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RESUMO 

Esta dissertação teve como objetivo de pesquisa uma proposta interventiva no ensino 
de ciências com enfoque em Zoologia. No que tange esse ensino, entende-se que o 
estudo de ciências no Ensino Fundamental I, anos iniciais, abarca vários componentes 
curriculares e que muitas vezes se prioriza uns em detrimento a outros. Neste sentido, 
refletimos a interação humano-fauna e a conservação das espécies como uma discussão 
pertinente as sociedades sustentáveis. Os motivos que nos leva a pesquisar a temática 
estão alicerçados na observação do comportamento das crianças em relação a fauna 
presente no espaço escolar. Compreendendo que o ensino de ciências é importante 
para a formação cidadã, nossa proposta pedagógica fundamenta-se nos conteúdos de 
ensino - conceitos, procedimentos e atitudes-, considerando as nuances do 
desenvolvimento infantil. Assim, uma proposta pedagógica a partir do tema fauna 
urbana mobiliza conceitos e saberes sobre a conservação da biodiversidade? Nosso 
campo de pesquisa foi uma turma de 3º ano do ensino fundamental I no município de 
Itaquara-BA. Como instrumentos de coleta de dados usamos: entrevista 
semiestruturada, anotações no diário de bordo, filmagens, gravações, painéis, 
produções escritas dos alunos e desenhos. Para a análise de dados usamos o referencial 
de Pozo e Gómez Crespo - os conteúdos de ensino; e bases teóricas do pensamento de 
Vygotsky sobre o desenvolvimento humano. De modo geral, os produtos desta 
pesquisa forneceram subsídios ao ensino de ciências no sentido de confirmar que teoria 
e prática se consolidam quando o professor toma a atitude em promover uma 
aprendizagem significativa; a abordagem investigativa mobilizou conceitos, propiciou   
desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos; promoveu interdisciplinaridade 
otimizando a participação dos alunos. 

 
Palavras-Chave: Ensino de ciências, fauna urbana, conteúdos de ensino, 
desenvolvimento infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

    ABSTRACT 
 
This paper had as objective of research an interventional proposal in the 
teaching of sciences with focus in Zoology. In regard to this teaching, it is 
understood that the study of science in Elementary School I, initial years, 
encompasses several curricular components and often some are prioritized to 
the detriment of others. In this sense, we reflect that the interaction between 
humans and wildlife and conservation of species as a relevant discussion of 
sustainable societies. The reasons that lead us to research this theme are based 
on the observation of the behavior of children in relation to the fauna present in 
the school space. Understanding that science education is important for citizen 
formation, our pedagogical proposal is based on teaching contents - concepts, 
procedures and attitudes - considering the nuances of child development. Thus, 
does a pedagogical proposal based on the urban fauna theme mobilizes 
concepts and knowledge about biodiversity conservation? Our field of research 
was a group of 3rd year of primary education I in the municipality of Itaquara-
BA. It was used as instruments of data collection: semi-structured interview, 
logbook notes, filming, recordings, posters, written productions of students and 
drawings. For the data analysis, the reference of Pozo and Gómez Crespo - the 
contents of teaching - were used; and theoretical bases of Vygotsky's thinking 
on human development. In general, the products of this research provided 
support to science education in order to confirm that theory and practice are 
consolidated when the teacher takes the action in promoting meaningful 
learning; the investigative approach mobilized concepts, propitiated students' 
cognitive and affective development; promoted interdisciplinarity by 
optimizing students' participation. 

 

Keywords: Science education, urban fauna, teaching contents, child 
development. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O professor deve ser um eterno pesquisador da sua práxis pedagógicas, 

observador do seu lócus de trabalho, idealizador de projetos e propagador de 

novos aprendizados.  

Nessa circunstância, a minha trajetória profissional, como pedagoga, 

possibilitou vivenciar experiências ao longo dos anos. Atuei como gestora 

escolar, coordenadora pedagógica, exerci à docência em disciplinas específicas 

do Ensino Fundamental II e disciplinas do Magistério. Nos anos de 2014 a 2016 

participei como formadora do Programa Nacional de Alfabetização pela Idade 

Certa – PNAIC. Esta experiência aproximou-me da compreensão de que os 

alunos tinham diretos de aprendizagens e, que a alfabetização científica é um 

requisito primordial para o exercício da cidadania. 

Então, em um dos encontros formativos do PNAIC foi apresentada a 

sequência didática, o segredo de Flozô, baseada no livro de literatura infantil “ 

O segredo da lagartixa”.  

É mister trazer essa história para melhor elucidar minhas motivações 

diante do tema abordado. 

 

Este conto literário foi um ponto de luz para refletir sobre práticas 

cidadãs no espaço escolar, possibilitando a construção de um projeto de 

pesquisa com foco no ensino de ciências. 
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Ao ingressar no mestrado acadêmico tive a oportunidade de ser 

orientanda do professor Ricardo Jucá Chagas. Juntos, debruçamos o estudo 

sobre as percepções dos alunos sobre a fauna urbana e passamos a pensar sobre 

o comportamento das crianças diante dos animais que visitam o espaço escolar. 

Os conhecimentos adquiridos nesta neste processo acadêmico me 

fizeram refletir sobre o compromisso social docente, reavivou o desejo de 

prosseguir a vida acadêmica, elevou a autoestima a partir das produções 

científicas.  

As leituras específicas sobre ciências da natureza corroboraram para 

novos discursos, ampliando a visão sobre biodiversidade, ambiente sustentável, 

homem e natureza. 

Por certo, o retorno a sala de aula será um momento singular pois, terei a 

oportunidade de dialogar com professores e alunos os aprendizados adquiridos 

a partir de uma visão mais politizada sobre o papel da educação, especialmente 

ao que tange o objeto desta pesquisa. 

Esta dissertação está atrelada à linha de pesquisa: Currículos e Processos 

de Ensino e Aprendizagem do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP), com área de 

concentração em Ensino de Ciências e Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo alargar os estudos sobre o ensino de 

zoologia, em especial sobre o componente curricular fauna silvestre urbana, nos 

anos iniciais do ensino fundamental I. Com base na premissa, elaboramos, 

aplicamos e avaliamos uma sequência didática utilizando os conteúdos de 

ensino conceituais, procedimentais e atitudinais a fim de compreender os 

significados que os alunos têm sobre a fauna no ambiente escolar. 

O desejo de pesquisar as percepções dos alunos sobre à fauna urbana 

surge ao observar como as crianças se comportam diante de pequenos animais 

que aparecem no pátio da escola uma vez que, tais atitudes não condizem com 

os propósitos da conservação ambiental. 

Diante do exposto, contextualizamos com as observâncias na escola 

Rômulo Galvão de Carvalho, onde é notável a presença de pequenos animais 

(aranhas, lagartixas, marimbondos, sapos, etc.) que com frequência visitam o 

espaço escolar.  

Nesse cenário, observamos particularmente que as lagartixas são 

perseguidas pelos alunos e muitas vezes mortas com pedradas e outras ações 

cometidas por parte das crianças. Preocupada com estas atitudes e com a 

conduta inadequada para com os animais, passei a refletir sobre as possíveis 

causas e consequências de tais comportamentos. Assim, esta seria uma 

oportunidade para que os professores nas aulas de ciências pudessem abordar 

com mais afinco o tema conservação ambiental e postura cidadã diante das 

questões ecológicas. 

Acreditamos que as atividades investigativas, nas quais o professor 

assegura um espaço rico em interações, constituem tarefas que contribuem para 

inserir o aluno numa nova prática de discurso, auxiliando-o a socializar-se com 

o mundo científico. (SANTANA; FRANZOLIN, 2018, p. 18). 

Não querendo esgotar as possibilidades de análise para este estudo, 

apontamos como necessário o estudo do desenvolvimento das ideias de 
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Vygotsky uma vez que esse autor assegura que a aprendizagem é a peça motriz 

para o desenvolvimento cognitivo da criança, usa a imaginação para construir 

seus símbolos, travessuras e brincadeiras. Entendemos que a construção social 

da criança se dá na interação homem- espaço e nessa dialogicidade faz uso dos 

elementos da natureza para desenvolver-se.  

Mesmo reconhecendo a necessidade que a criança tenha de envolver-se 

no ambiente que a cerca, usando a criatividade ao encontrar os animais no 

espaço escolar e que as ações positivas ou negativas fazem parte do 

desenvolvimento infantil, apontamos a escola como sendo responsável em 

mediar essas interações a fim de preparar as crianças para a cidadania.  

Assentando nossas discussões sobre a fauna urbana elegemos a seguinte 

questão norteadora: uma proposta pedagógica, a luz da teoria de Pozo e Gómez 

Crespo, sobre o tema fauna urbana mobilizaria conceitos e saberes sobre a 

conservação da biodiversidade?  

