilizados 

em todos os níveis da educação básica. Corroborando com tal afirmativa autores 

como OKADA (2011), ONTORIA et al. (2005), MENDONÇA et al. (2007),  SILVA; 

GELLER (s.d) dentre outros, demonstram em suas pesquisas, experiências com 

mapas conceituais utilizados com crianças.  O que nos leva a afirmar ser possível esse 

contato desde a infância.  

A elaboração e interpretação dos mapas conceituais de forma geral consistem 

em verificar três critérios da teoria cognitiva da aprendizagem de Ausubel, a saber: 

 
1) A estrutura cognitiva é organizada hierarquicamente, com os conceitos e as 
proposições menos inclusivos, mais específicos, subordinados aos conceitos 
e proposições menos inclusivos, mais específicos, subordinados aos 
conceitos e proposições mais gerais e abrangentes. 
2) Os conceitos da estrutura cognitiva são sujeitos a uma diferenciação 
progressiva, acompanhada do reconhecimento de uma maior abrangência e 
especificidade nas regularidades dos objetos ou acontecimentos, e de cada 
vez mais ligações preposicionais com outros conceitos. 
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3)A reconciliação integradora ocorre quando dois ou mais conceitos são 
relacionados em termos de novos significados preposicionais e/ou quando 
se resolvem conflitos entre significados (NOVAK; GOWIN, 1984, p.113). 

 
 

Em síntese, devem-se observar os seguintes pontos: estrutura hierárquica de 

conceitos, diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Tais critérios 

oferecem uma visão geral de como subsunçores estão organizadas na estrutura 

cognitiva de quem aprende.  

 

1.3.7.1 O mapa conceitual como instrumento de avaliação 

Dentre as possibilidades apresentadas para o uso dos mapas conceituais está o 

de técnica de avaliação.  Ontoria et al. (2005) afirmam  que como parte integrante do 

modelo educativo, a avaliação reflete o processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, a avaliação deverá levar em conta as considerações apresentadas pelos 

alunos acerca dos assuntos em consonância aos objetivos pedagógicos e sociais 

estabelecidos. 

Moreira (2010, 2011) explica que como instrumento de aprendizagem os 

mapas conceituais podem ser utilizados como demonstrativo da organização 

conceitual que o aprendiz imputa a um conhecimento em específico.  Por tratar-se de 

uma técnica não tradicional de avaliação, o autor vai dizer que a mesma "busca 

informações sobre os significados e relações significativas entre conceitos-chave da 

matéria de ensino segundo o ponto de vista do aluno" (p.17). 

Nessa perspectiva, o uso dos mapas conceituais nas aulas de ciências como 

instrumento de avaliação permite ao educador diagnosticar os conhecimentos 

prévios, como também os avanços dos aprendizes. Dessa forma, os mapas possibilita 

compreender a organização das ideias e proposições por eles apresentadas antes e 

depois da ministração dos conteúdos. Já que se constituem numa possibilidade entre 

professores e alunos de construir os significados de forma negociada e partilhadas.   
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CAPÍTULO 2  
METODOLOGIA 

 

 
2.1 - Tipo da pesquisa 

A pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa que segundo 

Minayo (2001), “trabalha com o universo de significados, motivações, aspirações, crenças, 

valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis “ (p.21). 

 Nessa mesma linha de pensamento, Bogdan e Biklen (1994) reforçam o 

conceito da autora ao evidenciarem que a abordagem da investigação qualitativa, 

“[...]  exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo 

tem potencial para construir uma pista que nos permite estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” (p.49). 

 Dentro dessa perspectiva, optamos por fazer uma pesquisa com intervenção 

pedagógica. Para Damiani et al., (2013) as pesquisas com intervenção pedagógica,  
 

São investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 
interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, 
melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam 
– e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. 

Destarte, a pesquisa qualitativa com intervenção pedagógica nos 

proporcionou trabalhar os conteúdos científicos quanto à ressignificação do processo 

ensino-aprendizagem em sala de aula. 

 

2.2 - A intervenção 

Nos meses de julho e agosto/2014, foram realizadas algumas visitas à escola. 

Tais ações tinham como objetivo conhecer o espaço escolar nas suas especificidades e 

não somente a dinâmica da sala de aula onde seria realizada a pesquisa. Com isso, 

tivemos4 a oportunidade de apreciar como os diversos espaços desse estabelecimento 

eram utilizados nas reuniões, planejamentos, metodologia de ensino, além das 

dificuldades pedagógicas e as inquietudes existentes.  

                                                           
4 Na metodologia, o uso da pessoa pronominal, oscila entre a 1º pessoa do singular quando ser referir 
a minha pessoa; e 1º pessoa do plural quando fizer menção a minha pessoa,  juntamente com  outras. 
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O Ginásio Municipal Doutor Celi de Freitas, localizado no bairro do 

Jequiezinho no município de Jequié/BA foi o lócus da pesquisa devido a 

disponibilidade da direção, professores e alunos à proposta da pesquisa. Vale 

salientar, que essa instituição no período de agosto/2014 a maio/2015, contava com 

um quadro de 388 alunos distribuídos entre os  dois turnos (matutino e vespertino) e 

12 professores lecionando do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Após consultar o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) vigente, foi possível conhecermos o contexto 

pedagógico do espaço onde aconteceu a pesquisa de forma analítica. O contato com 

esse documento possibilitou um conhecimento amplo do lócus da pesquisa. Esses 

conhecimentos ajudaram na tomada de decisões quanto aos aspectos referentes ao 

planejamento e desenvolvimento da intervenção. 

De posse dessas informações no terceiro trimestre letivo (Setembro a 

Novembro/2014) iniciamos a coleta de dados. Esse período foi escolhido devido ao 

conteúdo referente a pesquisa - Interações Ecológicas,  fazerem parte do cronograma 

escolar nessa unidade letiva. As atividades propostas na intervenção foram 

realizadas durante os horários destinados ao ensino de ciências às quartas- feiras (4 

horas/aulas), obedecendo assim ao cronograma escolar previsto.  

Inicialmente, foram programados oito encontros para realização da 

intervenção. Porém, devido às demandas e aos intervenientes do processo 

(paralisação docente, adequação e mudança dos conteúdos selecionados) esse 

período foi estendido até maio/2015. Desta forma, foi realizada uma sequência 

didática constituída de dez encontros presenciais no período de oito meses 

(setembro/2014 a maio/2015). Entendemos por sequência didática, 

 
um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 
realização de certos objetivos educacionais, que têm um principio e um fim 
conhecido tanto pelos professores como pelos alunos" (ZABALA,1998,p.18). 

 

Assim, o planejamento do conjunto de atividades, foi realizado pela 

pesquisadora, a regente da turma a professora Patrícia Morais Teixeira Lopes, o 

professor Dr. Ricardo Jucá Chagas, orientador desta pesquisa e o coorientador  

professor Dr. Júlio Cesar Castilho Razera. Todas as ações e planejamentos seguiram 
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os pressupostos teórico-metodológicos ausubelianos delimitados para a pesquisa: 

diferenciação progressiva e reconciliação integradora. 

O primeiro momento de atividade em sala de aula realizado no início de 

setembro/2014 visou levantar os conhecimentos prévios dos alunos acerca dos seres 

vivos e suas relações. Para tal, foram utilizados os mapas conceituais e o 

levantamento das certezas provisórias e dúvidas temporárias dos alunos sobre o 

assunto. Ontoria et al., (2005) afirmam que "os mapas proporcionam um resumo 

esquemático do que foi aprendido e ordenado de maneira hierárquica" (p.42). Com o 

auxilio dos mapas e das certezas provisórias e dúvidas temporárias, pudemos 

observar e analisar a forma como os conceitos, proposições e ideias (subsunçores) 

estavam organizadas inicialmente na estrutura cognitiva dos educandos. Por 

estrutura cognitiva entende-se o conteúdo total expresso em ideias de certo 

indivíduo, referente a uma área do conhecimento e sua organização particular 

(MOREIRA; MASINI, 2006). 

No primeiro momento foram levantadas as dúvidas temporárias e certezas 

provisórias dos alunos. Essa atividade parte do principio de que  os saberes prévios 

dos alunos estão vinculados as suas certezas provisórias, ou seja, o que os alunos 

demonstram saber no momento acerca de um tema e as dúvidas temporárias são o 

que eles gostariam de aprender sobre a temática em estudo (SILVA et al., 2008). As 

ideias apresentadas inicialmente pelos alunos foram coletadas de forma oral e 

coletiva e logo após foram expostas no quadro branco o que posteriormente foi 

anotado no diário de campo da pesquisadora. 

Para confecção dos mapas, os alunos foram orientados por meio de um 

exemplo apresentado no quadro branco de um mapa conceitual composto por 

desenhos (OKADA, 2011).  Optamos por esse modelo como estratégia facilitadora e 

motivacional para participação dos alunos. Essa estratégia foi adotada em 

decorrência da dificuldade com a leitura e a escrita apresentada por grande parte dos 

alunos envolvidos na pesquisa. Os desenhos deixam os discentes à vontade para 

expressar com criatividade os conteúdos, o que ajuda também ao docente 

acompanhar possíveis equívocos na aprendizagem dos alunos, e possibilita intervir 



42 
 

no processo de ensino-aprendizagem (SANTOS et al., 2013). Após orientação, cada 

discente confeccionou seu mapa de forma individual. 

O encerramento da intervenção ocorreu com a construção dos mapas 

conceituais com desenho e o levantamento das certezas provisórias e dúvidas 

temporárias finais, seguindo os critérios descritos anteriormente.  

 

2.3 - Descrição das atividades da intervenção 

A sequência didática, como dito anteriormente, foi composta por dez 

encontros. Todos esses, realizados no espaço da sala de aula. A ministração e 

acompanhamento das atividades foram realizados pela pesquisadora juntamente 

com a professora regente e a participação do professor especialista em Ecologia. A 

seguir, apresentamos o quadro descritivo da sequência didática. 
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QUADRO 2. Descrição da sequência didática aplicada a 27 alunos do 4o ano do ensino fundamental em uma escola municipal de 

Jequié, BA. 

ENCONTRO TEMPO 
ESTIMADO 

CONCEITO OBJETIVO CONCEITUAL RECURSO DIDÁTICO TÉCNICA DE 
ENSINO 

AULA  1 4 horas/aula Avaliação diagnóstica 
inicial 

Mapear e avaliar os 
conhecimentos prévios dos 
alunos sobre os seres vivos.  

-Mapas conceituais 
- Quadro branco 
- Folha de papel A4 
- Marcador de quadro 
branco 

Exemplificação de 
um mapa conceitual  
com utilização de 
desenhos. 
-Elaboração e 
apresentação do 
mapa conceitual 
elaborado pelas 
crianças 
- Levantamento das 
certezas provisórias e 
dúvidas temporárias. 
 

AULA 2 4 horas/aula Ambiente Reconhecer as relações 
existentes entre os seres vivos 
entre si e com o ambiente. 

Livro didático de ciências 
dos alunos5 
- Imagem de um 
ecossistema  
 

- Aula expositiva 
dialogada. 
 

AULA 3 4 horas/aula Ecossistema Entender o que é um 
ecossistema, utilizando-se da 
montagem de um terrário. 

- Caixa de vidro, areia, 
cascalho, terra adubada, 
alpiste, plantas herbáceas,  
minhocas e gongos. 
- Livro didático  
 
 

- Aula experimental 

                                                           
5 EDITORA MODERNA (Org.), Projeto Buriti: Ciências. 2ª edição, v.3. São Paulo: Moderna, 2011 
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AULA 4 4 horas/aula Ecossistema Diferenciar ecossistema 
artificial e natural. 

- Livro didático dos alunos - Leitura de texto 
- Aula expositiva e 
dialogada. 
 
 

AULA 5 4 horas/aula Cadeia e teia 
alimentar 

Compreender as relações 
alimentares de forma sistêmica 
e necessária para a 
manutenção da vida na Terra. 

- Papel madeira, cola 
- Figuras ilustrativas de 
animais da flora e fauna 
brasileira, regional e local. 

- Aula expositiva e 
dialogada 
-Apresentação do 
conteúdo através de 
slides. 
- Montagem de 
cartazes. 
 
 

AULA 6 4 horas/aula Biomas  Apresentar a diversidade da 
fauna e flora brasileira por 
região. 

- Notebook, projetor. 
- Documentário: Biomas 
Brasileiros6. 

- Exposição do 
documentário. 
- Discussão em sala 
de aula de pontos 
importantes do 
documentário. 
 

                                                           
6
 BIOMAS BRASILEIROS. Produção de Christiana Andréa Vianna Prudêncio e Graziela Del Mônaco. São Paulo : USP/CDCC, 2004, Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo>.  
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AULA 7 4 horas/aula Relações ecológicas: 
Mutualismo, 
Competição, 
Cooperação, Predação 
Parasitismo 

Conceituar as relações 
ecológicas e compreender a 
dinâmica dessas de forma 
sistêmica e sua importância 
para a manutenção e progresso 
da vida na Terra. 

- Notebook, projetor 
- Filmes de divulgação 
científica7 

- Aula expositiva e 
dialogada com 
participação do profº 
especialista  Dr. 
Ricardo Jucá Chagas. 
- Trechos do filme 
que demonstravam 
as relações 
estudadas. 
 

AULA 8 4 horas/aula Relações ecológicas: 
Mutualismo, 
Competição, 
Cooperação, Predação 
Parasitismo 

Conceituar as relações 
ecológicas e compreender a 
dinâmica dessas de forma 
sistêmica e sua importância 
para a manutenção e progresso 
da vida na Terra. 
 

- Livro didático dos alunos. - Aula expositiva e 
dialogada. 

AULA 9 4 horas/aula Seres vivos, ambiente, 
ecossistema, cadeia 
alimentar, teia 
alimentar, Relações 
ecológicas 
(mutualismo, 
competição, 
cooperação, predação, 
parasitismo) 
 
 

Diagnosticar, verificar e 
esclarecer dúvidas discentes 
através de uma exposição 
sequencial dos temas 
abordados durante a 
sistematização dos conteúdos. 

- Notebook, projetor - Revisão dos 
conteúdos estudados 
durante a seqüência 
didática, através de 
slides. 
- Exposição e 
esclarecimento das 
dúvidas discentes. 

AULA 10 4 horas/aula Avaliação diagnóstica Diagnosticar a aprendizagem -Mapas conceituais - Elaboração e 

                                                           
7 Foram utilizados cenas dos seguintes filmes: Pequenos Monstros 2 - BBC/Superinteressante/Abril (2006) DVD. Episódio "Relações essenciais". A aventura 
da vida: Evolução 02 - BBC/Superinteressante/Abril (2005) DVD Episódio: "Vivendo juntos”Filme 04 Vida (Life) _BBC-Earth/Discovery Channel/LogOn 
(1996) DVD Episódio: "Os desafios da Vida".   
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final dos alunos. - Quadro branco 
-Folha de papel oficio 

apresentação dos 
mapas conceituais  
finais pelos alunos 
de forma individual 
- levantamento das 
certezas provisórias 
e dúvidas 
temporárias finais 
dos alunos (coletivo) 
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2.4 - Perfil dos participantes da pesquisa 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em 19 de agosto de 2014 

(Protocolo nº 34282714.2.0000.0055). Contou com a participação da professora regente 

e de 27 discentes dentre os quais 13 eram do gênero feminino e 14 do gênero 

masculino. Faziam parte do 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental e tinha a 

faixa etária entre 8 e 11 anos. Ausubel (2003), Moreira (2006b) afirmam que em idade 

escolar grande parte das crianças já possuem um conjunto de conceitos que admite a 

ocorrência da aprendizagem significativa.  