Para amparar a proposta pedagógica elegemos os seguintes objetivos: i) 

Elaborar e desenvolver uma proposta pedagógica conservacionista sobre a 

fauna; ii)Analisar o desenvolvimento da prática pedagógica realizada; 

iii)Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o processo de 

alfabetização científica no que se refere à conservação faunística.  

De acordo com essas prerrogativas, este trabalho está organizado em 

cinco capítulos:  

O primeiro capítulo traz alguns apontamentos epistemológicos sobre 

educação e ciências; situa o ensino de zoologia como componente curricular a 

ser garantido nos anos iniciais e trata especificamente do componente curricular 

fauna silvestre como uma possibilidade para abordar questões da conservação 

da fauna. 

O segundo capítulo apresenta aportes teóricos que serão utilizados na 

discussão dos dados coletados a partir da proposta interventiva. Discutimos a 

luz da teoria de Vygotsky às interações humanas no processo de aprendizagem, 

com base nos referenciais de Pozo e Gómez Crespo usamos o trocadilho da 



19 
 

imaginação ao pé no chão como forma de compreender o imaginário infantil a 

partir dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

A organização metodológica está centrada no terceiro capítulo. Nele 

apresentamos os aspectos metodológicos, o itinerário da pesquisa, os 

participantes, os dados da entrevista, a proposta interventiva. As atividades 

aconteceram de 15/05/2018 a 22/05/2018. O conteúdo abordado considerou a 

fauna silvestre como desdobramento para discussões sobre o desmatamento, 

espécies introduzidas, queimadas, poluição, entre outros temas relacionados às 

interações ecológicas. 

No quarto capítulo descrevemos as atividades realizadas com os 

participantes da pesquisa e discute-se os dados coletados. 

O quinto capítulo traz as considerações finais, dialogando com os 

objetivos iniciais deste trabalho.  
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS: ALGUNS APONTAMENTOS 
EPISTEMOLÓGICOS 

Ensinar ciências pode ser um desafio, mas é também uma oportunidade 

para o professor discutir temas esquecidos na proposta pedagógica. De acordo 

com Campos et al. (2017, p.2), “o ensino de ciência é um elemento que pode 

contribuir para a transformação social.” 

Assim, traçamos um referencial sobre o ensino de ciências nos anos 

iniciais, propomos algumas reflexões acerca da ocupação desenfreada dos 

espaços naturais, limitando e ou promovendo outros habitats para a fauna 

silvestre. 

Essas discussões perpassam pela perspectiva da pedagogia crítica “que 

compreende a educação como um processo de formação humana” (Campos et 

al., 2017, p.2); oportunizando aos alunos se expressarem livremente, construir 

conceitos e saberes com vistas à alfabetização científica. 

 

1.1- O ensino de ciências no ciclo de Alfabetização.  

Ensinar exige do professor um conjunto de habilidades para que o 

conhecimento teórico possa dialogar com a prática. Estar na sala de aula não é 

uma tarefa fácil, nota-se que a escola não é mais um atrativo para os alunos; 

talvez esse modelo de escola e de ensino já não atenda às necessidades 

intrínsecas do alunado.  

Somando a esse pensamento a escola tem sido concorrente de fontes de 

conhecimentos mais atualizadas, atrativas, dinâmicas e atuais: as tecnologias. 

Por certo, o mundo midiático tem fomentado políticas de inclusão que 

aproximam pessoas e informação em um click. E, nesse clicar desenfreado reside 

um paradoxo, por um lado professores desanimados sem previsão de 

alargamento de metodologias que assegurem um ensino equânime, e por outro, 

alunos acelerados, ansiosos pelo futuro, sem se dar conta do presente.  

Por certo, o pensamento saudosista de que a escola tradicional era o 

melhor modelo de educação já não cabe mais, uma vez que a escola atual é cada 

vez mais heterogênea e dinâmica. A filosofia tradicional somada a 
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contemporânea, comungam o anseio pela formação cidadã, contudo essa 

formação não tem se dado apenas na escola, mas em contextos diversos.  

Dessa forma, as produções científicas, as experiências dos professores e 

os documentos oficiais do Ministério da Educação necessitam de sonoridade 

para melhor equalização das políticas educacionais.  

Neste sentido, as iniciativas governamentais, locais e ou coletivas, devem 

assegurar a liberdade e flexibilidade do aprender não perdendo o foco de que a 

escola é responsável pela qualidade das reflexões que proporciona, exigindo do 

professor um amadurecimento epistemológico. 

Sobre a preparação dos professores para atuar nos anos iniciais do ensino 

fundamental é sabido que os pedagogos lecionam de maneira polivalente; salvo 

algumas iniciativas de organização nos sistemas de ensino que apontam a 

reserva técnica como sendo uma possibilidade de melhor organizar os 

currículos por área.  

Outro ponto relevante é pensar quais tendências pedagógicas 

fundamentam os cursos de formação de professores/pedagogos? Esse 

questionamento justifica-se uma retomada das teorias que embasam as políticas 

de formação docente em especial como tem sido preparado o pedagogo para 

lecionar o componente curricular ciências da natureza.  

Em se tratando de políticas formativas para os professores Gramsci 

(1991) e Marx (2010) apontam a educação emancipadora como uma 

possibilidade libertadora às tendências técnicas e institucional.  

Nossas discussões a partir desse ponto tomam uma dimensão um tanto 

partidária ao nos referirmos aos aportes teóricos metodológicos da educação – 

PCNs; Base Nacional Comum Curricular - BNCC; Livro Didático, mas vale 

ressaltar que nossa visão de educação tende a uma pedagogia crítica em que o 

contexto histórico-dialético favoreça a aprendizagem crítico-emancipadora.  

Assim, o professor seria um dos personagens da educação com vista a 

conduzir o processo pedagógico sem impor os conhecimentos e/ou propor 

alternativas para que os alunos façam escolhas.  
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Sobre a aplicabilidade dos PCNs percebemos uma articulação entre 

ciências e tecnologia como elemento primordial na formação cidadã.  

 
Para o ensino de Ciências Naturais é necessário a construção de uma 
estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do 
conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma 
concepção de Ciências, suas relações com a Tecnologia e com a 
sociedade (BRASIL, 1997, p.27).  

 

Infelizmente, os direcionamentos apontados pelos PCNs não têm se 

cumprido pois, o que temos visto nas salas de aula ainda são trabalhos 

fragmentados e/ou desarticulados do que se propõe para o ensino de ciências e 

para formação cidadã. Muitos temas como meio ambiente, sexualidade, e outros 

são deixados em segundo plano ou são trabalhados apenas em projetos 

pedagógicos e/ou selecionados entre as disciplinas curriculares.  

Em se tratando da BNCC como documento que norteia os currículos dos 

sistemas das redes de ensino das Unidades Federativas, bem como, os 

componentes curriculares de cada modalidade de ensino, este visa integrar o 

ensino de ciências naturais aos processos, práticas e procedimentos de 

investigação científica (Base Nacional Comum Curricular, 2018). Nessa 

perspectiva os eixos norteadores para este ensino se assentam em competências 

específicas sinalizadas em três eixos temáticos: matéria e energia; vida e 

evolução; terra e universo. 

Pinçando a unidade temática vida e evolução, eixo que agrega estudos 

sobre os seres vivos, seu comportamento, características e necessidades no 

ecossistema, bem como a importância da preservação da biodiversidade, a 

BNCC atrela o ensino de ciências aos saberes afetivos, emocionais e 

representativos; também elenca competências e habilidades que podem ser 

entendidas como diretos de aprendizagem das crianças dentro dos ciclos 

escolares.  

Indispensável mencionar a importância dos documentos oficiais para a 

sistematização do planejamento pedagógico, organização curricular, entre 

outros. Contudo, embora os PCNs (1998) e a BNCC (2018) comunguem de 

ideias tão semelhantes o que se vê é um distanciamento entre teoria e prática. 
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Em se tratando do Livro Didático, instrumento que agrupa saberes, 

durante décadas foi o principal instrumento pedagógico norteador da prática 

pedagógica, utilizado como um fim em si mesmo, servindo como fonte de 

pesquisa e modelo formativo tanto para o alunado como para o professor. O 

livro de ciências, não diferente dos demais, aponta os conceitos como sendo 

essenciais para aquisição do conhecimento. 

Embora o ensino de ciências tenha um papel preponderante na formação 

do ser humano, existem práticas pedagógicas que não condizem com os 

objetivos de aprendizagem que devem ser ensinados aos alunos. Delizoicov e 

Slongo (2011) reconhecem que a formação de professores com vistas às 

especificidades científicas corrobora com o ensino de ciências naturais dos anos 

iniciais inserindo os alunos na cultura científica.  

 
Os professores necessitam de uma formação que os ajude a trabalhar a 
partir de temas que sejam significativos para os alunos e a 
problematizá-los visando despertar o interesse pelos conhecimentos 
das ciências naturais. (DELIZOICOV; SLONGO, 2011. p. 210).  

 

As ciências naturais englobam uma diversidade temática, infelizmente 

temas relacionados a zoologia, botânica, ecologia não tem sido trabalhados 

adequadamente pelos professores e, muitas vezes aplicados como pedagogia de 

projetos. 

Sobre a prática interdisciplinar, a pedagogia de projetos é uma opção 

metodológica investigativa auxiliando na democratização do saber. Queiroz et 

al. (2001, p. 7) “asseguram a pedagogia de projetos interdisciplinares como uma 

possibilidade para redirecionar a prática pedagógica do educador”. 

Por certo, os componentes curriculares ou temas abordados nas 

disciplinas escolares não devem ter privilégios quanto a aplicabilidade; mas, 

infelizmente essa prática tem acontecido nas escolas por vários motivos: pouca 

ênfase nas disciplinas específicas nos cursos de formação, propostas 

pedagógicas aplicadas sem o devido tempo necessário, engessamento dos 

componentes curriculares  em estratégias metodológicas fragilizadas e/ou sem 

a orientação adequada aos estudantes: seminários, resumos, pesquisas, listas de 

questões.  
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Pensando sobre os conteúdos de zoologia, Oliveira et al. (2011) apontam 

algumas deficiências: 

 
A prevalência de ideias criacionistas e concepções religiosas que se 
misturam com os conhecimentos científicos; a formação inicial 
deficitária do professorado que não fornece suporte adequado para 
trabalhar o assunto; o desinteresse na socialização de conhecimentos 
científicos e na ausência de utilização de recursos didáticos; o ensino 
livresco, além da desvalorização profissional reforçada pelos baixos 
salários, pelo número elevado de estudantes em sala de aula e pela 
carga horária excessiva. (OLIVEIRA et al., 2011, p. 2) 

 

No cenário brasileiro ainda nos deparamos com aulas de ciências nas 

quais as crianças reproduzem gravuras dos livros didáticos, fazem resumos 

gigantescos de conteúdo, as experiências ficam no campo da superficialidade 

como receitas e, os conteúdos atitudinais são pontuados meramente como 

exemplos isolados.  

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) durante muito tempo se acreditou 

que bastava um exemplo para convencer o aluno de suas virtudes. Contudo, 

mesmo apontando modelos que ajudem a promover atitudes é necessário 

provocar situações que gerem conflitos sócio cognitivos. Esses conflitos surgirão 

no momento que os estudantes confrontarem seus saberes cotidianos com os 

saberes científicos. 

Consideramos, portanto, que o ensino de ciências não pode ser uma 

cartilha e ou/ receita pronta onde a massa deva ser modelada; quando bem 

direcionado é uma fonte riquíssima para discutir temas transversais, 

atualidades e assegurar as bases científicas.  

Para que haja uma mudança no ensino de ciências Cachapuz et al. (2005, 

p. 10) afirmam “faz-se necessária uma renovação epistemológica dos 

professores, mas que venha acompanhada por uma renovação didática-

metodológica de suas aulas”. O trabalho do professor seria o marco dessa 

mudança uma vez que os alunos iriam ver a teoria sendo refletida na prática. 

Diniz-Pereira (2013) argumenta que é preciso levar em consideração os saberes 

dos professores como forma de compreender as práticas docentes. 
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Com base no contexto, o ensino de zoologia bem como outros 

componentes curriculares, não têm sido discutidos com os alunos. Tecer 

comentários sobre tal questão esbarraria em questões já superadas como: 

modelos de formação de professores, práticas pedagógicas, entre outros. 

Contudo, a atualidade nos chama a um compromisso autodidata a fim de 

superar os limites que nos impedem de avançar enquanto educadores. 

Além disso, ensinar ciências é um compromisso social, parte de uma 

dialogicidade cultural, política e econômica em que os indivíduos precisam se 

reconhecer em um universo de múltiplos saberes. 

Diante do exposto, Cachapuz et al. (2005) apontam a educação científica 

como uma necessidade ao desenvolvimento social e pessoal. Nesse sentido o 

trabalho pedagógico com sequências didáticas/proposta interventiva contribui 

na aplicabilidade dos conteúdos de ensino necessários à formação cidadã.  

Assim, planejar é de fato uma construção de identidades, é por meio da 

elaboração de metas que construímos o mundo que idealizamos para os 

estudantes.  A cada planejamento realizado construímos elos formativos dentro 

e fora da escola.  As experiências individuais dos sujeitos são pontos de 

referência para o delineamento das diretrizes metodológicas. Sendo assim, a 

negligência de alguns conteúdos nas propostas didáticas causa um 

distanciamento dos saberes científicos. 

E como afirmam Razera et al. (2007) uma consequência desse aspecto 

pode ser encontrada no modo como os animais têm sido tratados no currículo 

escolar.  

 

1.2 – Fauna urbana e os desafios da conservação ambiental.  

Quando se fala em educação ambiental, logo, nos remetemos a políticas 

educacionais e ações voltadas a proteção do meio ambiente. E, como ressalta 

Loureiro (2003, p. 37) “imagina-se uma transformação, pois, reflete a ética e 

amplia o conceito de ambiente para além dos aspectos fisio-biológicos; contudo 

isto não é uma verdade.” 
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A educação ambiental só acontece quando os indivíduos se reconhecem 

modificadores da sociedade no sentido de promover as atitudes para a 

sustentabilidade do planeta. Então, Loureiro afirma “não nos educamos 

abstratamente, mas na atividade humana coletiva, mediada pelo mundo, como 

sujeitos localizados histórica e espacialmente”.  

Com base no exposto a educação ambiental pode cumprir um papel 

conservador ou crítico. De acordo com Dias e Bomfim (2011. p. 2) “a educação 

ambiental conservadora é aquela que dissemina princípios ecológicos gerais, 

que levarão a mudanças comportamentais” e, segundo os mesmos autores 

apresenta desafios a serem superados: reflexão sobre a própria prática; falta de 

criticidade dos atores envolvidos no processo; não utilização da proposta 

interdisciplinar nas abordagens pedagógicas. 

Sobre essas questões podemos acrescentar que os projetos escolares e 

ações governamentais ao tratar questões ambientais não o fazem de forma 

acessível envolvendo a sociedade, observa-se ações isoladas, relatos esquecidos, 

fichas burocratizadas. Conforme Dias e Bomfim (2011, p. 2) “essas práticas 

quase sempre se encontram descontextualizadas e pontuais.” 

Como reflexo dessas ações percebe-se uma aprendizagem emblemática; 

ações interventivas momentâneas, bandeiras de projetos sendo hasteadas pelas 

escolas sem as devidas críticas sociais, econômicas e políticas.  Assim, as escolas 

têm propagado a educação ambiental conservadora como “mudança 

comportamental “(LOUREIRO, 2003. p. 39).   

Em se tratando da educação crítica, Loureiro (2015) diz que foi a partir 

das ideias de Marx sobre a sociedade capitalista que os rumos da educação 

ambiental passaram a incorporar o sentido transformador. E mais, afirma a 

educação enquanto práxis social que contribui no processo de construção de 

uma sociedade sustentável (LOUREIRO, 2002). 

Nessa perspectiva, Dias e Bomfim (2011, p. 2) concebem a educação 

crítica como uma “nova ética ambiental baseada em ideias coletivas e sociais, 

visando uma redefinição das relações ser humano-natureza, a fim de romper 

com a ordem política, cultural, econômica dominante.” É preciso analisar as 
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questões vivenciadas a partir de um olhar mais complexo, não aceitando-as 

exatamente como são.  

Pensar além do que vemos é libertar-se dos padrões estabelecidos pela 

sociedade, tornando-os significativos para a sociedade. Assim, o homem deve 

tencionar as mudanças na sociedade não pelo viés dos paradigmas já 

superados, mas pelas novas possibilidades da condição humana.  

As questões ambientais, embora pareçam recorrentes no ambiente 

escolar, precisam ser tratadas com mais afinco, haja vista, as mudanças 

demográficas, territoriais e tecnológicas. É fato que a população cresceu, as 

tecnologias evoluíram trazendo o consumismo desenfreado. Todas essas 

questões provocaram mudanças climáticas, perda acentuada de espaços verdes, 

poluição, extinção de animais e desajustes ambientais. 

 
O incessante desejo de desenvolvimento, tanto econômico, como 
sociocultural, foi, até pouco tempo atrás, responsável pelas grandes 
interferências realizadas pelo homem no meio, com a destruição de 
ambientes naturais visando o uso das áreas para urbanização, 
produção de alimentos, de energia, como as usinas hidroelétricas, 
além das áreas destinadas para as indústrias de transformação etc. 
(CADERNOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2014, p.11). 