Quanto a regente da turma, a docente Patrícia Morais Teixeira Lopes, a mesma 

tem formação em Pedagogia e especialização em Psicopedagogia, com experiência de 

18 anos na educação básica. Exerce a função na escola em dois turnos (matutino e 

vespertino) com o mesmo ano escolar (4º ano). Vale ressaltar, que a classe e o turno 

de realização da pesquisa (vespertino) foi escolhido pela docente que prontamente 

interessou-se pela proposta de pesquisa. Assim, a mesma concordou em colaborar na 

elaboração, planejamento e desenvolvimento das atividades. 

A turma caracteriza-se pedagogicamente pelas dificuldades de leitura e 

escrita. Foi possível verificar que dos vintes e sete alunos que compõem a classe, 20 

leem, mas ainda apresentam algumas dificuldades de leitura e escrita; Sete alunos 

leem pouco e escrevem com muita dificuldade. 

 

2.5 Análise de dados 

Como instrumentos de coletas de dados da pesquisa foram utilizados: 

i. As atividades realizadas na sequência didática, registros na caderneta 

de campo, registros das atividades em áudio,  

ii. Mapas conceituais (NOVAK, GOWIN, 1994; MOREIRA, 2006) iniciais e 

finais confeccionados pelos alunos, e a  

iii. Atividade das certezas provisórias e dúvidas temporárias que tem suas 

raízes nos Projetos de Aprendizagem (Silva et al. (2008). Segundo os 

autores, "as certezas provisórias correspondem o que naquele 

determinado momento da aprendizagem os alunos tomam como 
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verdade sobre um assunto. As dúvidas são o que eles gostariam de 

aprender a mais sobre o assunto". 

iv. A avaliação da professora regente acerca das atividades desenvolvidas 

utilizando-se dos pressupostos metodológicos ausubelianos. 

A avaliação da sequência didática ocorreu de forma processual. Na mesma, 

utilizamos o livro de Ciências8 dos alunos, filmes científicos, documentários, figuras 

de animais da fauna e flora local e da montagem de um terrário. 

Por tratar-se de uma pesquisa com intervenção faz necessário apontar que 

alguns instrumentos de coleta também configuram em estratégias de avaliação. 

Dentre eles, estão os mapas conceituais e a atividade das certezas provisórias e 

dúvidas temporárias.  

A sequência de atividades tiveram como pressuposto metodológico dois 

princípios facilitadores da teoria ausubeliana a saber:  

 Diferenciação progressiva: ocorre “um processo sequencial de novos 

significados a partir de sucessivas exposições a novos materiais potencialmente 

significativos” (AUSUBEL, 2003, p.106). Ainda segundo o autor, nesse processo 

existe uma diferenciação e aperfeiçoamento de conceitos e proposições que servem 

de ancoradouro para aprendizagem futuras. 

 Reconciliação integrativa: indica uma diferenciação entre conceitos e 

proposições por “indicarem semelhanças e diferenças significativas, para se 

reconciliarem às inconstâncias reais ou aparentes e para se combinar ou integrar 

ideias semelhantes que sejam logicamente relacionais uma com as outras” 

(AUSUBEL, 2003, p.168).  

Os mapas conceituais foram analisados à luz da teoria, tendo como base os 

critérios de hierarquização de conceitos, e os da diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora processos esses já citados. 

Vale salientar que os alunos serão identificados durante a discussão dos 

resultados com a sigla A e sua respectiva numeração quando forem citados de forma 

individual. Quando referenciarmos as atividades realizadas em grupo, serão 

identificados pela sigla G e sua respectiva identificação. 

                                                           
8 EDITORA MODERNA (Org.), Projeto Buriti: Ciências. 2ª edição, v.3. São Paulo: Moderna, 2011. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

3.1 - Primeiras impressões da sala de aula 

 

No dia quinze de setembro de dois mil e quatorze, apresentei-me a turma na 

condição de pesquisadora. Com isso, foi possível socializar-me com os discentes e 

possibilitar um clima favorável para realização da pesquisa. 

 Juntamente com a regente, conversamos com as crianças a respeito da nossa 

participação nas aulas de ciências (pesquisadora e professor especialista) e as 

possíveis propostas de atividades. Inicialmente, percebi um clima 'espantoso' por 

parte dos alunos ao esclarecermos os reais motivos de nossa participação nas aulas.  

Após os esclarecimentos quanto à pesquisa, foi possível perceber o interesse dos 

mesmos em participarem do processo.  

 Em meio a apresentação, era notável nas falas dos alunos a preocupação e 

inquietação quanto à escrita e leitura dos conteúdos que seriam apresentados.  Essa 

foi uma das primeiras colocações sinalizadas pela professora regente. Com isso, 

aproveitei o ensejo e através de uma conversa com a turma, chegamos ao consenso 

de que algumas de nossas atividades aconteceriam de forma oral onde seria utilizada 

gravação em áudio. 

Dessa forma, os momentos posteriores aconteceram de maneira dinâmica, 

participativa e voluntária por parte dos alunos que se predispuseram a contribuir em 

todo processo de fomento da coleta de dados. Nesse clima, a minha presença não 

inibiu a turma e a realização da sequência de atividades aconteceu de maneira ativa e 

num clima de troca entre os pares. 

 

3.2 – A Sequência didática 

 

1ºAULA:  Avaliação diagnóstica inicial  

Conhecer o que os alunos já sabem sobre o assunto torna-se fator primordial 

para ocorrer a aprendizagem significativa. Segundo Ausubel (2003), esse princípio 

dentro da psicologia educacional é o fator isolado mais importante que influencia a 
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aprendizagem. Ou seja, precisamos saber quais e como as concepções, ideias ou  

conceitos estão estruturados cognitivamente pelo aprendiz para que este seja nosso 

ponto de partida no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos.  

 Mediante o exposto, fez-se necessário verificar o que os alunos identificavam 

na natureza como ser vivo (conhecimentos prévios). As respostas foram 

exemplificadas por animais como: cobra, rato, gato, leão etc. É possível notar que 

nesse momento as respostas limitaram-se a exemplos de animais terrestres.   

Juntamente com a professora regente, questionamos se na natureza somente 

esses animais tinham vida. Logo, eles citaram o homem como exemplo. De posse 

dessas informações, perguntamos se os seres vivos podem viver sozinhos. 

Apresentaremos as afirmativas dos alunos a seguir: 

 

A5 "Tem que ter família, tem que ter pai, tem que ter mãe"... 
A17  "Se não tivesse mãe a gente nunca ia viver" 
A21 "A cobra ela só pode viver com outra cobra, por que se ela viver com outros animais ela 
come” 
A11  "Por que ela (cobra) come os animais, e aí por isso que ela pode viver sozinha, ela não 
depende de outro ser vivo” . 
 

Nas falas dos alunos apresentados, observamos que os mesmos possuem 

conhecimentos às relações existentes entre os seres vivos. As falas dos discentes A5 e 

A17 exemplificam essa afirmação, ao destacarem as relações familiares e de 

dependência existentes na natureza entre os seres viventes mesmo com base no senso 

comum. 

Os alunos A11 e A21 ao citarem a cobra como exemplo de ser vivo 

apresentaram-na como um animal “ameaçador a vida de outros seres.” Até aqui, é 

possível inferir que os alunos não compreendiam qual  a importância desse ser vivo 

para e na natureza. Também é possível notar o conceito de predação sendo utilizado 

ainda que os alunos não fizessem referência a tal palavra. Ainda que as ideias não 

estivessem sistematizadas do ponto de vista científico, podemos perceber que esse 

subsunçor estava presente na estrutura cognitiva dos discentes. 

Em alguns momentos, com o intuito que os alunos avançassem foi preciso 

intervir e questionar se as plantas também eram seres vivos e se eles compreendiam 
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as mesmas como tal. O fato justifica-se por não percebermos nenhuma alusão por 

parte dos alunos em relação  às plantas em nossa conversa inicial. 

PP: "E as plantas elas dependem de outros seres vivos?”. 
A11 : "(…) Depende …. depende da água (…)" 
A17:  "(…) do sol, da terra..." 
A5: "(…) Nem todas as vezes..." 
A21: "Todas às vezes". 
A5: "(…) Na mata tem várias plantas, flores, e ninguém vem pra molhar"  

 

É possível notar nas falas dos alunos A11 e A17 conhecimentos acerca da 

importância da água, do sol e da terra para a vida e manutenção das plantas.  O 

aluno A21 ao apontar a condição de dependência da planta com o homem para sua 

sobrevivência é refutado pelo aluno A5 o qual apresenta uma ideia que se contrapõe 

ao pensamento inicial do aluno A21. Nesse momento foi possível observar entre os 

alunos a troca de conhecimentos através da negociação de significados9. 

De posse desse bate papo inicial, e para obtenção de mais  conhecimentos 

prévios dos alunos utilizamos dois procedimentos. O primeiro foi a atividade das 

certezas provisórias e dúvidas temporárias que consiste em saber as certezas e as 

dúvidas dos alunos no momento de aprendizagem de determinado conteúdo (SILVA 

et al., 2008).  E o segundo momento foi a elaboração dos mapas conceituais que visa 

saber como os conhecimentos de determinado conteúdo estava organizado e sua 

hierarquia na estrutura cognitiva do aprendiz (NOVAK e GOWIN, 1994; MOREIRA, 

2010, 2011). Para execução dessas atividades, utilizamos a seguinte pergunta: Como 

os seres vivos se relacionam? As respostas apresentadas de forma oral foram 

anotadas no quadro branco pela regente da turma enquanto a pesquisadora mediava 

à discussão com e entre os discentes. Esse levantamento teve como proposta registrar 

os conhecimentos prévios acerca das relações entre os seres vivos.  

O Quadro 3 a seguir, mostra como esses conhecimentos estavam organizados 

inicialmente. 

 

                                                           
9 Segundo Novak e Gowin (1994, p.36) negociar significados é " conferenciar com outro para chegar a 
um consenso em relação a algum assunto...lidar com (alguma matéria ou negócio que requer 
capacidade para ser resolvido com sucesso): GERIR...preparar ou conseguir mediante deliberação, 
discussão e compromisso (um tratado)".  
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QUADRO 3 - Demonstrativo das certezas provisórias e dúvidas temporárias iniciais 

de 27 alunos do 4° ano do Ensino Fundamental I de uma escola municipal de 

Jequié/BA. 

 
CERTEZAS TEMPORÁRIAS 

 

       
DÚVIDAS TEMPORÁRIAS 

 

 Não podem viver sozinhos por 

causa do perigo 

 Por que precisa de família 

 Por que precisa de alguém para 

ensinar 

 A onça corre atrás das pessoas e 

animais (caça) 

 A onça corre atrás do búfalo 

 A borboleta come o grilo e a 

cigarra 

 O lobo come as pessoas 

 O cachorro mata o gato para comer 

 A formiga come plantas e frutas 

 A joaninha e o grilo comem 

plantas 

 O louva-deus come a borboleta 

 A cobra come o rato 

 O cachorro corre atrás do gato por 

que é predador do gato. 

 

 
 
 

 Por que as raposas matam as galinhas? 

 Por que o urubu come carniça? 

 Por que os bichos gostam de comer as 

pessoas? 

 Cobra é de Deus? 

 Por que as pessoas gostam de bater nos 

bichos? 

 Por que os golfinhos são tão dóceis? 

 Por animais? 

 Por que a cobra coloca veneno nos     

humanos? Por que a cobra come os bichos? 

Por que a tartaruga consegue ficar debaixo 

da água 

 Por que a cobra se enrola no corpo dos 

humanos? 

 A cobra tem veneno? 

 O bicho-preguiça 

 O louva-deus 

 Os bichos se disfarçam? 

 Por que os pinguins não conseguem voar se 

são aves? 

 O bicho-pau 

 Como o bicho-pau se desenvolve? 

 Por que existe uma arraia elétrica? 

 Qual o veneno do escorpião? 

 Saber sobre a baleia jubarte 

 Por que as baleias matam as pessoas? 

 Tartaruga marinha 

 Por que o escorpião mata as pessoas? 

 Por que os cachorros mordem as pessoas e 

corre atrás dos gatos? 

 Por que os ratos invadem as casas? 

 

No quadro acima, a palavra come aparece com frequência nas certezas 

provisórias apresentadas pelos alunos referindo-se a alimentação de alguns animais.  

Na frase o cachorro corre atrás do gato porque o cachorro é predador do gato a palavra 
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predador remete-se ao conceito de predação, relação essa que faz parte da 

classificação das relações entre os seres vivos. Um fator que nos chamou bastante 

atenção, já que o conceito foi  citado antes da apresentação do conteúdo. 

Em contrapartida a proposição “A borboleta come o grilo e a cigarra” dentro 

das relações existentes na natureza não é válida o que se constitui em uma concepção 

alternativa que segundo Novak e Gowin (1994) "são normalmente caracterizada ou 

por uma ligação entre dois conceitos que formam uma proposição falsa, ou por uma 

ligação onde falta a ideia chave que relaciona dois ou mais conceitos" (p.36). Nas 

relações existentes na natureza, as borboletas são herbívoras (sugadoras de néctar) e 

não se alimentam desses animais.  Novak e Gowin (1984, p. 38) afirmam que, "o que 

quer que seja que os alunos tenham aprendido antes, tem de ser usado para 

alimentar a nova aprendizagem". Neste sentido, é fundamental que exploremos a 

afirmação sobre a borboleta. O que foi realizado em momentos posteriores. 

Para o segundo momento de coleta dos conhecimentos prévios, foi 

apresentado um exemplo de mapa conceitual com desenhos (OKADA, 2011) o qual 

serviu de orientação para os alunos construírem os seus mapas conceituais iniciais10. 

Acerca disso, Novak e Gowin (1994) ressalta que, 
 

Para tornar os mapas das paredes mais interessantes (e, ao mesmo tempo, 
com um maior valor educacional) podem-se colar neles fotografias ou 
desenhos representantes dos conceitos chave de modo a ilustrar objectos ou 
acontecimentos específicos que tenham sido ou que venham a ser 
encontrados durante a viagem conceptual e para "bombear" significado para 
a estrutura de regularidades mais abstractas representadas pelos termos 
conceptuais  (p.59). 
 

Corroborando com as afirmações de Okada (2011) e Novak; Gowin (1994) 

utilizamos os desenhos nos mapas a fim de motivarem os alunos a criarem os 

mesmo. A inserção dos desenhos justifica-se também pela dificuldade dos mesmos 

com a leitura e a escrita. Assim, o uso dos desenhos motivou as crianças a elaborarem 

seus mapas. 