 

No mesmo sentido, Oliven (2010) ressalta que dois períodos marcaram a 

expansão das cidades: o capitalismo e a indústria. Esses dois momentos se 

justificam na perspectiva do lucro; logo, o atrativo das cidades era proporcionar 

melhores condições de vida ao ser humano. Esse pensamento levou os 

indivíduos a se deslocarem para os centros industrializados e também a uma 

invasão dos espaços preservados.  

Com o aumento da expansão urbana o habitat natural dos animais 

silvestres deixa de existir, percebe-se um desequilíbrio ambiental, as cidades se 

convertem em redutos ecológicos (NUNES, 2011); os animais passam a viver e 

se adaptar às condições humanas. 

Assim, Nunes (2011) afirma 

 
Ao contrário do que se poderia supor, as cidades não são domínio 
exclusivo dos seres humanos. Nos jardins, lagos, hortas e edifícios é 
possível encontrar uma miríade de seres vivos que aprendeu a tirar 
partido dos habitats das nossas urbes (NUNES, 2011, p. 1). 
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As alterações antrópicas no meio ambiente levaram os animais silvestres 

a buscar água, abrigo, alimento nos centros urbanos; sendo denominados de 

animais sinantrópicos [sin (junto); antropos (homem)] ( BARBOSA et al., 2001, p. 

317). 

A respeito desse processo, Abreu (2013) aponta a colonização dos 

animais no meio urbano como sinurbização; agrega esse termo a duas outras 

definições a sinantropização e urbanização. Os termos explicam, 

respectivamente, a adaptação dos seres vivos às condições humanas e as 

mudanças antrópicas no meio ambiente. 

A respeito da convivência do ser humano e os demais animais existe uma 

dualidade, pois algumas espécies apresentam um convívio harmonioso e outras 

nem tanto, pois a proliferação de espécies indesejáveis tem causado transtorno a 

população humana, gerando problemas de saúde pública. 

Pesquisas mostram pontos negativos da fauna sinantrópica ao convívio 

humano. Soares et al. (2011) trazem uma pesquisa sobre a percepção dos 

moradores sobre a fauna silvestre local e sinaliza medidas para minimizar os 

atritos no ambiente urbano. Abreu (2013) evidenciou a sinurbização relacionada 

aos Didelphis spp. (gambás, saruês ou sariguês) e suas ocorrências em relação as 

pessoas. Esparza et al. (2014) aborda as problemáticas em torno da fauna aérea - 

pássaros - no aeroporto de Aracajú no intuito de buscar subsídios para 

fundamentar estratégias de gerenciamento do risco, incluindo manejo a fim de 

evitar acidentes aéreo. 

Fazendo uma busca, na literatura, sobre as problemáticas que envolvem 

a sinantropia e convívio humano percebemos que existe uma vasta literatura 

atrelando a sinantropia e a problemas de saúde pública. Os agravantes a 

proliferação de zoonoses estão vinculados a vários fatores: adensamento de 

microecossistemas, aumento da população humana, diminuição da cobertura 

vegetal nativa e do número de predadores, entre outros pontos que esclarecem 

impactos ao meio físico e a condição humana.  

Dessa forma, percebe-se em alguma medida, iniciativas de órgão 

governamentais em prescrever ações de controle para minimizar danos à saúde 
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pública, como exemplo os Cadernos de Educação Ambiental  organizados pela 

Secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2014) trazem índices e 

estatísticas sobre o aumento da população, cobertura vegetal nativa, entre 

outros pontos que esclarece impactos ao meio físico e a condição humana.  

Diante dos fatos, a educação ambiental crítica precisa discutir assuntos 

ligados ao cotidiano da sociedade, pois uma geração melhor escolarizada tende 

a promover um ambiente saudável. Assim, os estudos de Barbosa et al. (2014); 

Passos et al. (2015); Rosa (2004) e Sousa (2017) analisam, respectivamente, os 

conteúdos de ensino aplicados a disciplina de biologia; as concepções culturais 

como influência sobre as atitudes humanas em relação aos animais; a visão dos 

alunos sobre os mosquitos; a percepção dos alunos do ensino médio sobre a 

fauna sinantrópica.   

As políticas educacionais na década de 80, forçada pelas leis ambientais, 

tiveram que obrigatoriamente discutir proposições sobre questões ambientais, 

elaborar propostas para serem discutidas, implementadas nos projetos 

pedagógicos. E, segundo Silva e Ruffino (2004, p. 639) “nossa educação e 

formação se processam nos diversos meios e espaços cotidianos, visto que 

aprendemos durante toda a vida em uma diversidade de contextos”.  

O marco das discussões sobre o meio ambiente no espaço escolar 

aconteceu com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 
Como se infere da visão aqui exposta, a principal função do trabalho 
com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos 
conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade 
socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-
estar de cada um e da sociedade, local e global. (PCNs, 1997, p. 25) 

 

Discutir as questões ambientais com os alunos deve ser uma das 

atividades prioritárias da educação e que, segundo os PCNs (1997, p.25) “é um 

grande desafio para educação”, uma vez que, a sociedade exige mudanças no 

intuito do ser humano ter atitudes mais coerentes com as questões ambientais 

conforme prega a ética e a estética e, por outro lado os desafios de uma 

sociedade que se reinventa num ritmo acelerado.  
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Neste direcionamento, a educação ambiental cumpriria o papel proativo 

de emancipar o sujeito a viver com o outro, a respeitar diferenças. Dos termos 

aplicados a educação ambiental – emancipatória, popular, livre, crítica e outros 

acreditamos que a abordagem crítica contribui para a “mudança de valores e 

atitudes, compreende as relações sociedade-natureza intervindo sobre os 

problemas e conflitos ambientais” (CARVALHO, 2004, p. 18). 

 Quando a educação ambiental atinge seu ideário – individual e coletivo 

– novas racionalidades começam a construir vínculos identitários gerando 

novas políticas ambientais. Dessa forma, o ensino se torna dinâmico e fluído. 

Diante do exposto, a escola por meio dos conteúdos de ensino precisa 

promover estratégias pedagógicas investigativas/interventivas que dialoguem 

com os aprendizados construídos no desenvolvimento humano e que superem 

a própria condição atual do homem. 
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CAPÍTULO 2: APORTES TEÓRICOS 

 

2.1 - A vida enquanto jogo e brinquedo: Um olhar Vigotskiano 

 

A formação social do ser humano sempre foi motivo de especulações 

científicas. Entender como se processa a natureza humana, a interação 

homem/mundo, os elementos que constituem as ações do homem são 

preocupações que Lev Vygotsky demonstra nos seus estudos sobre a psicologia 

sócio-histórico-cultural.  

 O pensamento Vigotskiano foi influenciado por filósofos e sociólogos do 

século XIX que analisavam os processos mentais construídos a partir de 

evidências antropológicas. Assim, Vygotsky utilizou seus escritos para tratar 

dos aspectos do comportamento humano, como se formam e desenvolvem ao 

longo da história.  

Por certo, compreender como se desenvolve o comportamento humano 

exige uma análise epistemológica, desprendimento de matrizes ideológicas e 

paradigmáticas, uma vez que o homem sempre foi motivo de questionamentos 

seja pela origem ou pelo desenvolvimento.      

Então, com base nos estudos da teoria Vigotskiana elegemos o 

brinquedo/brincadeira como um aspecto a ser considerado quando a criança 

utiliza os elementos da natureza como um suporte para construções cognitivas. 

Vários são os estudos que utilizam o brinquedo como uma peça motriz 

para compreender como se estruturam as bases socio-cognitivas da criança. O 

trabalho de Mozzer e Borges (2008) reflete os elementos da criatividade infantil, 

os processos psíquicos que se desenvolvem em conjunto com outras funções 

superiores: imaginação, o pensamento, a memória e a brincadeira.  

O trabalho de Saura (2013) apresenta investigação sobre o imaginário do 

lazer na visão de Bachelard e Durand, numa perspectiva de educação para a 

sensibilidade do brincar, afirma que as crianças ao brincarem espontaneamente 
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ativam um imaginário corporal mítico, ancestral de vivências interligadas a 

cultura humana. 

Sobre a produção imaginária, Pino (2006) assevera que existem duas 

questões fundamentais na perspectiva histórico-cultural que constitui o 

humano no homem: a capacidade criadora e o sentido estético das suas obras. 

Apresenta o conceito de atividade imaginária atrelada à produção e, com base 

em Marx aponta a atividade humana como trabalho social. Justifica a utilização 

do conceito imaginário como uma instância que designa o poder criador do ser 

humano. Por fim, discute o sentido estético como algo inerente a sensibilidade 

humana, que se associa a capacidade criadora do ser humano. 

As pesquisas apontadas, Mozzer e Borges (2008), Santos (2009), Saura 

(2013), Pino (2006) trazem a abordagem histórico-cultural como confirmação a 

teoria Vigotskiana: “o homem é resultado da maturação, ou, em outras 

palavras, estão de alguma maneira pré-formadas na criança, esperando 

simplesmente a oportunidade de se manifestarem” (VYGOTSKY, 2007, XXV). 

Em meio às incertezas do século XIX, o pensamento marxista (2010) 

corrobora com as ideias citadas, quando afirma que os fenômenos devem ser 

estudados como processos em movimento e mudança (VYGOTSKY, 2007).  

Os processos mentais se formam tanto na subjetividade como na 

interação com a natureza. Os termos movimento e mudança estão presentes no 

humano; a dialética em movimento compreenderia a diversidade em meio à 

igualdade, logo, movimento e mudança estão intrinsecamente conectados; 

quando há movimento os corpos deixam de ser estáticos, se permitindo mudar; 

e a mudança é uma consequência das interações dialógicas humano-natureza. 

Estas prerrogativas nos impulsionam a discutir o imaginário infantil com 

base nos pressupostos socioculturais propostos por Vygotsky. O brincar e a 

brincadeira são elementos que despertam na criança, fantasia, curiosidade, 

descoberta. Assim, a brincadeira é algo que marca a vida, a infância.  “Mas por 

que elas brincam? Por que isso é importante para elas? O quanto é importante? 

Como as crianças preferem brincar? Com quais tipos de materiais preferem 

brincar? O que elas buscam quando brincam?” (SAURA, 2013, p.1). Esses 
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questionamentos, somados a curiosidade, abre um leque de possibilidades 

investigativas a respeito do que seria o brinquedo para a criança.  

Vygotsky (2007), afirma existir atividades que dão mais prazer a criança 

do que o brinquedo e, existem jogos que não são atrativos aos alunos. Por certo, 

algumas atividades são enriquecidas com elementos que encantam como cores, 

formas, curiosidades, fazendo despertar a fantasia. Já, atividades que exigem 

presteza na execução, movimentos precisos tendem a causar repulsa pelas 

crianças.   

Ao brincar com os elementos na natureza a criança se deixa contagiar 

pela imensidão de cores, formas, sabores e odores permitindo criar várias 

possibilidades do fazer de conta; nesse sentido as crianças assumem papeis de 

heróis, vilões, estreantes de uma peça principal. 

Assim, as brincadeiras precisam partir de uma motivação para que 

aconteça o brincar.  

Neste sentido, jogo e brinquedo têm a mesma conotação e, embora o 

prazer não seja uma característica que os definem, “o brinquedo completa as 

necessidades das crianças, pois num sentido mais amplo, inclui tudo aquilo que 

é motivo para ação” (VYGOTSKY, 2007, p.107). Então, tudo - água, ar e terra 

podem ser considerados brinquedos à medida que coloca a criança em ação 

(PIORSKI, 2013). 

A criança tem uma imaginação fértil, dá respostas inusitadas, cria 

personagens fictícios, está sempre em movimento reconhecendo o mundo que a 

cerca, uma desbravadora. As crianças não têm medo do erro, elas se aventuram 

na descoberta de encontrar algo novo para poder desvendar, explorar. 

Diante do exposto, os incentivos são imprescindíveis para manter a 

criança em ação. Assim propõe Vygotsky: 

Se ignoramos as necessidades das crianças e os incentivos que são 
eficazes para colocá-las em ação, nunca seremos capazes de entender 
seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro, porque 
todo avanço está conectado com uma mudança acentuada nas 
motivações, tendências e incentivos. (VYGOTSKY, 2007, p.108) 
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Estas palavras convergem na perspectiva dialética, no sentido de 

movimento, mudança; portanto, é preciso entender a singularidade do 

brinquedo em cada etapa de desenvolvimento infantil.  

A complexidade organizativa de uma brincadeira seria uma boa 

oportunidade para refletirmos as atitudes que as crianças constroem no 

desenvolvimento infantil. 

Para chegar a um conceito de brinquedo, Vygotsky (2007) diz que as 

crianças têm desejos que podem ser satisfeitos imediatamente ou não. Os 

desejos saciáveis imediatamente, apresentam-se nos primeiros três anos de 

idade e, são facilmente esquecidos, porque a criança se distrai com qualquer 

outra cena. Quando inserida no contexto escolar constrói a ideia de brinquedo, 

a partir da imaginação transformada em realidade. Assim, o brincar se 

distingue de outras atividades pelo fato de que no brinquedo a criança cria uma 

situação imaginária.  

Nesse sentido, a escola não pode menosprezar o imaginário da criança, 

mas propor reflexões sobre a transposição do imaginário para a realidade, 

apresentando as convenções humanas que distinguem, por exemplo, o homem 

dos demais animais.  

O aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a 

escola. As crianças experimentam situações diversas na infância, reproduzem 

cenas do cotidiano, elaboram pensamentos fictícios, assumem papeis, 

transferem significados dando vida a imaginação, logo a aprendizagem 

constitui um fator intrínseco ao desenvolvimento.  Pois, ao chegar à escola a 

criança traz experiências vivenciadas que servirão de subsunçores (MOREIRA, 

2001) a novos saberes.   

Com isso, elaborar uma atividade interventiva devemos valorizar o 

conhecimento prévio dos estudantes, pois esses conhecimentos servirão para a 

“assimilação de fundamentos do conhecimento científico” (VYGOTSKY 2007, p. 

94).  

Perante o exposto, o desenvolvimento infantil pode ser comparado a 

uma caixa de segredos onde as crianças vão abrindo uma a uma até concluírem 
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o ciclo maturacional; os aprendizados adquiridos podem corroborar com uma 

prática docente investigativa com foco na organização pedagógica a partir dos 

conteúdos de ensino. 

 

2.2 - Da imaginação ao pé no chão: Os conteúdos de ensino segundo Pozo e 

Gómes-Crespo 

O contexto educacional da década de 90 exigia mudanças no currículo 

escolar a fim de atender ao corpus capitalista que se instalava no Brasil por meio 

do modelo neoliberal. Esse modelo se espelhava nos Estados Unidos, Espanha, 

Inglaterra e outros que já tinham em suas propostas educacionais um modelo 

de ensino dialógico quando professores e alunos eram parte integrante do 

processo educativo e os conteúdos de ensino não serviam como fim em si 

mesmos. 

Nessa perspectiva, Coll et al.(1998), chama a atenção 

 
Embora os conteúdos tenham desempenhado sempre um papel 
decisivo nas orientações e programas oficiais, nas programações dos 
professores e professoras e na organização prática das atividades 
concretas de ensino e aprendizagem nas salas de aula – estando 
permanentemente no centro do debate educativo e pedagógico – nas 
últimas décadas, houve uma certa tendência a minimizar sua 
importância e interesse, em alguns momentos sendo considerado uma 
espécie de mal necessário (COLL et al., 1998, p.9). 

 

As mudanças em torno dos conteúdos de ensino sinalizam para um 

entendimento mais amplo sobre os objetivos da educação. Os conteúdos não 

seriam vistos como um fim em si mesmos e, a atuação do professor deixaria de 

ser atrelada a educação bancária (COLL et al., 1999). 

Vários movimentos deflagraram a reforma educacional no Brasil. Um 

dos movimentos de destaque foi o relatório de Delores (Coll et al. 1999) 

pontuando uma revisão política educacional em vários países e propondo 

desafios a serem resolvidos no século XXI (DAMBROS; MUSSIO, 2014). 

Entre os desafios apontados por Delores, apresenta o conceito de 

educação para o longo da vida, a fim de construir uma sociedade educativa e 

aprendente. Neste foco, a educação seria harmoniosa, democrática, com recuo 
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da pobreza e exclusão social, pois estaria ancorada nos quatro tipos de 

aprendizagem: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos (SHIROMA et al., 2011). 

O enfoque na reforma educacional da década de 90 apontava para novos 

direcionamentos na educação uma vez que os objetivos de ensino precisavam se 

adequar as necessidades de um novo contexto global.  

Nesse sentido, os estudos de Coll et al. (1998) já enfatizavam e 

destacavam a importância dos conteúdos nas atuais propostas curriculares 

pressupondo, de fato, uma reformulação do conceito de conteúdo. O termo 

conteúdo foi usado muitas vezes como sendo o assunto a ser transmitido para o 

aluno, as propostas didáticas eram organizadas a partir dos chamados assuntos 

que os estudantes deveriam aprender.  

Mas, a partir dos estudos de Coll et al. (1998) o termo conteúdo foi 

abordado de maneira mais abrangente, sendo conveniente definir os conteúdos 

como um conjunto de conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e 

apropriação pelos alunos e alunas, seriam consideradas essenciais para o seu 

desenvolvimento e socialização.    