No quadro branco, juntamente com a professora regente e a turma, fizemos 

um mapa sobre o corpo humano, para ser utilizado como exemplo e orientação dos 

alunos. Com base na mesma pergunta anterior: "Como os seres vivos se relacionam" 

                                                           
10

 O processo de construção passo a passo do mapa conceitual com desenhos será abordado em outros 
trabalhos.  
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e de posse dos conhecimentos prévios por eles apresentados nas "certezas 

provisórias" e "dúvidas temporárias", foi solicitado que elaborassem seus mapas de 

forma individual.  Fundamentados nos princípios de elaboração dos mapas 

conceituais: estrutura hierárquica, diferenciação progressiva e reconciliação 

integradora, Novak e Gowin, (1984); Moreira, (2006b) pedimos aos discentes que 

escolhessem palavras que representassem conceitos-chaves das relações entre os 

seres vivos e confeccionassem seus mapas. 

Após a confecção, foi solicitado que as relações por eles estabelecidas entre 

imagens e conceitos fossem explicadas individualmente. Tal procedimento foi 

registrado no diário de campo para posterior análise. Devido às dificuldades 

pedagógicas dos discentes, e da organização das relações estabelecidas algumas 

palavras escritas nos mapas foram corrigidas por eles com o auxílio da pesquisadora 

antes de serem finalizadas as discussões desse material. Para Novak e Gowin (1994, 

p. 51)  os mapas devem ser desenhados várias vezes pelos seguintes motivos: 

 

O primeiro mapa que uma pessoa elabora tem quase sempre falhas: pode ter 
sido difícil mostrar relações hierárquicas importantes entre conceitos, ou 
pode ter sido colocados alguns conceitos, cujos significados estão 
intimamente ligados entre si, em lados opostos do mapa, fazendo com que 
as linhas que os ligam atravessem todo o mapa. [...]  
Uma segunda razão também importante para se redesenharem os mapas é a 
sua apresentação: convém torná-los mais explícitos, mais limpos, sem erros 
ortográficos, e reduzir a confusão. [...] 
 

Assim, a necessidade de correção além das citadas acima, justifica-se  pela 

oportunidade  de contribuir com o processo de alfabetização das crianças e pela 

necessidade de mais subsídios para a interpretação deles pela pesquisadora.  

Após a realização dos mapas, observamos e estabelecemos alguns critérios 

para análise dos desenhos e relações estabelecidas entre eles. O Quadro 4 apresenta a 

organização dos elementos observados segundo os critérios estabelecidos a saber: 

animais, plantas, elementos físicos, palavras de ligação, conceitos gerais, interações 

ecológicas. 
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QUADRO 4. Demonstrativo das figuras e palavras inicialmente apresentadas acerca das relações ecológicas pelos discentes do 4º 
ano do Ensino Fundamental compilado a partir dos mapas conceituais iniciais. Os números entre parêntese indicam as frequências 
de ocorrência dos elementos e conceitos. 

 

DISCENTE 

 

ANIMAIS 

 

PLANTAS 

 

ELEMENTOS 
FISICOS 

 

PALAVRAS DE 
LIGAÇÃO 

 

CONCEITOS 
GERAIS 

 

INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

A1 Borboleta 
Pássaros (3) 

Flor (4) 
Árvore 
Grama 

Nuvem (5) 
Sol 

 

Chuva... 
Luz... 

Alimentar (2)... 
Crescer... 

 
Fotossíntese 

 
Predação 

Cooperação 

 
 

A2 

 
Borboleta 
Minhoca 
Homem 
Pássaro 
Cobra 

   
Precisa pela 

beleza... 
Comer, cuidar... 

Matar... 

 
Metamorfose 

 
Predação 

 

A3 

 
Borboleta (2) 

Lagarta 
Formiga 

 
Flor (6) 
Grama 
Capim 

 
Sol 

Nuvem (3) 
Arco-íris 

Céu 
 

 
Come (3) 
Viver (2) 

Claridade 

  
Cooperação 
Predação (2) 

 

A4 

 

 
Homem 
Cavalo 
Porco 

Peixe (3) 

Árvore 
Capim 

Flor 
 

Sol 
Nuvem (2) 

Água 

Respirar 
Sentir o cheiro 

Bronzear 
Vender 

Alimentar o cavalo 
 

 
Oxigênio 

 
Predação 
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QUADRO 4. Continuação 

 

DISCENTE 

 

ANIMAIS 

 

PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FISICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÔES 
ECOLÓGICAS 

A5 Mulher 
Homem 
Coruja 
Baleia 

Peixes (3) 
Cobra 
Sapo 

Borboletas 

Algas (4) 
Flores (3) 

Capim 

Céu 
Sol 
Rio 
Solo 

Calor (11) 
Comer 

Alimentar (2) 
Caminhar 

Fotossíntese (3) Predação (3) 

A6 Homem (3) 
Peixe (2) 

Grama Sol 
Nuvem (3) 

Lago 

Viver (4) 
Comida 

Natureza Predação 

A7 Peixes Plantas 

aquáticas 

Mar 
Sol 

Nuvem (2) 

Precisam para 
voar... 

Precisam pra 
viver e respirar... 

Precisam para 
morar... 

Alimentar... 

 Predação 

A8 Homem 
Cavalo 
Galinha 

Pinto 

Arvore 
Grama 

Sol 
Nuvem 

Arco-íris 

Correr 
Comer (2) 

 Predação 
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QUADRO 4. Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FISICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 

A9 

Jegue 
Homem 
Gavião 
Galinha 
Minhoca 

 
Coqueiro 

Grama 

 
Solo 
Sol 

Nuvem (2) 

Luz (2) 
Viajar 
Pisar 

Plantar 
Morar 

 
Fotossíntese (1) 

 
Predação 

 

A10 

Leão 
Gato 

Homem 
Mosquito 

 

 
Arvore 

Planta insetívora 
(2) 

  
Come (2) 

Cortar 

  
Predação (2) 

 

 

A11 

  Pássaro 
Borboleta (3) 

Pinto (2) 
Rato 
Gato 

Cavalo 

 
Bananeira 

Árvore 
Grama 

 
Sol 

Nuvem (2) 

 
Come (3) 

  
Predação (3) 

 

A12 

Tubarão 
Peixe (6) 
Minhoca 

  
Mar 

 
Come (2) 

  
Predação (2) 

 

A13 

 
Lagarta (2) 
Borboleta 

 
Árvore 
Grama 

 
Sol 

Nuvem (3) 
Raio 

 
Come (3) 

Vira 

 
Metamorfose 

 
Predação (3) 

 



58 
 

 

QUADRO 4. Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FISICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 

A14 

Cavalo Árvore (2) 
Flor (1) 

Lua 
Estrela (9) 
Nuvem (3) 

Iluminar 
Sombra (3) 

  

 

A15 

 
Homem 
Cachorro 
Peixe (2) 

 
Árvore (2) 
Coqueiro 

Mato 
 

 
Sol 

Nuvem (3) 
Montanha 

Rio 

Crescer (4) 
Secar 
Caçar 
Come 
Papel 

 

 
Fotossíntese (4) 

 
Predação 

 

A16 

 
Homem 

Gato 
Tuiuiú 

Minhoca 
Joaninha 
Borboleta 

 

 
Flor 

Árvore 
Mato 

 
Sol 

Nuvem (2) 
Arco-íris 

Uma precisa da 
outra... 

Ficar em cima 
(2) 

Crescer (3) 
Molhar (2) 

Ficar junto... 
Calor 
Morar 

 
Fotossíntese (3) 

 
Cooperação 
Predação (2) 

 

A17 

 
Joaninha 

Borboleta (3) 

Folhas 
Grama 

Aves (4) 

Sol 
Nuvem (2) 
Arco-íris 

Céu 

Claridade (3) 
Crescer 

Comer (2) 
Viver 

 
Fotossíntese 

 
Predação 

Cooperação 
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QUADRO 4. Continuação 

 

DISCENTES 

 

 
ANIMAIS 

 
 

 
PLANTAS 

 

 
ELEMENTOS 

FISICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 

A18 

Homem 
Peixe (3) 

Tubarão (2) 

 
Mato 

Flor (2) 

 
Sol 

Nuvem (4) 
Mar 

 

Secar roupa 
Comer, pescar, 

matar 
Viver (2) 

Banho, beber 
Cozinhar 

 

  
Predação 

 

A19 

Homem 
Pássaro 

Papagaio 
Gato 
Leão 

Beija-flor 
Mosquito (2) 

 
Árvore (2) 

Planta insetívora 
 

 Come (2) 
Cheira 

  
Predação 

Cooperação 

 

A20 

 
Menina 
Menino 

Borboleta 
Passarinho 

 
Árvore (2) 

Flor 
Mato 

 
Sol 

Nuvem (2) 

Enfeitar 
Sombra 

Morar (2) 
Refrescar 
Olhar (2) 

Calor 

  

 

A21 

 
Borboleta 

Pássaros (2) 

Flor 
Árvore 
Grama 

Céu 
Sol 

Nuvem (2) 

Ficar em cima (2) 
Cheirar 

  
Cooperação 
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QUADRO 4. Continuação 

 
DISCENTE 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FISICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 

A22 

 
Homem 
Cobra 

Pássaro 
Peixe (2) 

 
 

 
Flor 

Árvore 
Grama 

 

 
Montanha 

Rio 
Sol 

Nuvem (4) 

Para ver a natureza 
Para se alimentar 

Chuva 
Caçar 

Para não morrer e se 
alimentar 

Produzir o ar 
Matar 

Enfeitar a casa 

 
Fotossíntese 

 
Predação (2) 

 

 

A23 

Pássaro 
Joaninha 
Formiga 

Borboleta 
Raposa 
Galinha 

 

Árvore 
Grama 

Flor 
 

 
Sol 

Nuvem 

 
Precisa para viver... 

Come 

  
Predação (6) 

A24 Leão 
Homem 

Borboleta (3) 
Lagarta 

Peixe 

Grama 
Flor (8) 
Árvore 

 

Nuvem (4) 
Arco-íris 

Sol 
Rio 

Comer (3) 
Bate 

 

 Predação (3) 
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QUADRO 4. Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FISICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 

A25 

 
Homem 
Mulher 

 
 

  
Céu 
Sol 

Nuvem 

 
Precisa da luz... 
Precisa do vento 

Precisa de 
alimentos 

 

  
Predação (2) 

 

A26 

 
Cobra 

Passarinho 
Borboleta 
Peixe (4) 

 

 
Arvore (2) 

Flor (2) 
Mato 

 

 
Nuvem (2) 

Sol 
Rocha 

 
Calor (4) 

Comer (2) 

 
Fotossíntese (2) 

 
Predação 

 

A27 

 
Borboleta (2) 

 
Flor (5) 
Grama 

 
Nuvem 

 
Cheirar 
Cresce 

  
Cooperação 
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Segundo os critérios estabelecidos acima, podemos observar e extrair dos 

mapas que em relação aos seres vivos que compõem o ambiente foi possível notar 

que dos vinte e sete mapas apenas oito (29,6%) citaram ou representaram o homem, 

os animais e as plantas como seres vivos. Três mapas (11,1%) não representaram e 

nem citaram as plantas como ser vivo e um mapa não representou os animais como 

tal, apesar de citá-los quando explicaram as relações por eles estabelecidas em seus 

mapas. 

 Quantos aos elementos físicos, apenas três dos mapas (11,1%) não 

representaram e nem os citaram em suas falas. Com isso, foi possível notar dúvidas 

quanto a esses elementos e suas relações com os seres vivos. 

As palavras de ligação forneceram algumas ideias, conceitos e proposições que 

foram representados por eles nos respectivos materiais. Podemos citar a palavra 

crescer que segundo a função que exerciam em seus desenhos e as relações 

estabelecidas remete ao conceito de fotossíntese. Outro exemplo que podem ser 

citados foram às palavras, comer, alimentar (predação). 

Quanto às relações ecológicas mencionadas, dezoito representaram apenas a 

relação de predação. Dois representaram a relação de cooperação e dois não 

apresentaram nenhuma dessas proposições. Apenas cinco mapas representaram 

duas relações: cooperação e predação. 

Os mapas iniciais foram analisados segundo os critérios de reconciliação 

integrativa e diferenciação progressiva. Como os mapas não são autoexplicativos a 

interpretação e apresentação dos mapas pelos alunos de forma individual para a 

pesquisadora foi de grande valia para entendermos suas ideias e concepções iniciais. 

Também foi possível observar representações utilitaristas da natureza, como também 

ideias antropocêntricas que segundo Felipe (2009, p. 7) sustenta a ideia de que “os 

animais existem apenas para servir aos interesses dos seres da espécie Homo 

sapiens”. 

De forma geral, os mapas iniciais analisados, possuíam conhecimentos prévios 

acerca das relações entre os seres. Porém, esses saberes não estavam sistematizados.  

Foram utilizados poucos conceitos para representar o conteúdo.  Esse foi um fator de 
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fundamental importância para que selecionássemos os conteúdos que seriam 

trabalhados nas atividades posteriores.  Moreira e Masini (2006) afirmam que, 

A progressiva viabilidade do estabelecimento de ideias relevantes na 
estrutura cognitiva para aprendizagem significativa é que serve de 
fundamento para o arranjo sequencial das tarefas. Isto requer conhecimento 
do nível das funções cognitivas; do nível das funções cognitivas; do nível de 
conhecimento dentro da área a ser ministrada; análise de sequência lógica da 
tarefa e hierarquia do conteúdo a ser aprendido, considerando uma 
ordenação que possibilite a diferenciação progressiva e a reconciliação 
integrativa (p.31). 

 

Segundo Moreira (2010) “um material será potencialmente significativo se 

estiver bem organizado, estruturado, aprendível e se o aprendiz tiver conhecimentos 

prévios que lhes permitam dar significado aos conteúdos veiculados por um 

material” (p.23). Após análise dos materiais coletados, organizamos e selecionamos 

os conteúdos que fariam parte da sequência didática com base nos conhecimentos 

prévios dos alunos e nos pressupostos ausubelianos de diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora.  

 

2ª AULA: O tuiuiú em seu ambiente  

No segundo encontro, apresentamos aos discentes uma figura ilustrativa 

apresentada no livro didático de ciências intitulada “Ecossistemas e relações entre os 

seres vivos”. Tal representação demonstra o tuiuiú em seu ambiente e sua relação 

com outros seres vivos que faziam parte daquele ambiente.  Segundo Moreira e 

Masini (2006) a teoria ausubeliana aponta que "o desenvolvimento de conceitos é 

facilitado quando os elementos mais gerais, mais inclusivos de um conceito são 

introduzidos em primeiro lugar e, posteriormente então, este é progressivamente 

diferenciado, em termos de detalhe e especificidade" (p.29). 
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FIGURA 1- Imagem do tuiuiú em seu ambiente trabalhada com os 27 alunos do 4º ano do          
ensino fundamental de uma escola municipal na cidade de Jequié/BA. Extraída e adaptada 

      EDITORA MODERNA (Org.), Projeto Buriti: Ciências. 2ª edição, v.3. São Paulo: Moderna, 2011. 