As considerações anteriores corroboram com a distinção dos conteúdos 

escolares, como conceituais, procedimentais e atitudinais. 

 
Esses três tipos de conteúdo encerram uma proposta curricular 
importante, rompendo com a prática memorística e repetitiva de fatos 
e conceitos e trazendo para o bojo das discussões pedagógicas os 
conhecimentos culturais relegado na maioria das vezes a exclusiva 
responsabilidade dos alunos (COLL et al., 1998, p.14-15). 
 

O ensino conceitual imperou por longos anos nas propostas pedagógicas 

da rede pública no Brasil. O conteúdo era ensinado na perspectiva da 

“decoreba”, aulas enfadonhas com listas intermináveis de perguntas e respostas 

com enunciados que versavam sobre: O que? Onde se localiza? Classifique, 

entre outros questionamentos. Essas questões eram tão clássicas que os próprios 

alunos montavam seus questionários em dias de atividade avaliativa e grande 

era o êxito de quem memorizava todos os conceitos e dados (COLL et al., 1998). 
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Algumas das listas intermináveis caíram no esquecimento, “não só pela 

fragilidade de nossa memória, mas também pela constante atualização dos 

conteúdos no currículo” (POZO, 1998, p.19). Na verdade, os conteúdos 

memorizados tinham como objetivo a aprovação nas avaliações.  

Por conteúdos conceituais, entende-se como dados ou fatos, conceitos e 

princípios. Nesse sentido dados e conceitos estão interligados, poderíamos 

dizer então que os dados e os conceitos são o que tradicionalmente se entendeu 

como conteúdo (POZO, 1998).  

Pozo e Gómes-Crespo (2009) afirmam que embora a prática do ensino 

conceitual tenha perdurado nos ensinamentos escolares, os alunos não 

dominavam adequadamente os conceitos.  

Deve-se considerar também, como nos adverte Pozo que: 

 
De algum tempo para cá, a aprendizagem de fatos e dados tem sido 
complementada e às vezes substituída pela apresentação de conceitos 
de complexidade diversa que formam, em muitos casos, a coluna 
vertebral dos currículos vigentes nos últimos anos no ensino 
obrigatório (POZO, 1998, p.19). 

 

Apesar de os conteúdos conceituais serem vilões do ensino e da 

aprendizagem, seja pela alusão ao aprendizado memorístico, seja pela visão 

centralizadora do conteúdo como único meio para adquirir conhecimento, faz-

se necessário entender que todo ensino necessita de estratégias didáticas para 

ser conduzido. E nesse sentido, os conteúdos conceituais não podem estar 

dissociados nem dos dados, nem dos conceitos.  

No entendimento de Pozo e Gómes-Crespo (2009), dados ou fatos estão 

atrelados a datas, acontecimentos, nomes, símbolos; esses dados servem como 

uma base para formular novos conhecimentos. Ou seja, é a partir dos vários 

dados que o indivíduo constrói seus significados. 

 
É importante afirmar que os conteúdos conceituais são necessários 
para o aprendizado dos estudantes; para aprender um conceito é 
necessário relacioná-lo com outros significados, uma vez que os dados 
e os conceitos não podem ser isolados dos conteúdos do currículo 
(POZO 1998, p.22). 
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O ensino de dados é relevante para a aprendizagem, os conteúdos 

conceituais precisam estar ligados entre si. Esse direcionamento é defendido 

por Pozo e Gómes-Crespo (2009) como princípios da aprendizagem. Todo esse 

esforço é para que o ensino não se torne memorístico não caindo no 

esquecimento. 

A aprendizagem não se restringe apenas a fatos, conceitos e princípios, 

ela precisa ser significativa para o estudante. Ao propor uma atividade que 

desperte o interesse do aluno, o professor está dando a oportunidade de 

avançar cognitivamente em seus arcabouços cognitivos recorrendo a dados ou 

fatos, e princípios. 

Assim, a aprendizagem se torna significativa quando os argumentos nos 

fazem acreditar na veracidade do que está sendo dito, ensinado; “quando a 

gente compreende as coisas, os dados deixam de ser arbitrários e, portanto, são 

mais fáceis de reter” (POZO; GÓMES-CRESPO, 2009, p.82). Por certo, o ensino 

de conceitos não é uma tarefa fácil, pois o aluno não poderá repetir o que não 

compreendeu. 

Contudo, o entendimento sobre os conteúdos conceituais é de extrema 

importância uma vez que os conteúdos procedimentais e atitudinais só 

acontecerão se o estudante tiver o domínio dos conceitos. 

As novas exigências curriculares em torno dos conteúdos de ensino dão 

um destaque aos conteúdos procedimentais, um saber fazer atrelado aos 

conhecimentos adquiridos nos conteúdos conceituais.  

Segundo Coll e Valls (1998) inúmeras foram as inquietações sobre a 

aplicabilidade dos conteúdos procedimentais: seria um conteúdo novo, 

conteúdo de uma subcategoria, seriam ensinados e apreendidos da mesma 

forma, as atividades didáticas seriam específicas? De fato, os conteúdos 

procedimentais trouxeram muitas interrogações e segundo os PCNs (1997) os 

conteúdos procedimentais são abordados como um saber fazer que envolve 

tomar decisões e realizar uma série de ações, de forma ordenada e não aleatória 

para atingir uma meta. Para Valls (1996) os procedimentos são atividades que 

os alunos devem apropriar-se ao longo do percurso das aprendizagens. Zabala 
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(1998) aponta ser um conjunto de atividades ordenadas e com um fim, dirigidas 

para a realização de um objetivo.  

Comungando do mesmo pensamento, Coll e Valls (1998) afirmam que as 

estratégias utilizadas para realizar uma tarefa permitem a conclusão da mesma 

com maior aproveitamento. Dessa forma, estes autores são unânimes em 

afirmar que as atividades procedimentais fazem uso de um repertório de 

conhecimentos prévios: científicos, senso comum, crenças e valores apreendidos 

no convívio social – mídia, família, escola. 

Os autores Zabala (1998); Coll e Valls (1998) argumentam que os 

conteúdos procedimentais já foram utilizados com outras denominações 

(hábitos, técnicas, destrezas ou habilidades, métodos, estratégias). Com base 

nos autores Coll e Valls (1998) e Pozo e Gómez-Crespo (2009) os tipos de 

procedimentos, denominações, poderiam ser organizados a partir de uma 

generalidade e ou complexidade; os conceitos seriam acessados, selecionados e 

aplicados para resolver questões procedimentais.   

 Por tudo isso, o currículo escolar precisa garantir o diálogo entre os 

conteúdos e às necessidades formativas dos alunos, uma vez que as mudanças 

nos meios de comunicação trouxeram novas formas de conceber o 

conhecimento.  

Muitos professores, e até mesmo alunos, estão convencidos de que as 
dificuldades no saber fazer ocorrem devido à incapacidade de aplicar 
o que se sabe dizer e, por essa razão, a teoria sempre deve preceder a 
prática, que não seria outra coisa senão a aplicação do que foi 
previamente aprendido. (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009, p.48) 

 

A dificuldade em escrever o que se sabe é uma das fragilidades 

provenientes do ensino de conteúdos procedimental. Embora, já discutimos 

anteriormente, vale reforçar que os conceitos precisam estar articulados com 

dados e fatos, a fim de promover uma aprendizagem significativa. Lembrando 

que essa articulação entre os conteúdos não pode gerar confusão quanto a 

aplicabilidade.  

Sobre os conceitos é preciso deixar claro que se trata de alguns 

acontecimentos com os quais dizemos ou declaramos coisas (objetos, nomes, 
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propriedades, para que serve). Já os procedimentos os alunos precisam saber 

fazer coisas: Lê-las, fazê-las, produzi-las (COLL; VALLS 1998). 

O ensino de conteúdos procedimentais não deve acontecer de forma 

mecânica, é preciso propor ações para que o aluno organize e exercite o 

conhecimento aprendido. Nesse sentido, as propostas interventivas com a 

organização dos conteúdos de ensino, retoma conceitos estruturantes, flexibiliza 

o tempo de apreender, avalia o processo pedagógico.  

Na elaboração de atividades que primem pelo conteúdo procedimental, 

uma prática muito corriqueira é atribuir o sentido conceitual ao formato das 

atividades - justificada nos modelos de formação de professores, falta de 

consistência entre teoria e prática, entre outros desafios impregnados no fazer 

pedagógico.  