 

 

Como nosso intuito inicial era que os alunos identificassem e formulassem o 

conceito de ambiente, solicitamos que observassem a figura e respondessem as 

questões que foram apresentadas. Para tal, a sala foi dividida em seis grupos de cinco 

alunos, grupos esses escolhidos pelos discentes em comum acordo com a regente da 

turma11. Após a resolução das questões, os grupos compartilharam as respostas.  

Questionados sobre como os seres vivos da figura se relacionam, 

responderam: 

G 1: " Juntos de forma amigável". 
G 2: " São amigos e inimigos e não tem relação entre eles. Um vive brigando com o outro por 
que não se gostam por ser de espécies diferentes". 
G 3: " Caçando presas". 
G 4: " Um caça o outro" 
G 5: " Se alimentando de outros tipos de animais". 
G 6:"Caçando para dá alimentos". 
 

Foi possível observar que o grupo 1 não fez nenhuma menção quanto as 

relações ecológicas. Já o grupo 2 apresentou a relação de competição interespecífica  

                                                           
11 Algumas atividades realizadas na sequência didática, com exceção dos mapas conceituais e das 
certezas provisórias e dúvidas temporárias foram realizadas em grupos compostos em sua maioria 
por cinco integrantes. 
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ao dizer que “um vive brigando com o outro por que não se gostam por ser de espécie 

diferentes". Os grupos 3, 4, 5, 6 apresentaram o conceito de predação. As palavras 

(caça, caçando, presas, alimentando, alimento) bem como o contexto em que essas 

palavras são apresentadas pelos alunos permitem esse entendimento. Os conceitos de 

predação e competição são dois dos seis conceitos (competição, mutualismo, 

predação, parasita e doença) apresentados por Krebs (2001, 2009) para classificar as 

relações entre os seres vivos. Vale ressaltar que nessa atividade não inferimos nas 

respostas dos alunos. 

Quando questionados sobre os componentes não vivos que identificavam na 

imagem destacaram: 

 
G1: "Solo e luz". 
G 2: "Chuva". 
G 3: "Rios, plantas, água, ninho de passarinho, ar". 
G 4: "Água, sol, nuvem, plantas". 
G 5: "Água, rios, céu, ninho" 
G 6: "Céu, rio, passarinho, água, galho, árvore". 

 

Conforme exposto, os grupos 1 e 2 apresentaram alguns dos componentes não 

vivos apresentados pelas imagens. Nos grupos 3, 4, 5, 6 notam-se componentes vivos 

e não vivos como também elementos que não fazem parte dessa classificação.  Como 

exemplo, podemos citar o ninho de passarinhos apontado pelo grupo 3 e 5.   Ontoria 

et al. (2005) ressalta que para Ausubel o processo de aprendizagem significativa é 

ativo e pessoal. Ativo porque depende da assimilação definida por parte do aluno e 

pessoal porque depende da significação dos recursos cognitivos utilizados por cada 

aluno no processo de aprendizagem. A todo  momento, foi possível notar o interesse 

dos alunos em responder as questões, apresentar as ideias e  dialogar com os pares 

como também a predisposição  em utilizar o livro didático. Tais atitudes e ações 

contribuíram para que pudéssemos diagnosticar a familiaridade dos mesmos com os 

conteúdos a serem trabalhados. 

Por último, perguntamos se eles sabiam o que era um predador e se existia 

algum na imagem. Nesse momento foi possível observar unanimidade nas respostas 

dos grupos ao ressaltarem que existia uma relação de predação e que o predador é o 
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que come outro bicho, citaram o tuiuiú e a cobra como os predadores das imagens 

apresentadas.  A proposta estabelecida foi a de verificar a cada atividade a evolução 

dos grupos quantos aos conteúdos estudados, e com isso propor atividades 

baseando-se nos pressupostos ausubelianos de diferenciação que os fizessem avançar 

em busca dos conceitos científicos referentes às relações ecológicas.  

 

3ª AULA: A Prática com o terrário 

Ainda trabalhando o conceito de ecossistema, utilizamos de aula uma aula 

prática com a construção de terrário. Para confecção do mesmo foram utilizados: 

caixa de vidro, areia, cascalho, terra adubada, sementes de alpiste, plantas (rúcula), 

minhocas e gongos. Optamos por esses animais e plantas por serem de fácil acesso na 

região e por não serem nocivos à saúde dos alunos. Nesse dia, contamos com a 

participação do professor especialista que montou o material juntamente com os 

alunos. 

 

FIGURA 2: Momento da montagem do terrário pelo professor especialista 

.  

Nesta ocasião, foi possível notar o interesse dos alunos quanto aos conteúdos 

estudados e a montagem do material. Por vários momentos, foi possível notar por 

parte dos mesmos perguntas como: 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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 A12 “Por que utilizamos terra adubada no terrário”?  
 A1 “Por que foi colocado alpiste no terrário”?   
A8 “Quais animais serão colocados no terrário e quando?  

 
Alguns desses questionamentos foram respondidos posteriormente mediante 

apresentação das atividades que seriam realizadas nas semanas seguintes e com a 

inserção dos animais no terrário. Do ponto de vista da teoria de Ausubel, os 

processos de reconciliação integrativa e diferenciação progressiva deviam ser 

explorados por nós. 

Foi possível notar a motivação e a predisposição por parte dos discentes em 

realizar a atividade. Eles acompanharam passo a passo a montagem do material de 

acordo com o livro didático adotado pela escola. Abou Saad e Gogoy (2010) afirmam 

que os experimentos além de promover aproximação entre teoria e prática, servem 

também quando bem empregadas para desenvolver a compreensão dos conceitos e 

como subsídio para o professor perceber as dúvidas dos alunos em relação aos 

conteúdos estudados. Moreira e Masini (2006) advertem que "em situações práticas 

de aprendizagem, muitas vezes a dificuldade maior não está na discriminabilidade, 

mas sim na aparente contradição entre os conceitos novos e ideias já estabelecidas na 

estrutura cognitiva" (p.30). 

A utilização do terrário como recurso didático e estratégia de ensino dos 

conteúdos pode ser considerada como de fundamental importância para a fase de 

desenvolvimento cognitivo das crianças. Embora o ensino de forma expositiva seja 

necessário, Ausubel (2003) diz que a aprendizagem por descoberta facilita a 

compreensão de conceitos e proposições nesta fase, pois eles ainda não conseguem 

fazer abstrações. Os fatos e fenômenos são analisados segundo suas vivências e 

experiências. 

 Conforme pudemos notar, essa atividade proporcionou entusiasmo e 

curiosidade. Muitas foram as perguntas e questionamentos dos alunos acerca dos 

materiais utilizados e dos fenômenos que iriam ocorrer naquele ambiente foram 

recorrentes.  

Andrade, Becker e Vainstein (2013) assinalam que as atividades experimentais 

além de facilitar a compreensão entre teoria e prática, devem “valorizar a reflexão e a 

apreensão dos fenômenos estudados” (p. 68).  
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FIGURA 3: Imagem do terrário após montagem. 

 

 

Neste momento, não colocamos os animais que fariam parte do terrário 

(minhocas e gongos), pois queríamos que os alunos observassem as mudanças que 

ocorreriam no mesmo sem a presença destes.  Como inferido por Pinheiro e Pugliese 

(2009) o uso de animais vivos possibilita aos alunos construir e remodelar seus 

conceitos sobre os animais. Como também estimula o processo de aprendizagem. 

Assim, pedimos que observassem o que ocorreria no terrário no prazo de uma 

semana e fizessem suas anotações para possíveis discussões na aula posterior. Vale 

ressaltar que esse material foi observado pelos discentes todas as semanas em que 

sucederam a sequência de atividades, o que serviu de apoio para que os alunos 

observassem as relações entre os seres vivos que seriam abordados nas etapas 

posteriores. 

 

 4ª AULA: Os ecossistemas  
 

Nessa aula, trabalhamos os conceitos de ecossistemas naturais e artificiais. No 

primeiro momento, com o intuito de oportunizar o exercício da leitura foi pedido que 

eles voluntariamente lessem o material acerca do assunto que estava no livro 

didático. Assim, foi possível que de forma coletiva discutíssemos os conceitos que 

faziam parte do conteúdo apresentado. É interessante ressaltar, que os alunos em 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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seus exemplos citaram o terrário e demonstraram compreender o mesmo como um 

ecossistema artificial.  

Durante a resolução das questões nos grupos, foi possível notar envolvimento 

dos alunos em discutir e chegar a um consenso das respostas que seriam 

apresentadas. 

A primeira pergunta orientou-se em saber se um aquário pode ser 

considerado um exemplo de ecossistema. Os seis responderam que sim, mas aqui 

venho destacar a fala do grupo 4 que respondeu da seguinte forma:   

G4: “O aquário é um ecossistema por que possui seres vivos como peixes e algas, mas é um 

ecossistema artificial. O terrário também é só que ele tem terra e outros seres vivos”  

Conforme apresentado, nota-se que o grupo conseguiu apontar o terrário 

também como um ecossistema e as diferenças entre os dois ecossistemas 

representados. Aqui é possível notar que o grupo apresenta utiliza os conceitos 

trabalhados nas aulas anteriores para justificar suas respostas num processo de 

reconciliação e diferenciação dos conceitos. A segunda questão apresentou o seguinte 

enunciado: Muitos zoológicos preocupam-se em reproduzir ao máximo as 

características do ambiente de origem de cada animal. Por que os zoológicos têm essa 

preocupação? 

Todos os grupos apresentaram suas respostas mais uma vez sendo que o G2 

respondeu que “Eles se preocupam para que os bichos pensem que estão em seu ecossistema 

natural e não morrerem”  

Conforme observado, a proposição apresentada pelo grupo fornece um 

enunciado válido. De fato, as ideias da relação entre os seres vivos e seu ambiente 

apresentadas condizem com afirmações que dão indícios de ter ocorrido a 

compreensão por parte dos alunos da importância desse ambiente para a vida dos 

seres vivos. Por outro lado, é possível observar o uso da palavra ecossistema - 

conceito esse, antes não utilizado e que foi trabalhado nas aulas anteriores. Mais uma 

vez, é apresentado pelos alunos o processo de diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora.  

A última questão, teve como enunciado a seguinte problematização: Um 

deserto é um ecossistema onde a água é escassa. As florestas, por sua vez, são 
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ecossistemas onde costumam haver muita água. Os seres vivos que habitam florestas 

conseguiriam viver em um deserto? Por quê?  Neste momento, foi possível perceber 

indagações e dúvidas quanto às respostas que seriam apresentadas. Depois de 

apresentarem suas dúvidas de forma coletiva os grupos em sua unanimidade 

responderam que não seria possível a sobrevivência nesse caso.  

Aqui podemos notar um fator limitante quanto a pergunta realizada. Os 

alunos tiveram muitas dúvidas quanto a essa questão, e só foi possível chegar ao 

consenso da resposta depois de alguns esclarecimentos. Isso pode ter ocorrido 

devido ao nível de desenvolvimento cognitivo dos mesmos, ou pelo fato de alguns 

dos conceitos necessários para compreensão do enunciado ainda não estarem 

organizadas de forma clara em sua estrutura cognitiva.               

Após o intervalo contamos com a presença do professor especialista para 

darmos continuidade às observações do terrário. Neste dia, foram colocados no 

terrário as minhocas e os gongos. 

 

 

FIGURA 4: Crianças observando os animais que foram colocados no terrário 
 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

FIGURA 5: Aspecto do terrário na segunda semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Após inserirem os animais no terrário, foi pedido aos alunos que observassem 

se a inserção dos seres vivos iria modificar o ambiente. O objetivo da aula foi 

alcançado e pudemos contar com a participação ativa dos alunos em responder as 

questões.  

 

5° AULA: Relações alimentares: cadeia e teia alimentar 

 

Nessa aula, o nosso objetivo era trabalhar os conceitos de cadeia e teia 

alimentar. Utilizamos além da aula expositiva e dialogada a resolução das perguntas 

propostas pelo livro didático de ciências dos alunos de fichas que propunham a 

montagem de uma cadeia alimentar. Além dos seres vivos apresentados no livro, 

utilizamos figuras de espécies da região de Jequié/BA com a finalidade de 

aproximação à realidade dos alunos. Optamos por essa atividade por constitui-se em 

um momento de interação entre os alunos nos grupos.  Pedimos que os alunos em 

grupo montassem seu material estabelecendo relações alimentares dentro da cadeia e 

teia alimentar. Eles tiveram como base a seguinte pergunta: Como estes seres vivos 

se relacionam?  
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FIGURA 6: Crianças organizando os painéis com as figuras dos diversos organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Após confecção do material, cada grupo explicou as relações que haviam 

estabelecido na atividade. Para efeito de exemplificação dos resultados, 

apresentaremos dois desses grupos. 

 

FIGURA 7  - Painel confeccionado por alunos do 4º ano do Ensino Fundamental   indicando 
como os seres vivos se relacionam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

No grupo 5, assim como nos demais é possível perceber a ideia de teia 

alimentar. Prevalece nessas relações o conceito de predação através do significado 

por eles atribuído a palavra "come". 
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Algumas concepções alternativas por eles apresentadas foram: 

 Sofrê se alimenta da árvore - Na verdade o sofrê (Icterus jamacaii) se alimenta 

em árvores de larvas e insetos em frutas, madeira podre e até ovos de outras aves 

(WIKIAVES, 2015) 

 Borboleta se alimenta do capim – As borboletas (Lepidoptera) são herbívoras 

sendo que na fase larval (lagarta) se alimentam de folhas e as adultas se alimentam 

do néctar ou fluidos vegetais (RUPERT; BARNES, 1996). 

 Minhoca se alimenta de pulgões - Os anelídeos (Oligochaeta) alimentam-se de 

matéria orgânica do solo (RUPERT; BARNES, 1996). 

 Gongo e lagarta se alimentam de pulgões - Os gongos (Diplopoda) são 

herbívoros e detritívoros podendo se alimentar de matéria orgânica morta e viva, e 

as lagartas (Lepidoptera) são herbívoras e se alimentam de plantas. 

 Traíra se alimenta de plantas aquáticas - As traíras (espécies do gênero 

Hoplias) são peixes carnívoros (FROESE; PAULY, 1999). 

 O grupo 6 também apresentou somente as relações de predação com algumas 

concepções alternativas. O interessante foi a forma como os grupos organizaram a 

teia. As bactérias interagem com todos os organismos apresentados, o que é 

verdadeiro, pois as bactérias apresentam diversas associações (predação, parasitismo, 

mutualismo, comensalismo, doenças) com praticamente todos os tipos de 

organismos (TRABULSI; SAMPAIO 2005). 