Pozo e Gómez-Crespo (2009) alertam que as atitudes são os conteúdos 

mais difíceis de serem articulados, uma vez que a escola, por muitos anos, 

trabalhou os conteúdos de ensino como sendo um único viés, o conceitual; Pozo 

e Gómez-Crespo acrescentam (2009, p.29), “o que geralmente se avalia é o 

conhecimento conceitual e, em menor medida, o procedimental, mas as atitudes 

dos alunos praticamente não são levadas em conta porque talvez se encaixe mal 

no formato de prova”.  

É certo que, a transmissão de conteúdos tinha um propósito avaliativo, o 

professor passava a atividade e os alunos deveriam expressar o aprendizado 

nas provas trimestrais / ou unidades letivas. Essa prática sintetiza o ensino 

baseado em conceitos. Contudo, as aprendizagens necessárias aos estudantes 

não se limitam a conceituar os componentes das propostas curriculares. Diniz e 

Carneiro (2005, p.3) asseveram “O que nos parece claro é que os conteúdos 

atitudinais não são ensinados sistematicamente ou conscientemente pelos 

professores”.  

Ensinar atitudes exige do professor, emancipação. Os valores, as normas, 

as crenças, os papéis serão propagados como determinantes sociais (SARABIA, 

1998). 
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Segundo Pozo e Gómez-Crespo (2009), os professores não se queixam da 

falta de aprendizagem dos alunos, outrossim apontam conversa paralela e 

indisciplina como inviabilizadores da aprendizagem. Assim, “as atitudes dos 

alunos, sua forma de se comportar na sala de aula, e fora dela, seus valores, são 

alguns dos elementos que mais incomodam os professores no seu trabalho 

cotidiano” (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009, p.30). De fato, é mais fácil o 

professor pontuar problemas que estejam relacionados ao aluno do que expor 

uma situação em que ele também é partícipe. 

O professor tem o hábito de relacionar aprendizagem com bom 

comportamento, mas nem sempre esse pensamento é certeiro. O professor não 

pode colocar a culpa da não aprendizagem dos alunos como sendo um 

problema exclusivo do alunado. É preciso levar em consideração as estratégias 

didáticas, as condições sociais dos estudantes e outros elementos que venham 

fortalecer as atitudes. 

Os conteúdos atitudinais podem perpassar todo o currículo escolar sem o 

professor se dar conta do ensino do mesmo. As atitudes seriam comparadas a 

substâncias gasosas e os conceitos e procedimentos comparados à parte sólida 

(POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009).  

Dessa forma, as atitudes estão interligadas aos demais conteúdos de 

ensino sendo impossível determinar quando iniciar ou terminar um conteúdo 

atitudinal, pois a própria ação de ensinar pode ser computada como uma 

atitude. 

As atitudes não são apreendidas apenas com uma demonstração, de 

exemplos isolados. Para demostrar atitude é necessário passar por um conflito, 

agir sobre ele com base nos conceitos apreendidos ou propor outras estratégias 

para solucioná-lo, vivenciar a ação escolhidas refletindo os aspectos positivos e 

negativos. Assim, “uma mudança de atitude é menos perceptível, mas quando 

ocorre, seus resultados são mais duradouros e transferíveis” (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009, p.31). 

O ensino de atitudes nos anos iniciais é importante porque as crianças 

podem confrontar com outras aprendizagens vivenciadas fora do ambiente 
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escolar, dialogar com outras disciplinas, inferir em ações cotidianas, promover 

reflexão a partir das suas próprias escolhas. Ressaltamos que as atitudes, 

normas e valores apreendidos fora do espaço escolar são marcantes, reforçam 

experiências do conviver. 

Pozo e Gómez-Crespo (2009) apontam que o conhecimento prévio das 

crianças, as ações internalizadas que estão distantes do conhecimento científico 

é um problema a ser resolvido a partir dos conteúdos atitudinais. Quando as 

atitudes passam a ser um ponto explícito dentro do planejamento, seu 

propósito também será provocar mudanças.  

Assim, “embora não seja o que desejam muitos professores, por sua 

conduta na sala de aula, estão transmitindo atitudes que contagiam os alunos e 

por isso é conveniente, controlar melhor quais são os modelos que estamos 

oferecendo a eles” (POZO; GÓMEZ-CRESPO 2009, p.34.). O reforço de 

condutas, “repetição e modelagem” de ações em que a criança participa como 

telespectadora ou protagonista, incentiva a desenvolver condutas, seja pelas 

conclusões baseadas em exemplos contados ou que tiveram experiência. 

De acordo com Sarabia (1998, p.122) as atitudes são definidas como “uma 

tendência ou disposição, relativamente duradoras a avaliar de um modo 

determinado um objeto, pessoa, acontecimento ou situação e a atuar de acordo 

com a avaliação”.  

Para que os conteúdos atitudinais se tornem visíveis no planejamento é 

preciso pontuá-lo como objetivo de ensino e, compreender os componentes 

básicos que vão alicerçá-lo. Nessa direção, Pozo e Gómez-Crespo (2009) 

argumentam, que os conteúdos atitudinais podem se reportar a valores, normas 

e atitudes.  

As atitudes são padrões de conduta (componente comportamental); as 

normas seriam as ideias e crenças (componente cognitivo); valores seriam os 

elementos que regem o funcionamento dessas normas (dimensão afetiva). 

Tomazello e Guimarães (2003) afirmam:  

 
As atitudes possuem três componentes básicos para sua formação e 
mudança que refletem a complexidade da realidade social. São eles o 
componente cognitivo (conhecimentos e crenças), o componente 
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afetivo (sentimentos e preferências) e o componente de conduta (ações 
manifestas e declarações de intenções). Além disso, as atitudes são 
experiências subjetivas internalizadas, que envolvem uma avaliação e 
juízo de valor podendo ser expressas através da linguagem verbal e 
não-verbal que refletem as atitudes e possuem funções de defesa, de 
adaptação, de expressão de valores e cognoscitiva. (GUIMARÃES; 
TOMAZELLO, 2003, p.174). 

 

Esse misto de proposições sobre os conteúdos atitudinais precisa ser 

dialogado com os alunos, pois uma vez conhecido os dados, valores, condutas e 

comportamentos as atitudes tendem a alicerçar-se na perspectiva dos anseios 

individuais e coletivos. Pozo e Gómez Crespo dizem: 

 
 As metas explícitas de todo currículo deve ser a de promover nos 
alunos valores relacionados com a natureza da ciência e suas 
implicações sociais, mas também outros relacionados com a atividade 
do aluno na sala de aula, suas relações com seus colegas e seus 
professores e, fora da escola, relacionados com a sociedade e com a 
forma de resolver os problemas que a vida social apresenta. (POZO; 
GÓMES-CRESPO, 2009, p.32-33). 

 

Com base no exposto, é possível redimensionar a ideia dos autores para 

uma visão do que seria o propósito da alfabetização científica que é justamente 

o de preparar os alunos para interagirem de maneira autônoma nas decisões 

cotidianas mobilizando outras pessoas a repensarem suas ações.  

É provável que o ensino de conteúdos atitudinais não busca mudar as 

atitudes dos alunos, mas disponibilizar outras maneiras de pensar e tomar 

decisões com base em conhecimentos científicos, e ao se confrontar com 

problemas cotidianos possa escolher qual decisão tomar, seja com base no 

conhecimento popular ou com base no conhecimento científico.  

Para tanto, é interessante que o aluno perceba a importância do 

conhecimento científico e saiba distinguir suas diferenças de outros recursos 

sociais, entender que não existe um conhecimento que se sobrepõe a outros, 

mas espera-se que as crianças sejam capazes de confrontar os saberes, suas 

limitações e seu caráter complementar com respeito a outras formas de 

conhecimento: ético, estético, religioso (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009).  

Importante salientar que embora as ciências se fundamentem em 

investigação, comprovação e cientificismo, o professor poderá usar o 
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conhecimento prévio dos estudantes, a fim de que estes possam fazer relações 

entre saberes. 

Mobilizar os estudantes a aprender ciências não tem sido uma tarefa fácil 

uma vez que eles aprendem aquilo que lhes interessa, que chama atenção, que 

esteja vinculado aos seus desejos e significados. Alunos do ensino fundamental 

I, por exemplo, entre seis e oito anos estão numa fase de brincadeiras e 

curiosidades e envolvê-los em atividades investigativas, problematizadoras 

pode proporcionar maior aproximação com os objetivos da educação científica 

(POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009).  

As aulas de ciências têm sido concorrentes de várias formas de 

aprendizagem: as mídias, as experiências individuais, coletivas, entre outras. 

Portanto, exercer a docência não basta apenas fazer leituras dos livros didáticos, 

explicar teoricamente uma experiência científica, abordar temas sem fazer 

conjecturas com outras ciências. É mister tratar o conhecimento científico com 

argumentos concretos e aplicabilidade científica, a fim de apresentar aos alunos 

uma ciência possível de entendimento. 