 

FIGURA 8 - Painel confeccionado por alunos do 4º ano do Ensino  Fundamental indicando como os 
organismos se relacionam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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De maneira geral, todos os grupos apresentaram a ideia de teia alimentar, com 

algumas concepções alternativas nas relações estabelecidas, mas também com muitos 

acertos e coerência.  Acerca disso, Moreira (2011) ressalta, 

 

Quando o sujeito atribui significados a um dado conhecimento, ancorando-o 
interativamente em conhecimentos prévios, a aprendizagem é significativa, 
independente de se estes são os aceitos no contexto de alguma matéria de 
ensino de se os significados atribuídos são também contextualmente aceitos, 
além de serem pessoalmente aceitos (p.24). 

 

Os conhecimentos prévios dos alunos foram importantes para a realização 

desta atividade. Esse momento de interação entre eles consolidou-se em um 

momento de negociar e compartilhar os significados ecológicos nos grupos (NOVAK; 

GOWIN, 1984,).    

Após o término dessa atividade, discutimos sobre o que eles observaram no 

terrário durante e após a inserção dos animais. Várias foram às explicações. Dentre 

elas, destacamos a do aluno A8 participante do grupo 3 que disse: “Professora, esses 

animaizinhos estão comendo tudo no terrário, tá fazendo um monte de buraco, tem até gongo 

morto lá dentro”. Aqui é possível notar que as relações existentes dentro do terrário 

apesar de observadas pelo aluno partiram de explicações do senso comum onde o 

mesmo não conseguia compreender as inter-relações entre os seres vivos e o meio 

ambiente. 

Esse foi um momento bastante significativo e serviu de subsídio para as 

questões que seriam abordadas e precisavam ser inseridas para que os alunos 

compreendessem como acontecem essas relações na natureza. Moreira e Masini 

(2006) que "a progressiva viabilidade do estabelecimento de ideias relevantes na 

estrutura cognitiva para aprendizagem significativa é que serve de fundamento para 

o arranjo sequencial das tarefas" (p,31). Algumas perguntas foram respondidas 

mediante questionamento dos alunos. Outras foram apresentadas ao professor 

especialista para uma explicação mais detalhada e com fundamentação científica. 

Finalizamos as discussões cobrindo o terrário com um para impedir a perda 

de água.  Pedimos aos alunos que observassem o que iria acontecer no prazo de uma 

semana. 
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6° AULA: Biomas Brasileiros  

 

Os Biomas foram tratados inicialmente com a apresentação do documentário 

"Biomas Brasileiros" (CDCC-USP (2004), onde de forma ilustrativa discutiam a 

diversidade da fauna e flora brasileira por região). Com a finalidade de diversificar 

as aulas e os conteúdos, optamos pelo vídeo pela riqueza de informações e a 

linguagem acessível aos educandos. Conforme foi apresentado nos resultados da 

atividade anterior, focamos em demonstrá-los que existem espécies que só ocorrem e 

interagem em determinados ambientes. 

Após a projeção, foi aberta uma discussão em que pudemos expor nossas 

ideias e responder as dúvidas acerca do que foi apresentado pelos discentes. Dessa 

forma, proporcionamos o contato das crianças com o assunto (incluindo a 

terminologia científica) exposto pelo documentário e aos conhecimentos por eles 

elencados acerca dos biomas e ecossistemas brasileiros na avaliação inicial.  

 

FIGURA 9 - Exibição do documentário "Biomas Brasileiros" (CDCC-USP, 2004) 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

Após exibição do documentário12, foi iniciada uma roda de conversa onde eles 

apresentaram o que chamou atenção e suas dúvidas quanto ao que foi exposto. Esse 

momento possibilitou a troca de saberes além de demonstrar que as crianças apesar 

                                                           
12

 Disponível em : <https://www.youtube.com/user/USPCDCC>.   
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da pouca idade já apresentavam alguma familiaridade com o assunto e interesse na 

discussão.    

Para Souza e Guimarães (2013) "quando assistimos a um filme, relacionamos 

significados dele advindos das nossas experiências e assim reelaboramos 

conhecimentos e tecemos articulações com saberes cotidianos de forma subjetiva e 

inusitada".        

Apesar da riqueza de conhecimentos expostas pelos alunos, a limitação de 

conhecimentos específicos por partes da pesquisadora e da professora regente 

dificultavam o avanço das discussões. Muitas dúvidas e questionamentos por eles 

apresentadas foram anotadas para posterior apresentação e esclarecimentos pelo 

professor especialista.  

Após o intervalo, retomamos a atividade do terrário e pedimos que eles 

explicassem o que havia ocorrido com o terrário que estava vedado. Descobrimos 

que um dos alunos fez um furo. O aluno A20 participante do grupo 4 justificou tal 

fato argumentando que, 

Professora, vocês queriam matar o terrário?! Você fechou tudo e tudo ia morrer lá 

dentro. Como eles iriam respirar?  

A partir da apresentação dessa ideia, houve uma discussão entre os alunos, 

onde uns acham que o fato de fechar o terrário não influenciaria na morte dos seres 

que ali viviam (os organismos presentes consumiam pouco oxigênio) e o outro grupo 

que era favorável à ideia do colega. A estrutura cognitiva é uma estrutura dinâmica 

caracterizada por dois processos principais: a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integradora (Moreira, 2011). Aproveitamos a situação para 

relembrarmos conceitos estudados, nesse momento nos atentamos ao processo de 

fotossíntese das plantas.  Esse conteúdo já havia sido estudado na segunda unidade o 

que facilitou a compreensão do assunto.  Buscamos a reconciliação integradora das 

ideias apresentadas pelos alunos (concepções alternativas) com o conteúdo didático 

do livro. 

Ao término da aula, perguntamos se  o fato de o terrário estar vedado afetaria 

a sobrevivência dos seres vivos. Percebemos que os alunos que outrora concordavam 
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com a ideia exposta pelo aluno A20 a desconsideraram e passaram a fundamentar 

suas respostas com os conceitos apresentados no livro didático de ciências. 

 

7° AULA: Relações ecológicas  
 

O objetivo dessa aula foi apresentar e discutir exemplos das relações 

ecológicas de predação, cooperação, mutualismo, parasitismo, competição que 

seriam estudadas posteriormente. Para tanto, foram utilizados recortes de filmes de 

divulgação científica, onde foi possível discutir, analisar e visualizar essas relações. 

Souza e Guimarães (2013) sinalizam a importância do uso de filmes no ensino de 

Ciências ressaltando que, 

 
No ensino de Ciências, os filmes apresentam um papel significativo na 
divulgação e disseminação de conceitos científicos, sobre os mais diversos 
enfoques, de forma multidisciplinar e contextualizada, pondo em circulação 
e aproximando conceitos sobre ciência ao cotidiano das pessoas. 
 

Achamos pertinente a inserção do uso de filmes com exemplos naturais, por 

entendermos que a visualização dessas relações na natureza torna-se um facilitador 

da compreensão e visualização dos conceitos. Segundo Moreira (2010), 

 
Há uma relação dialética entre conceitos e situações. São elas que dão 
sentido aos conceitos, mas para dar conta delas são necessários conceitos. 
Quanto mais situações o aprendiz domina mas ele conceitualiza, mas 
conceitualizando ele vai se tornando capaz de dominar situações cada  vez 
mais complexas. 

 

 Por outro lado, utilizamos dos exemplos por eles disponibilizados nos mapas 

conceituais para trabalhar algumas concepções alternativas e ideias dessas relações  

por eles apresentadas inicialmente. Houve de nossa parte uma preocupação  em  

diferenciar conceitos, e reconciliá-los no processo de aprendizagem dos alunos. A   

programação do conteúdo deve proporcionar a diferenciação progressiva, explorar 

as relações entre conceitos e proposições, chamando atenção para diferenças e 

semelhanças importantes, reconciliando incongruências reais ou aparentes 

(MOREIRA; MASINI, 2006). Ainda segundo os autores, Ausubel diz que isso deve 

ser realizado para atingir a reconciliação integrativa, o qual se apresenta como uma 
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antítese ao uso dos livros e textos que separam as ideias e tópicos em capítulos e 

seções. 

As crianças movimentaram as discussões, mostrando-se interessados pela 

temática. Essa predisposição e pro-atividade dos alunos, foi de suma importância no 

processo de aprendizagem dos conteúdos. A todo o momento eram feitas perguntas 

diversas. Em meio aos diálogos, o professor especialista esclareceu algumas dúvidas 

dos discentes que havíamos anotados em aulas anteriores. Esse processo de 

retomada dos conceitos estudados para diferenciar e reconciliar deve ser continuo 

para a aprendizagem significativa dos conteúdos.  

Da série “Pequenos Monstros” (BBC-Superinteressante, 2005) foi selecionada 

uma cena de interações entre os seguintes organismos:  mariposa e uma flor. 

Retratamos a seguir o presente diálogo : 

 
PE: O que está acontecendo nessa cena? 
A13: A abelha vai na flor buscar o mel.   
PE O néctar, né?  
 

Conforme apresentado, é notório perceber os conhecimentos prévios dos 

alunos acerca da temática. Embora muitas vezes não compreendendo qual era a 

finalidade de tais relações existia conhecimentos acerca das temáticas apresentadas. 

Nesse momento, o PE explicou a relação existente entre abelhas, mariposas e outros 

insetos ao interagir mutualisticamente com as plantas.  Embora existissem dúvidas e 

incoerências quanto ao conhecimento da temática, as crianças também 

demonstraram possuir informações alinhadas com o conhecimentos científico. Eles 

atribuíram esses saberes a documentários e as “notícias” apresentadas pelos 

programas de televisão. Assim, podemos observar um interesse por temas científicos 

desde a infância. Informação essa comprovada nos diálogos estabelecidos em sala de 

aula a exemplo do exposto a seguir: 

 
PE - Por que será que essa abelha é branca? 

A9- A aranha é branca pra se camuflar de outros animais não comer ela.  

 
Do ponto de vista de vista científico a proposição apresentada pelo aluno está 

correta. Aproveitando a oportunidade, o professor especialista complementou a 
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resposta do aluno para explicar a relação de predação. A função do professor em 

promover a reconciliação integrativa e a diferenciação progressiva de forma oral e 

explicita é fundamental para o processo de aprendizagem. 

Mediante o exposto, percebemos que as crianças estão tendo a possibilidade 

de contato com o conhecimento científico cada vez mais cedo. Por meio da mídia, 

documentários, internet dentre outros. Em seguida, aproveitamos o momento para 

ressaltar a importância dessas relações para a manutenção da vida na Terra. Relação 

essa muito frisada e enfatizada por Capra (2005, 2013) que é de compreender a 

natureza como um todo integrado e sistêmico.  

 
PE - Quando alguém falar de formigas vocês vão querer matar, pisar em cima? Formiga, 
pulgão, joaninhas são o que? 
A21-Insetos.  
PE: Então, são todos insetos, não é?! Todos são úteis para a natureza. Esses organismos são 
importantes para a natureza porque sem eles a vida não funciona. E sem a vida a gente não 
funciona, não é mesmo?! A gente depende da natureza e a natureza depende da gente. Então a 
gente nunca pode dizer que esses organismos são ruins ou bonzinhos... Eles estão lá cada um 
desempenhando seu papel. Do mesmo jeito que a gente precisa comer plantinhas, os 
animaizinhos para sobreviver, eles também precisam. Tem a sua sobrevivência a sua moda. 
 

Essa observação fez-se necessário para que as crianças compreendessem que 

nada na natureza é por acaso e entendesse a dinâmica existente. No processo de 

reconciliação integradora, buscamos desmistificar as ideias existentes entre animais 

bons e ruins (úteis e nocivos, de acordo com Razera et al. 2008),  e a não compreensão 

do papel ecológico dos insetos e do homem como elementos da natureza.  

 

8° AULA: Relações ecológicas 
 

Os conceitos estudados na aula anterior (competição, predação, parasitismo, 

mutualismo, cooperação) serviram de subsídio para a discussão dos conteúdos dessa 

aula. O assunto a ser estudado (relações ecológicas) fazia parte do conteúdo 

programático da disciplina de Ciências a ser estudados pelos alunos naquele 

bimestre. Desta forma, fizemos alguns ajustes nas relações que seriam abordadas 

baseando-se no processo de diferenciação e reconciliação. Conforme analisado nos 

conhecimentos prévios dos alunos (certezas provisórias e dúvidas temporárias e 
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mapas conceituais), existiam alguns equívocos conceituais relacionados aos 

conteúdos. Por outro lado, apareceram as ideias de outras relações ecológicas, a 

saber: a cooperação e parasitismo. Isso justificou a inserção dessas duas relações na 

sequência didática já que o livro didático adotado pela escola abordava apenas três 

dessas relações: o mutualismo, a competição e a predação. 

Em seguida, fizemos a leitura do texto 'Outras Relações' do livro didático de 

ciências, onde através de uma aula expositiva e dialogada conceituamos as relações 

apresentadas fazendo “links” com os exemplos demonstrados na aula anterior. Uma 

aula expositiva e dialogada segundo Klasilchik (2004) motivam aos alunos e servem 

para ganhar e controlar a atenção dos mesmos, já que ocorre uma intensa 

participação dos alunos nas discussões. Nesse momento, fizemos a diferenciação 

progressiva e a reconciliação integradora dos conteúdos. 

O objetivo era que os alunos além de conceituar tais relações, 

compreendessem de forma sistêmica e sua importância para manutenção e progresso 

da vida na Terra.  É importante mencionar que os alunos nesta aula, se remetiam a 

exemplos expostos pelos vídeos ou algum exemplo relatado pelo professor 

especialista num processo de reconciliação integradora. Moreira (2010, p. 19) diz que  

 
Toda aprendizagem que resultar em reconciliação integrativa resultará 
também em diferenciação progressiva adicional de conceitos e proposições. 
A reconciliação integrativa é uma forma de diferenciação progressiva da 
estrutura cognitiva. É um processo cujo resultado é o explicito delineamento 
de diferenças e similaridades entre ideias relacionadas.  

 

Após a exposição dos conteúdos de forma expositiva e dialogada, foi 

solicitado aos alunos que respondessem às questões apresentadas pelo livro didático 

sobre o assunto. Uma dessas questões buscou verificar se eles conseguiam observar 

alguma dessas relações entre os seres vivos no terrário. Todos os grupos apontaram 

as relações de competição no terrário, com exceção do grupo 4 que apontou além da 

citada a relação de predação. 

Podemos perceber neste momento, que ainda existiam dúvidas quanto às 

classificações dessas relações.  Percebermos em suas falas e exposição dos conteúdos 

que a relação de mutualismo pouco foi citada e era confundida com a de cooperação. 
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A7-No mutualismo existe uma ajuda entre os animais igual na cooperação.  
 

A fala desse aluno A7 participante do grupo 6 foi significativa para 

verificarmos a limitação e incompreensão adequada dos conceitos. Quando 

questionamos aos alunos se estava correta a afirmação do colega houve uma divisão 

quanto à veracidade da proposição. Foi possível notar que aos poucos estava 

ocorrendo a reconciliação integradora. Acerca da proposição apresentada pelo aluno, 

em muitos casos há um limite muito sutil que diferencia estas relações que é a 

dependência da interação para a sobrevivência dos organismos presentes no 

mutualismo (Begon et al. 2007). É claro que os exemplos da forma como são 

apresentados nem sempre permitem esta percepção. Por outro lado, é possível 

verificar o uso dos conceitos de mutualismo e cooperação sendo utilizado para 

conceituar a relação existente entre os seres vivos num processo de diferenciação 

progressiva o que outrora não ocorria. 

A partir deste evento, decidimos inserir mais um momento à sequência 

didática o de consolidação na qual revisaríamos os conteúdos estudados para 

posterior confecção dos mapas conceituais e as dúvidas temporárias e certezas 

provisórias.  

 
 
 9° AULA: Revisão dos conteúdos 
 

Foi apresentada uma visão geral de todos os conteúdos abordados durante a 

sequência didática. Com isso, foi possível diagnosticar e esclarecer dúvidas ainda 

existentes quantos aos conceitos estudados: ambiente, ecossistema, cadeia e teia 

alimentar, biomas, mutualismo, cooperação, competição, predação e parasitismo. A 

finalidade dessa discussão estava justamente centrada em verificar a aprendizagem 

dos discentes através de uma exposição sequencial dos temas abordados durante o 

processo. 

Para Ausubel (2003) a repetição (revisão) dos conteúdos, possui um papel 

consolidante para a retenção significa do material aprendido recentemente. Nesse 

momento, o aprendiz terá a chance de “adquirir potenciais significados dos materiais 

de aprendizagem que se perderam parcial ou completamente na primeira 
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experiência, bem como para consolidar os significados inicialmente estabelecidos” (p. 

187). Além disso, oportuniza ao aprendiz um retorno informativo aos conteúdos para 

avaliar a retidão dos conhecimentos armazenados na primeira experiência. “Esta 

avaliação confirma significados corretos, clarifica ambiguidades, corrige ideias 

erradas e indicam áreas de fraqueza que exigem um estudo diferencial concentrado” 

(p. 188). 

Assim, foi organizando um material acerca dos conteúdos que foram 

apresentados durante a sequência didática e que se fizeram necessários para a 

compreensão da temática utilizando-se dos dois princípios da teoria ausubeliana: 

diferenciação progressiva e da reconciliação integradora. Para tal, organizamos slides 

que continham ideias chaves acerca dos conteúdos que fizeram parte do processo e 

de forma expositiva e dialogada esclarecemos dúvidas existentes. Um fator potencial 

dessa atividade, foi poder perceber quais eram ainda os equívocos conceituais dos 

alunos e proporcionar que essas dúvidas fossem resolvidas sob orientação até mesmo 

dos alunos entre si.  

 
A17-Professora, explica pra mim de novo o mutualismo...  

PP: Alguém poderia explicar pra mim esse conceito? 

A5-os animais  ajudam um ao outro e existe uma dependência entre eles. 

 

Esse encontro foi uma das ocasiões de compartilhamento e negociação de 

significados entre eles e com a professora pesquisadora. Momentos como esse, foram 

notórios e constantes neste dia. 

Finalmente, retomamos as observações feitas por eles no terrário durante 

período da sequência didática. Com o intuito de verificar os avanços referentes aos 

conteúdos estudados, foi realizada a seguinte pergunta: Quais das cinco interações  

ecológicas entre os seres vivos vocês observaram  do terrário?  Como orientação, foi 

pedido aos alunos que se reunissem em seus respectivos grupos e as respostas foram 

as seguintes: 

G 1: Entre o gongo e a minhoca de competição. 
G 2: Gongos e minhocas se alimentavam das plantas. Era competição. 
G 3: De competição os gongos e minhocas se alimentavam do mesmo recurso. 
G 4: O gongo e as minhocas. Competição. 
G 5: Gongos e minhocas se alimentavam de plantas. E a relação é de predação. 
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G 6: Competição. 
Os grupos 1, 2, 3, 4, 6 identificaram as relações entre gongo e minhoca 

existente dentro do terrário como competição. Dentro das classificações existentes e 

apontadas por Krebs (2009) a competição é quando duas espécies utilizam um 

mesmo recurso limitado em detrimento de ambos. Conforme exemplificação dos 

grupos, as proposições apresentadas são válidas e de acordo com a literatura. Em 

contrapartida, o grupo 5 ao referir que  gongos e minhocas se alimentavam de plantas. E a 

relação é de predação, demonstra uma incoerência do ponto de vista científico da 

relação ecológica apresentada. De fato, os gongos e minhocas se alimentavam das 

plantas e de matéria orgânica existente no solo. Mas, a relação existente entre ambos, 

não era de predação. Segundo Krebs (2009) quando existe o consumo de um 

organismo (a presa) por outro organismo (o predador), em que esta presa está viva 

quando o predador a ataca pela primeira vez é chamado de predação. Com isso, 

podemos deduzir que houve uma incompreensão da pergunta pelo grupo, ou, o 

conceito de competição não foi compreendida pelo grupo. 

Percebemos neste momento que a sistematização dos conteúdos contribuiu 

para a consolidação dos conceitos e teve relevância para a construção do material 

final utilizados na avaliação dos conteúdos (mapas conceituais finais, certezas 

provisórias e dúvidas temporárias). 

 
 
10º AULA: Avaliação diagnóstica final  

 

Este último encontro teve como finalidade avaliar a aprendizagem dos alunos 

e os avanços quanto à aprendizagem dos conceitos ecológicos das interações entre os 

seres vivos. Conforme o ponto de vista ausubeliano, ressaltado por Moreira (2011)  o 

enfoque dado a avaliação da aprendizagem deve ser a compreensão, captação de 

significados, capacidade de transferência do conhecimento a situações não 

conhecidas, não rotineiras. Assim, essa avaliação deve ser formativa e recursiva, 

buscando evidencias dessa aprendizagem ao invés de definir se ela ocorreu ou não 

(MOREIRA, 2011).  
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Para tanto, seguimos os mesmos passos estabelecidos inicialmente (mapas 

conceituais, levantamento das certezas provisórias e dúvidas temporárias,) ambos, 

baseados na pergunta que foi norteadora da avaliação inicial: Como os seres vivos se 

relacionam?  

 Participaram desse momento vinte e cinco alunos. O primeiro momento de 

avaliação foi realizado através do levantamento das certezas provisórias e dúvidas 

temporárias. Os resultados estão descritos no quadro 5,  a seguir: 

 

Quadro 5. Demonstrativo das certezas provisórias e dúvidas temporárias finais 

realizada com 25 discentes do 4º ano do Ensino Fundamental em uma escola 

municipal de Jequié/BA. 

 
CERTEZAS PROVISÓRIAS 

 

 
DÚVIDAS TEMPORÁRIAS 

Não podemos maltratar os animais e 
nem 'matar' a natureza. 

No mutualismo os seres vivos se 
ajudam e depende um do outro. 

Na cooperação eles ajudam um ao 
outro. 

Na competição eles brigam por 
alimento ou espaço. 

Predação é a maneira de alimentação 
dos seres vivos. 

Parasitismo transmite doença e serve de 
moradia do parasita. 

Elas (relações) acontecem no 
ecossistema. 

Componentes vivos: plantas, animais, 
fungos e bactérias. 

Componentes não vivos: água, pedra, 
gelo, sol. 

Carnívoros, herbívoros, formam a 
cadeia alimentar. 

Várias cadeias alimentares formam a 
teia alimentar. 

Fungos e bactérias são decompositores. 

O gafanhoto bebe água? 

Os vermes bebem água? 

Por que os pardais tomam banho de areia? 

Do que o cavalo- marinho se alimenta? 

Por que o coelho tem um dentão? 

Por que o canguru pula alto? 

Por que o cavalo - marinho macho fica 
grávido ao invés da fêmea? 

  Como os cupins fazem suas moradas? 
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No quadro acima, são observados mudanças e avanços significativos quanto 

as certezas provisórias e dúvidas temporárias iniciais (Quadro 3) e as finais (Quadro 

5). Em comparação entre os dois momentos, foi possível verificar uma melhor 

sistematização dos conteúdos apresentados. 

Nas certezas provisórias finais ficou evidenciado:  

a) Embasamento científico sistematizado dos conceitos ecológicos estudados 

durante o período em sala de aula. 

b) Ausência do senso comum para fundamentação dos conceitos 

c) Ausência de concepções alternativas 

d) Conceitos científicos orientados pelos conteúdos estudados 

e) Ausência de ideias antropocêntricas e utilitaristas de natureza 

f) Visão conservacionista da natureza e dos animais. 

d) Evidências da aprendizagem significativa 

e) A utilização da diferenciação progressiva e reconciliação integradora nas 

questões apresentadas. 

Em relação às dúvidas temporárias finais, foi possível notar: 

a) As dúvidas temporárias foram estruturas com maior embasamento 

científico. 

b) Curiosidades em relação à alimentação dos animais 

c) Ausência de ideias sobre os animais e a natureza relacionadas ao 

antropocentrismo e utilitarismo. 

d) Ausência de discriminação entre animais bons e ruins das relações entre os 

seres vivos na natureza. 

O segundo momento, que foi a construção dos mapas conceituais finais 13  com 

desenhos de forma individual ocorreu seguindo os mesmos procedimentos para 

construção dos mapas iniciais: observamos  e estabelecemos alguns critérios para 

análise dos desenhos e relações estabelecidas entre eles. O Quadro 6 apresenta a 

organização dos elementos observados segundo os critérios estabelecidos a saber: 

                                                           
13 O processo de construção dos mapas conceituais finais com desenhos, será descrito em trabalhos 
posteriores. 
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animais, plantas, elementos físicos, palavras de ligação, conceitos gerais, interações 

ecológicas.
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QUADRO 6.  Demonstrativo das figuras e palavras finais apresentadas acerca das relações ecológicas pelos discentes do 4º ano do 

ensino fundamental compilados a partir dos mapas conceituais finais. Os números entre parêntese indicam as frequências de 

ocorrência dos elementos e conceitos. 

 
DISCENTE 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
A1 

Aves (5) 
Girafa 

Leão (2) 
Peixes (16) 

Krill (1) 
Formiga 

Onça 
Verme 

 

Grama 
Árvore 

Nuvem (5) 
Sol 

Lagoa 

Acontece na... 
Pode ser... 

É formada... 
Ocorre 

 

Relações 
Ecológicas 
Natureza 

Cadeia Alimentar 
Decompositor 

Produtor 
Consumidor 

 

Predação 
Competição 
Cooperação 
Mutualismo 
Parasitismo 

 
            A2 

 
Gavião (4) 
Minhoca 

Cobra 
Sapo 

Mosca 
Mulher 
Peixe (3) 

 
 

 
Árvore 
Flor (3) 
Grama 

 
Lago 

Nuvem (3) 
Sol 

 
São 

 
Consumidores 

Produtores 
Decompositores 

Componentes não 
vivos 

 

 
Mutualismo 

Predação 
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QUADRO 6. Continuação 

 
DISCENTE 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
A3 

 
Gavião (2) 

Borboleta (4) 
Gato 

Carrapato 
Formiga 
Minhoca 
Peixe (6) 

Krill 
 
 

 
Flor (8) 
Capim 
Árvore 

 
Sol 

Nuvem (2) 
Solo 
Rio 

 
É formado por... 

Que si 
relacionam... 

 

 
Relações 

Ecológicas 
Consumidores 

Produtores 
Decompositores 

 

 
Competição 

Predação 
Cooperação 
Mutualismo 
Parasitismo 

 

 
A4 

Onça (2) 
Cobra 
Rato 

Carrapato 
Cavalo 
Pica boi 

Passarinho 
 
 
 

Grama 
Árvores (2) 

 

Solo 
Montanha 
Nuvem (2) 

Sol 

Acontece na... 
É formada... 
Decompõe 

Relações 
ecológicas 

Cadeia alimentar 
Produtores 

Consumidores 
Decompositores 

Cooperação 
Parasitismo 
Mutualismo 
Cooperação 
Competição 

Predação 

 

 

 

 



89 
 

 

QUADRO 6 . Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
A5 

 
Onças (4) 
Lagarta 
Homem 
Piolho 

Beija-flor 
Pulgão 

Formiga 
 

 
Árvore (2) 

Flor (4) 

 
Sol 

 
Acontece no... 

Acontece... 
É formada... 

Se relacionam... 

 
Relações 

ecológicas 
Ecossistema 

Cadeia alimentar 
Componentes 

vivos e não vivos 
Produtores 

Consumidores 
Decompositores 

 

 
Competição 

Predação 
Cooperação 
Mutualismo 
Parasitismo 

 
 

 
A6 

Onça 
Leão (2) 
Abelha 
Aves (2) 

 

Flor 
Árvore 

Sol 
Nuvem 

Acontece na... 
Várias cadeias 

formam... 
 

Relações 
ecológicas 
Natureza 

Cadeia alimentar 
Teia alimentar 

 
 
 
 

Parasitismo 
Predação 

Cooperação 
Mutualismo 
Competição 
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QUADRO 6. Continuação 

 
DISCENTE 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

A7 Cobra 
Mosca 

Cachorro (2) 
Gato 

Abelha 
 

Flor 
Árvore 
Grama 

Sol 
Nuvem (2) 

Acontece no... 
Pode ser... 

 

Relações 
ecológicas 

Ecossistema 

Predação 
Parasitismo 
Competição 
Cooperação 

A8 Elefante 
Leão 

Borboleta 
Pica boi 

Carrapato 
 

Grama 
Flor 

Árvore 
 

Sol 
Nuvem 

Acontece no... 
Dessa forma... 

Relações 
ecológicas 

Ecossistema 

Predação 
Competição 
Parasitismo 
Cooperação 
Mutualismo 
Cooperação 

 

A9 
 
 
 

Girafa (3) 
Hipopótamo 

Pica boi 
Gavião 
Cobra 

Cachorro 
Pulgões 
Formiga 
Leão (2) 

 
Árvore (2) 

 
 

 
Sol 

Nuvem 
 
 

 
E formado... 

Se relacionam... 
Acontece no... 

 

Cadeia alimentar 
Produtores 

Consumidores 
Decompositores 
Componentes 

vivos e não vivos 
 
 

 
Predação 

Cooperação 
Competição 
Mutualismo 
Parasitismo 
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QUADRO 6 - Continuação 

 
DISCENTE 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
A10 

Tubarão (1) 
Peixe (4) 

Foca 
Gavião (2) 
Cobra (2) 

Cachorro do mato 
Esquilo 

Carrapato 
Gafanhoto 

Cogumelos (2) 
Arvore 
Mato 
Flores 
Grama 

Sol 
Nuvem (3) 
Arco-íris 

Mar 

Formada por... 
Brigam por... 

Relações 
ecológicas 

Cadeia alimentar 
Produtor 

Decompositor 
Consumidor 

 

Parasitismo 
Mutualismo 
Competição 

Predação 
Cooperação 

 
A11 

Homem 
Tuiuiú (2) 
Peixe (3) 
Ganso 

Pássaro 
Porco espinho 

Cobra 
Verminose 
Beija-flor 

 
 
 
 

 
Árvore (2) 

Grama 
Flor 

 
Sol 

Nuvem 
Rocha 

Rio 

 
É formada por... 
Se relacionam ... 
Fazem parte... 

 
Ecossistema 

Componentes 
vivos e não vivos 
Cadeia alimentar 

 
Parasitismo 
Mutualismo 
Cooperação 

Predação 
Mutualismo 
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QUADRO 6. Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

A12 Homem 
Sapo 
Zebra 
Onça 

Gavião 
Cobra 

Flor 
Árvore (2) 

Sol 
Nuvem 

Come... 
Briga 
São... 

Componentes não 
vivos 

Produtores 
Consumidores 

Predação 
Mutualismo 

A13 Lagarta 
Borboleta (3) 

Beija- flor 
Homem 

Verminose 
 

Flor 
Arvore (2) 

Sol 
Nuvem 

É... 
Composta por 
seres vivos... 
Através das 

Cadeia alimentar 
Relações 

ecológicas 

Competição 
Mutualismo 
Parasitismo 

Predação 
Cooperação 

A14 Cachorro 
Carrapato 

Cobra 
Gafanhoto 

Sapo (2) 
Tubarão 

Foca 
Peixe (2) 

Tatu 

Grama 
Arvore 

Mar 
Sol 

Nuvem (3) 

Ajuda 
Comer 

Compete 
 

Relações 
ecológicas 

Mutualismo 
Competição 
Cooperação 

Predação 
Parasitismo 
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QUADRO 6. Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
 

A15 

 
Leão 
Onça 

Cavalo 
Hipopótamo 

Pica boi 
Carrapato 
Borboleta 

 
 

 
Grama 

Flor 
Arvore 

 
Sol 

Nuvem 

 
Acontece ... 
É formada... 

 
Ecossistema 

Relações 
Ecológicas 

Cadeia alimentar 
Produtor 

Consumidor 
Decompositor 

 
Mutualismo 

Predação 
Parasitismo 
Cooperação 
Competição 

 

 
 

A16 

 
Aves (16) 

Gato 
Rato 

Mulher 
Piolho 

Borboleta (2) 
Beija- flor 

 
 
 
 

 
Grama 

Flor (10) 

 
Sol 

Nuvem 
Solo 

 
Composta... 
Formam... 
Que são... 

 
Cadeia alimentar 

Seres vivos 
Relações 

ecológicas 
 

 
Competição 
Cooperação 
Mutualismo 
Parasitismo 

Predação 
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QUADRO 6 Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
 
 

A17 

 
Gafanhoto 

Sapo 
Cobra (2) 
Gavião 
Cupim 

 
 

 
Flor 

Grama 
Árvore 

 
Sol 

Nuvem 
Rio 

 
Formado por 

 
Cadeia alimentar 
Componentes não 

vivos 
Produtores 

Consumidores 

 
Predação 

Mutualismo 

 
 
 
 

A18 

 
Girafa 

Carrapato 
Onça 

Cavalo 
Sapo (2) 

Hipopótamo 
Pica boi 

Gafanhoto 
Cobra 

 

 
Grama 
Capim 
Árvore 

 
Sol 

Nuvem 
Rio 

 
Formado por... 

 
Relações 

ecológicas 
 

 
Predação 

Competição 
Cooperação 
Parasitismo 

 

 

 

 

 



95 
 

 

QUADRO 6 Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
A19 

 
Aves (14) 

Gavião 
Hipopótamo 

Pica boi 
Cavalo 

Gafanhoto 
Sapo 

Cobra 
 

 
Capim (2) 

Arvores (2) 
Grama 

 
Sol 

Nuvem (2) 
Estrelas (20) 

 
São... 

 
Consumidores 

Produtores 
Decompositores 

 
Predação 

Cooperação 
 

 
 

A20 

 
Peixe 

Camarão 
Anaconda 

Sapo 
Homem 
Verme 

Borboleta 
Aves (7) 

 
Flor (4) 
Grama 
Arvore 
Lago 

 

 
Sol 

Nuvem (2) 
Chuva 

 
E formada por... 

Se dividem... 
Acontecem... 

Existem... 

 
Relações 

ecológicas 
Ecossistema 
Produtores 

Consumidores 
Decompositores 

Carnívoros 
Herbívoros 
Onívoros 

Cadeia alimentar 

 
Mutualismo 
Cooperação 
Competição 

Predação 
Parasitismo 
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QUADRO 6. Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

 
A21 

 
Tuiuiú (2) 

Pássaros (2) 
Abelha 
Mulher 
Formiga 

 
 

 
Árvore 

Rosa 

 
Sol 

Nuvem (2) 

 
Acontece no... 
Dessa forma... 

 
Relações 

ecológicas 
Ecossistema 

 
Competição 

Predação 
Parasitismo 
Cooperação 

 
A22 

 
Cobra 
Peixe 

Pulgão 
Formiga 

Hipopótamo (3) 
Pica boi 

Carrapato 
Tuiuiú 

 
 

 
Arvore (2) 

 

 
Solo 

 
Acontece entre... 

Na... 
Formam 

Se relacionam.. 

Relações 
ecológicas 
Seres vivos 
Natureza 

Cadeia alimentar 
Teia alimentar 

Produtor 
Decompositor 
Consumidor 

 

 
Predação 

Cooperação 
Competição 
Mutualismo 
Parasitismo 
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QUADRO 6. Continuação 

 
DISCENTES 

 
ANIMAIS 

 
PLANTAS 

 
ELEMENTOS 

FÍSICOS 

 
PALAVRAS DE 

LIGAÇÃO 

 
CONCEITOS 

GERAIS 

 
INTERAÇÕES 
ECOLÓGICAS 

A23 Mulher 
Peixes (3) 

Sapo 
Abelha 

Borboleta (3) 
Aves (5) 

Flor (2) 
Arvore 
Grama 

Lago 
Sol 

Nuvem 
 

Acontece ... 
Existe... 
É... (3) 

 

Relações 
ecológicas 

Ecossistema 
Produtor 

Consumidor 
Decompositor 

Cadeia alimentar 

Cooperação 
Competição 

Predação 
Mutualismo 
Parasitismo 

 

A24 Homem 
Mosquito 

Tatu 
Cobra (2) 
Sapo (2) 

Abelha (2) 
Gavião 

Grama 
Flor 

Arvore 

Sol 
Nuvem 
Rocha 

 

É formado 
Se relaciona 

Cadeia alimentar 
Decompositores 

Produtores 
Consumidores 

Cooperação 
Predação 

Competição 
Parasitismo 

Predação 
 

 
A25 

Borboleta (2) 
Formiga 
Peixe (3) 
Pulgão 
Pato (2) 
Piolho 
Mulher 

 

Arvore aquática 
grama 

Solo 
Sol 

Nuvem 
Rio 

Acontece no... 
É formada no... 
Se relacionam... 

Relações 
ecológicas 

Ecossistema 
Produtores 

Consumidores 
Decompositores 

Competição 
Parasitismo 

Predação 
Cooperação 
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Em análise comparativa entre os quadros 4 (inicial) e  6 (final),  os resultados 

apresentam evidências notórias da aprendizagem significativa no entendimento dos 

conceitos ecológicos trabalhados em sala de aula. 

É possível verificar que os alunos avançaram quanto ao entendimento dos 

conceitos básicos das relações entre os seres vivos, isto se deu de forma 

contextualizada e não fragmentada. As relações por eles estabelecidas entre conceitos 

e proposições nos mapas finais afirmam tais conclusões.   

 Apesar de alguns alunos não representarem o homem e as plantas como seres 

vivos em seus mapas, demonstraram através  da explicação do seu material  que os 

mesmos fazem parte do conjunto dessas relações.  Este fato pode ser notado nas falas 

dos alunos a seguir, 

 

A11: "Só quis representar a natureza em meu mapa. Mas o homem faz parte dela tudo esta 
ligado e quando destruímos estamos acabando com essas relações". (Integrante do grupo 4) 
A17: "Eu não via o homem como parte da natureza. Depois dos mapas conseguir enxergar o 
homem como parte da natureza. Via a natureza para servir o homem, mas vejo que não 
sobrevivemos sem ela". (Integrante do grupo 3) 
A21: "Hoje vejo o homem como parte da natureza. Antes não via as plantas como importante. 
A natureza é mais importante do que o homem, nós devemos servir a natureza não cortando 
árvores, não matando os animais, não destruindo os ecossistemas"(Integrante do grupo 1) 
 A7: "Não coloquei o homem por que esqueci, mas vejo o homem como parte da natureza. 
Antes não via as plantas como importante. A natureza é mais importante do que o homem, 
nós devemos servir a natureza, não cortando árvores, não matando animais, não destruindo o 
ecossistema" (Integrante do grupo 2). 
A8:  "Só quis representar a natureza, mas o homem faz parte dela. Tudo está ligado e quando 
destruímos estamos acabando com essas relações. Temos que servir a natureza não destruindo, 
não desmatando" (Integrante do grupo 5) 
A5: "Estamos aqui para servir a natureza, não via a natureza dessa forma; É importante a 
gente preservar a natureza não matando os animais" (Integrante do grupo 6). 
 

Nas explicações, eles deixaram explícitas suas ideias de homem como parte 

integrante da natureza e como um ser que não está 'acima' dela. Capra (2006) afirma 

que podemos aprender valiosas lições extraídas do estudo dos ecossistemas. Ainda 

segundo o autor "para compreender essas lições é preciso aprender os conceitos 

básicos da ecologia" (CAPRA, 2006, p.231). Corroborando com as ideias de Capra, 

embora nossa preocupação fosse com os conceitos ecológicos, esses conteúdos foram 

estruturados de forma a direcionar a visão dos alunos para esse contexto. 
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As comparações dos mapas iniciais e finais demonstram que a visão 

antropocêntrica, utilitarista e fragmentada, foi direcionada para uma visão integrada 

dessas relações. As palavras de ligação utilizadas nos mapas iniciais, comparadas 

com as do momento finais confirmam esta suposição. Também é possível notar nas 

falas representadas acima o uso de conceitos científicos trabalhados durante a 

sequência didática a exemplo da palavra ecossistema que é utilizada por três deles.  

Quanto aos conteúdos apresentados, os mapas finais ficaram assim 

representados: Dos vinte e cinco mapas finais, dezessete (68%) representaram as 

cincos relações estudadas durante o processo: cooperação, predação, mutualismo, 

competição e parasitismo. Três mapas (12%) representaram apenas quatro dessas 

relações. Quatro mapas (16%) representaram apenas duas relações e um mapa (4%) 

apresentou três relações. 

 Quanto à classificação das relações apresentadas os resultados foram o 

seguinte: vinte e cinco mapas (100%) apresentaram a predação como exemplo. 

Dezenove (76%) apresentaram o mutualismo. Vinte e dois (88%) representaram a 

cooperação, vinte (84%) e um representaram o parasitismo e vinte e dois (88%) 

representaram a competição. Conforme observado, podemos perceber a prevalência 

da predação, agora utilizado com base no conhecimento científico. 

Os mapas conceituais finais foram analisados também segundo os parâmetros 

orientadores de Novak e Gowin (1984): estrutura hierárquica, diferenciação 

progressiva e reconciliação integradora. Todos os mapas apresentaram 

hierarquização dos conceitos, a diferenciação progressiva foi possível perceber em 

todos os mapas apresentados. Os participantes conseguiram relacionar os conceitos 

dos mais gerais para os menos inclusivos diferenciando assim a hierarquização 

existente.  A reconciliação integradora foi apresentada em 6 dos mapas. Os 

participantes conseguiram relacionar dois ou mais conceitos em termos de novos 

significados preposicionais (NOVAK; GOWIN, 1984). De forma geral, os mapas 

finais apresentaram uma sistematização dos conhecimentos prévios e de conceitos o 

que pode ser notado na comparação dos mapas iniciais e finais (Ver mapas 

conceituais dos alunos A11, A17, A21, A7, A8, A5 nos anexos).   
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 Os mapas conceituais e a atividade de dúvidas temporárias e certezas 

provisórias foram utilizados também de forma avaliativa, com o intuito de perceber e 

avaliar os avanços conceituais ocorridos durante o processo. Dessa forma, analisamos 

como esses conceitos estavam hierarquizados na estrutura cognitiva dos alunos e se 

houve aprendizagem significativa dos conteúdos. 

Conforme analisado, podemos afirmar que houve aprendizagem dos 

conteúdos estudados. Os conteúdos, as estratégias e os materiais estabelecidos e 

utilizados em consonância aos pressupostos teóricos ausubelianos possibilitaram 

novos significados aos participantes. Os conhecimentos prévios iniciais por eles 

serviram de ancoradouro para essa aprendizagem, pois foi possível notar a evolução 

dos alunos frente aos conteúdos lecionados. Conteúdos esses que levaram em 

consideração esses conhecimentos.  

Logo, o ensino de ciências nos anos iniciais baseada nos princípios ecológicos e 

nas relações entre os seres vivos e fundamentadas pelos pressupostos teóricos 

metodológicos ausubelianos facilitam e possibilita avanços e mudanças conceituais 

que servirão de bases teóricas desse ensino nas séries posteriores. 

 

3.3 - Avaliação da professora regente  

 

 Durante a realização das atividades, houve bastante entrosamento, diálogo e 

colaboração entre a professora regente e a pesquisadora. Após o término da 

sequência didática, dialoguei com a professora regente acerca da pesquisa. Nesse 

momento, pedir que a mesma avaliasse o processo e direcionei essa avaliação 

segundo os seguintes aspectos: estratégias utilizadas, relações ecológicas, 

desenvolvimento cognitivo dos alunos em relação aos conteúdos, como também os 

limites e as possibilidades do processo. Os apontamentos feitos pela regente foram as 

seguintes: 

 

- Quanto às estratégias utilizadas 

               “O uso de documentário e filmes foram excelentes. O mapa conceitual é um ótimo 

material para coletar dados. A atividade prática foi de suma importância por que eles 

puderam vivenciar na prática o assunto. Até hoje eles olham isso (terrário). O que eu 

acrescentaria era mais atividades práticas como aquele que você fez das fichas.... 
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- Desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

                "Observei que apesar deles terem muitas dúvidas, eles avançaram não somente em 
relação aos conteúdos, mas, também quanto a comportamento e o modo de vê os animais e a 
natureza. Muita coisa que era do senso comum foi desmitificado com a ajuda da intervenção. 
Sinto que quando pergunto alguma coisa relacionada a ciências que tem haver com os 
conteúdos que foram estudados eles pensam antes de responder e se reportam as aulas. O 
interessante é que isso não acontece somente nas aulas de ciências. Outro dia na aula de 
Português que falava sobre a cobra eles se reportaram a cadeia alimentar e as explicações que o 
profº Ricardo deu sobre a função dos animais na natureza. Volta e outra os vejo trocando 
informações. Eles achavam alguns animais nojentos e queriam matar  e hoje não fazem mais 
isso. Nas aulas, sempre aparecem os conceitos que foram estudados. Qualquer aula que eu der 
que tem alguma coisa que lembre, eles se lembram das aulas”.  
 
- Relações ecológicas 

      "Quanto ao conteúdo relações ecológicas eu já sabia que existia essa dependência dentro da 
natureza, Sempre gostei de temas relacionados a área e leio revistas como a Ciência Hoje e 
programas que passam esse tipo de reportagem... Aprendi muito com a pesquisa, 
principalmente com as intervenções feita pelo   profº Ricardo. O assunto é muito bom! Porém, 
complexo. Existem coisas que não dá pra explicar sem o auxilio de um especialista". 
 
 

De forma geral, a regente afirmou que foi possível verificar avanços quanto 

aos conteúdos e aprendizagem dos alunos. O fato deles se interessarem pelos 

assuntos de ciências, contribuíram para que eles aprendessem. O uso de 

documentários e filmes contribuiu para aprendizagem dos conteúdos. As estratégias 

utilizadas e a forma como os conteúdos foram organizados possibilitaram que 

observássemos suas dúvidas e avanços.  

A regente atribuiu ao uso do terrário e dos filmes o mérito de muitos dos 

conceitos apresentados pelos alunos ao final do processo. As crianças estabeleceram 

com o terrário uma relação de afetividade. Eles cuidaram e percebiam muitas das 

relações tratadas em sala no terrário. 

Como fatores potenciais a regente apontou: 

 Desmitificação da cobra como um animal ruim 

 Mudança na maneira de ver e se referir à natureza 

 Trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos 

 Diversidade de estratégias e recursos facilita a aprendizagem dos conteúdos. 

 Os mapas conceituais são ótimos instrumentos para coletar dados. 

 O uso do terrário como recurso de observação dos conteúdos estudados. 
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Os fatores limitantes foram: 

 O terrário deveria ter sido mais explorado 

 Ausência do professor especialista nas aulas sobre Biomas e cadeia e teia 

alimentar. 

 As relações existentes dentro do terrário deveriam ter sido mais exploradas. 
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CAPÍTULO 4  
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 

As mudanças ocorridas no meio ambiente natural, social, humano e 

tecnológico indicam que são necessários esforços políticos e pedagógicos para se 

pensar a ação educativa em sala de aula no que corresponde ao ensino de Ciências e 

suas Tecnologias (CARVALHO, 2006).  Consequentemente, faz-se necessário uma 

postura reflexiva de tal ação, nas conjunturas escolares, com o propósito de levar o 

educando a compreender a sua relação com a natureza e os eventuais impactos 

causados sobre a mesma. 

O ato de ensinar exige empenho, mudanças de percursos e reflexões acerca 

das nossas ações. Todas as premissas citadas orientaram o nosso percurso e foram 

decisivos para a finalização dos resultados. A teoria da aprendizagem ausubeliana 

forneceu-nos embasamentos sólidos e concretos quanto a nossa forma de organizar e 

orientar o desenvolvimento da sequência didática em relação aos conteúdos 

ecológicos.  

Nessa pesquisa, procuramos responder os limites e as possibilidades 

apontados por uma professora de Ciências dos anos iniciais acerca de uma sequência 

didática sobre relações ecológicas embasada em pressupostos teóricos metodológicos 

ausubelianos. 

Conforme exposto pela docente o assunto abordado, juntamente com as 

estratégias utilizadas, embasadas com a teoria da aprendizagem significativa, 

facilitam a aprendizagem dos conceitos científicos. 

As relações ecológicas, assunto esse, bastante pertinente para a compreensão 

da natureza com um todo integrado (CAPRA, 2005, 2006, 2013), embora seja um 

assunto complexo segundo o ponto de vista científico, possibilitou as crianças uma 

reflexão acerca das relações entre os seres vivos entre si e com o homem. Visões 

utilitaristas e antropocêntricas (FELIPE, 2009; RAZERA et al, 2007), foram orientadas 

para uma visão integrada desse processo. Embora a temática possua conceitos que 

requerem um maior nível de abstração dos alunos, a exemplo do mutualismo, 
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podemos afirmar que ele pode e deve ser trabalhado desde a infância. A parceria 

com professores especialistas tornou-se um diferencial no processo de ensino e 

aprendizagem desses conteúdos nas séries iniciais. 

Foi possível notar que as crianças estão cada vez mais inseridas no processo de 

buscar de conhecimentos científicos. Isso se deve ao fato da disseminação cada vez 

maior de programas televisivos e documentários que abordam tais assuntos.  

Em relação a teoria da aprendizagem significativa podemos afirmar que a 

mesma ao enfatizar a importância dos conhecimentos prévios para organização do 

material de aprendizagem, orienta o professor no planejamento de suas aulas.  Para 

os pressupostos teóricos metodológicos ausubelianos de diferenciação progressiva e 

reconciliação integradora, juntamente com as estratégias e recursos utilizados  trouxe 

novas oportunidades e um novo olhar para o ensino de ciências em sala de aula nos 

dias atuais. Os princípios ausubelianos mencionados são de fundamental 

importância para uma organização sequencial tanto do material de aprendizagem e 

como facilitador da aprendizagem dos alunos. Queremos aqui destacar o que autores 

como (ABOU SAAB; GODOY, 2010; ANDRADE; BECKER; VAINSTEIN, 2013) 

ressaltam a respeito do uso das atividades práticas para o ensino de ciências ao 

utilizarmos o terrário em nossas aulas. O contato com animais vivos facilitou o 

aprendizado dos assuntos tratados por parte dos alunos (PINHEIRO; PUGLIESE, 

2009). 

Durante a avaliação do processo, destacamos aqui o uso dos mapas 

conceituais como instrumento de avaliação. Esse material utilizado sob essa 

perspectiva tornou-se um material de grande valia para o processo de avaliação. Isso 

por que "podem ser usados para se obter uma visualização da organização conceitual 

que o aprendiz atribui a um dado conhecimento" (MOREIRA 2010, p.17). Eles nos 

permitiram uma maior clareza sobre a organização dos conteúdos na estrutura 

cognitiva dos alunos. Embora alguns dos participantes tenham tido dificuldades com 

a leitura e a escrita, isso não foi um fator limitante para a criação dos mapas. O que 

corrobora com o exposto nas pesquisas de uso de mapas conceituais com desenhos 
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dos autores (OKADA, 2011; SILVA; GELLER (s.d), MENDONÇA; SILVA; 

PALMERO, 2007). 

Mediante o exposto, apontamos como possibilidade constatamos  que: 

 Um ensino planejado orientando-se a respeitar os conhecimentos prévios dos 

alunos em junção com as teorias fornecem bases sólidas para a ministração dos 

conteúdos. 

 Foi possível trabalhar com os recursos disponíveis na escola 

 O trabalho em parceria contribuiu significativamente para que tivéssemos 

indícios  da aprendizagem dos conteúdos pelos alunos. 

 Estratégias diversificadas contribuem para manter a motivação e interesse dos 

alunos quanto aos conteúdos.  

 A pesquisa nos deu indícios de avanços quanto à aprendizagem dos 

conteúdos, que pôde ser notado durante as atividades realizadas; 

 As relações estabelecidas nos mapas finais dão indícios de mudanças quantos 

as relações entre homem/ser vivo/natureza. 

 Podemos trabalhar com os mapas conceituais em sala de aula com crianças 

que não dominam o processo de leitura e escrita. 

Como limites podemos elencar os seguintes pontos: 

 A limitação quanto aos conhecimentos específicos acerca das relações 

ecológicas pela pesquisadora e pela regente restringiram as discussões em sala de 

aula. 

 Os mapas conceituais com desenhos realizados com crianças demandam uma  

maior atenção e tempo do professor quanto ao acompanhamento de sua construção. 

 Por fim, advogamos por um ensino de ciências nos anos iniciais que insiram 

as crianças nos debates de temas científicos. Assuntos esses, como constatados nessa 

pesquisa, já fazem parte do dia a dia das crianças através mídia. Um ensino 

orientado para uma visão integrada da relação do homem com a natureza, 

desmitificando conceitos errôneos na discriminação de alguns animais e dos 

recursos naturais pelo homem, resultaria em cidadãos mais conscientes dos 

impactos de seus atos sobre a natureza.  
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Nessa pesquisa, buscamos apresentar as possibilidades do ensino de 

Ecologia nas séries iniciais com o uso de estratégias e metodologias diversificadas 

tendo como orientação a teoria da aprendizagem significativa.  
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APÊNDICE A: 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

Programa de Mestrado – Educação Cientifica e Formação de 

Professores Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezados Pais ou Responsáveis. 

 

Eu, Gilmara Batista de Jesus, aluna do Programa de Mestrado: Educação Científica 

e Formação de Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB/Jequié- BA, convido os seus/suas filhos (as) e/ou crianças sob sua responsabilidade 

para participarem da pesquisa que estou desenvolvendo sob a orientação dos professores 

Dr. Ricardo Jucá Chagas (orientador) e Dr. Júlio César Castilho Razera (coorientador). 

Esta pesquisa possui como finalidade estudar como os alunos demonstram aprender 

assuntos das interações ecológicas (relações entre espécies diferentes) por meio de aulas e 

outras atividades programadas. A pesquisa pretende alcançar resultados que tragam 

informações que possam melhorar o ensino e a aprendizagem de ecologia nos anos iniciais. 

Nesta pesquisa, poderão ser observados riscos mínimos de incômodos ou 

desconforto por parte dos estudantes participantes diante da exposição de suas ideias, mas 

nada que possa gerar maiores transtornos aos mesmos. É certo que diante de uma situação 

que, por ventura possa comprometer a integridade do estudante, serão tomadas providências 

para resolvê-las imediatamente. Os alunos, poderão desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento se não se sentirem à vontade, e isso não comprometerá o desempenho 

escolar dos estudantes. 

Durante a pesquisa, os estudantes participarão de aulas mediadas pelo pesquisador, 

onde serão utilizados diferentes recursos tecnológicos, entre eles: o projetor de multimídia, 

gravador de som e máquina fotográfica, que subsidiarão a atividades e a coleta de 

informações. Todas as atividades dessa pesquisa serão realizadas no próprio Ginásio 

Municipal Dr. Celi de Freitas, com duração de uma unidade letiva. 
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Caso aceite o convite, pedimos a gentileza de preencher os dados abaixo. Este convite 

está em duas vias, sendo uma delas da pesquisadora e outra do senhor (a) responsável. 

Eu,  ,  RG  , aceito 

o convite   para   a  participação  de    , 

na pesquisa. 

Jequié, 31 de Julho de 2014 

 

   

 

Assinatura por extenso 

 

 

Se achar necessário um maior esclarecimento ou fazer alguma reclamação sobre a pesquisa, 

favor entrar em contato. 

RICARDO JUCÁ CHAGAS 

(73) 3528-9691 

Laboratório de Ecologia 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA. 

 

JULIO CESAR CASTILHO RAZERA 

(73) 3528-9697 

Laboratório de Ensino de Biologia 

Departamento de Ciências Biológicas 

– DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA. 
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GILMARA BATISTA DE JESUS 

Programa de Pós-Graduação em Educação Cientifica e Formação de Professores-

PPG/ECFP Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UESB – CEP/UESB 

(73) 3528 9727 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB CAP - 1º andar 

Av. José Moreira 

Sobrinho, s/nº Jequiezinho 

– Jequié, BA 
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APÊNDICE B: 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO (no caso do menor) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa cujo 

nome é “Interações ecológicas nos anos iniciais do ensino fundamental: possíveis 

contribuições para o ensino de ecologia”. Neste estudo pretendemos entender melhor os 

conhecimentos dos alunos sobre as relações entre os seres vivos. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é a nossa preocupação com o ensino 

de ecologia nos anos iniciais. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Faremos entrevistas 

que serão gravadas, tiraremos fotografias, pediremos para os alunos responderem algumas 

perguntas e realizarem algumas atividades em sala de aula. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

documento chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você 

poderá saber qualquer coisa, ou tirar suas dúvidas sobre esta pesquisa. O responsável por 

você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. 

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador ou professor que não 

divulgará nenhuma informação sobre você e que permita que alguém saiba quem participou 

deste trabalho. 

Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo. Isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito de ressarcimento ou indenização 

no caso de quaisquer prejuízos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por 

você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 
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Eu, ____________________________________________ portador do documento de 

identidade  (se já tiver 

documento), fui informado dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, 

e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

Jequié,  de  2014 

 

 

Assinatura do menor Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98  

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

 
 

Em caso de dúvida a respeito deste estudo, você poderá consultar: 

 

RICARDO JUCÁ CHAGAS 

(73) 3528-9691 

Laboratório de Ecologia 
Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA. 
 

 

JULIO CESAR CASTILHO RAZERA 

(73) 3528-9697 

Laboratório de Ensino de Biologia 

Departamento de Ciências Biológicas – 

DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA. 

 

GILMARA BATISTA DE JESUS 

(73) 8842-5448 

Programa de Pós-Graduação em Educação Cientifica e Formação de 

Professores- PPG/ECFP 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UESB – CEP/UESB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB CAP - 1º andar 

(73) 3528 9727 
Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA 
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ANEXO A - Orientações para montagem do terrário 
 

 
Imagem adaptada e extraída do livro didático de Ciências. EDITORA MODERNA 

(Org.), Projeto Buriti: Ciências. 2ª Ed., v.3. São Paulo: Moderna, 2011. 
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ANEXO B - Sinopse do documentário Biomas Brasileiros 

 

 

Biomas Brasileiros - DOCUMENTÁRIO 

(https://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo) 

 
Este vídeo apresenta algumas considerações sobre vida, dando enfoque às 

interações entre os seres vivos e o ambiente como sendo uma de suas 

características. O personagem Zeca é um adolescente brasileiro que "curte" 

percorrer o país e pesquisar/aprender, seja por meio dos livros ou 

conversando com os habitantes dos lugares que visita. A partir da sua 

narração, descrevendo estes locais, o conceito Bioma vai sendo trabalhado. 

São mostradas ainda as modificações que os Biomas sofrem, suas 

conseqüências e ações para a sua conservação. Pegando uma carona com 

Zeca você vai descobrir que o Brasil possui fauna e flora riquíssimas. Então, 

vamos começar nossa viagem? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0dlXce3s4mo)
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ANEXO C - Mapa inicial do participante A11  integrante do grupo 1 
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ANEXO D - Mapa inicial do participante A17   integrante do grupo 2 
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ANEXO E - Mapa inicial do participante A21  integrante do grupo 3 
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ANEXO F - Mapa inicial do participante A 7  integrante do grupo 4 
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ANEXO G - Mapa inicial do participante A8  integrante do grupo 5 
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ANEXO H - Mapa inicial do participante A5  integrante do grupo 6 
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ANEXO I - Mapa final do participante A11   integrante do grupo 1 
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ANEXO J - Mapa final do participante A17   integrante do grupo 2 
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ANEXO L - Mapa inicial do participante A 21  integrante do grupo 3 
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ANEXO M - Mapa inicial do participante A7   integrante do grupo 4 
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ANEXO N- Mapa final do participante A 8  integrante do grupo 5 
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ANEXO O - Mapa final do participante A5   integrante do grupo 6 
 

 

 

 

 