Pozo e Gómez-Crespo (2009) sustentam que a motivação é estimulada 

pela “expectativa de êxito de uma tarefa e o valor concedido a ela”. Os alunos 

de modo geral tendem a buscar vantagens nas atividades realizadas – notas, 

bônus, barganhas pedagógicas – a fim de satisfazer seus interesses pessoais, se 

livrar das cobranças e conquistar prêmios prometidos pelos pais. Sendo assim, 

um dos “objetivos da educação científica é motivar os estudantes a mudarem 

suas prioridades perante a aprendizagem” (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). 

 Sobre as recompensas Pozo e Gómez-Crespo (2009) dizem que o 

professor precisa ter cuidado ao propor castigos e reforços, pois essas condutas 

reforçam atitudes e consequentemente quanto maior o reforço mais difícil será a 

mudança de atitudes. Por isso eles afirmam que as atividades precisam ser 

relevantes para construir uma base sólida do conhecimento científico.  

Diante do exposto, fica claro que os conteúdos de ensino não são fácies 

de transpor para a prática; os ranços pedagógicos, a burocratização dos projetos 
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pedagógicos, a descrença na educação, os mitos epistemológicos, as formações 

engessadas tudo se justifica como empecilho à mudança. 

A palavra mudança talvez explicasse os conteúdos de ensino. Mudar é 

fazer diferente, é arriscar-se, romper paradigmas e aventurar-se. 
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CAPÍTULO 3: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 - Características da Pesquisa  

Este estudo adotou a pesquisa qualitativa haja vista a possibilidade de 

trabalho com dados subjetivos, crenças, valores e opiniões.  

A escolha metodológica consistiu na observação participante, entrevista 

semiestruturada, intervenção quando o pesquisador teve a chance de relatar e 

intervir com base nas observações.  

Para Ludke e André (1986, p.33) a entrevista é um dos instrumentos 

fundamentais de coleta de dados, por permitir “a captação imediata e correta 

da informação desejada” De fato a entrevista possibilita absorver informações 

significativas para o delineamento de atividades. Ainda segundo a autor: 

 
O observador como participante é um papel em que a identidade do 
pesquisador e os objetos do estudo são revelados ao grupo 
pesquisado desde o início; o pesquisador pode ter acesso a uma gama 
variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo 
cooperação ao grupo. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 29). 

 

A pesquisa foi realizada seguindo algumas etapas: no primeiro momento 

seguimos o protocolo de orientações do comitê de ética; sendo aprovado pelo 

CAAE-Certificado de Apresentação para apreciação ética- nº 75836517 em 

26.09.2017; analisamos a proposta pedagógica, da turma do 3º ano de 2018; 

fizemos uma entrevista semiestruturada com os estudantes para saber quais 

percepções eles tinham da fauna silvestre urbana. 

Superada a etapa anterior, fizemos a análise dos dados usando as 

respostas das entrevistas semiestruturadas, gravações, filmagens e as anotações 

feitas pelo pesquisador. Segundo Carvalho et al. (2004) embora existam 

controvérsias sobre a entrevista aplicada com criança o que se percebe é a 

utilização desse instrumento como uma maneira de tentar entender questões 

que são susceptíveis de serem observadas diariamente.  

Com base nos dados coletados fizemos a categorização que segundo 

Carvalho et al. (2004) “o agrupamento deve responder ao que está sendo 
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perguntado, ou seja, reflete o ponto de vista e os objetivos da análise”. 

Posteriormente aconteceu a elaboração da proposta interventiva com a parceria 

da professora regente. A mesma versou sobre o ensino de zoologia a fim de 

averiguar o conhecimento cotidiano e científico dos alunos sobre fauna urbana, 

e em que medida novas abordagens poderiam ressignificar os conhecimentos 

prévios dos alunos. 

Construída a proposta pedagógica, organizamos os materiais necessários 

para a aplicação da sequência didática, registramos os dados no diário de 

campo, fizemos a filmagem das aulas ministradas.  

Para Puglisi e Franco (2005) o ponto de partida da análise de conteúdo é 

a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada.  O diálogo promove o extravasamento 

das ideias e dos significados embutidos nos discursos. O autor completa “torna-

se indispensável considerar que a relação que vincula a emissão das mensagens 

que podem ser uma palavra, um texto, um enunciado ou até mesmo um 

discurso estão necessariamente, vinculadas as condições contextuais de seus 

produtores” (PUGLISI; FRANCO, 2005, p.13). 

   

3.2 - Local e Participantes da Pesquisa  

A Escola Rômulo Galvão de Carvalho está situada na Rua Nova, um 

bairro da cidade de Itaquara – BA, atendendo a uma demanda aproximada de 

300 alunos do Ensino Fundamental I. 

Foram realizadas as entrevistas e a proposta didática na turma do 3º ano 

A, do ensino fundamental I, turno matutino, composta por 28 alunos oriundos 

da sede e de povoados da cidade, com faixa etária de 08 a 09 anos de idade. 

 

3.2.1 - Pesquisa: Itinerário  

O itinerário da pesquisa foi organizado nas seguintes etapas: a primeira 

etapa foi uma reunião com a direção da escola, professora regente e demais 

profissionais do quadro docente, para apresentar a pesquisa que seria 

desenvolvida na turma do 3º ano A.  Realizamos a reunião de pais; 
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apresentamos a intervenção aos alunos; fizemos uma leitura do plano de curso; 

realizamos as entrevistas e transcrição dos dados. Por fim, aconteceram estudos 

para elaboração das atividades, preparação e aplicação da proposta 

interventiva. Após a intervenção passamos a discussão dos dados. 

 

3.2.2 - Primeira etapa: contato Inicial com Familiares dos Estudantes do 3º 

Ano do Ensino Fundamental 

O diálogo com os pais foi necessário, no sentido de aproximar as 

discussões do ambiente escolar ao contexto familiar. Assim, organizamos o 

encontro cumprindo o convite que lhes foi enviado, tivemos a participação de 

mais de 90% dos pais presentes à reunião. 

A reunião aconteceu na escola Rômulo Galvão de Carvalho, no dia 

dezessete de março de 2018. Falamos sobre os objetivos da pesquisa, 

detalhamos as questões da ação interventiva como: conservação da fauna.  Os 

pais se mostram entusiasmados, receptivos as atividades e permitiram a 

participação dos filhos na pesquisa. 

 

3.2.3 - Segunda etapa: Contato Inicial com os Estudantes do 3.º Ano do Ensino 

Fundamental I 

O encontro com os alunos foi organizado com antecedência, a professora 

regente se mostrou animada em acolher a pesquisa na turma. Organizamos 

uma peça teatral para a apresentação da pesquisadora e da pesquisa. Contamos 

com a parceria de duas professoras da rede municipal; o enredo da peça teatral 

falava de um lindo presente que a professora regente, recebeu da sua turma do 

3º ano A.  

Elencamos as fases que a pesquisa iria transcorrer, afirmamos que não 

haveria gastos com a pesquisa, por parte dos alunos, e confirmei que os pais já 

haviam sidos informados e assinaram os documentos necessários para a 

participação das atividades desta pesquisa.  

Ao esclarecer todas as atividades, falamos sobre a submissão ao conselho 

de ética, bem como os documentos necessários para legalizar a pesquisa. 
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Perguntamos se todos gostariam de participar da pesquisa.  Todos assinaram os 

documentos necessários à participação. 

 

3.2.4 – Quarta Etapa - Entrevista com os Estudantes Participantes da Pesquisa 

As entrevistas ocorreram no mês de março de 2018. Dos 28 alunos 27 

participaram da entrevista, um aluno não compareceu a escola durante os dias 

de realização da mesma. Vale pontuar, segundo a diretora da escola, que a 

metade da turma é proveniente de uma escola particular e que não 

participaram das atividades do Programa Nacional de Alfabetização pela Idade 

Certa – PNAIC. 

Realizamos a coleta de dados por meio de um questionário previamente 

elaborado, composto por quatro questões semiestruturadas. Os alunos foram 

convidados, individualmente, a se dirigirem a uma sala, reservada, para a 

atividade.  

Abaixo, encontra-se um quadro com as questões semiestruturadas e as 

intenções, respectivamente. 

 

Quadro 1- Questões da entrevista semiestruturada realizada com os 27 estudantes 
do 3º ano do ensino fundamental I em uma escola do município de Itaquara, BA, 
Brasil. 

Questões Intenções 
Você já viu animais na escola? Quais? Perceber se os alunos reconhecem aninais 

presentes na escola. 

Você acha que esses animais deveriam 
estar na escola? 

Há compreensão sobre o meio ambiente 
como espaço que agrega uma 
multiplicidade de seres? 

O que você acha desses animais? Perceber quais atributos são designados a 
fauna. 

Como você reage ao ver esses animais? Observar qual intencionalidade existe 
nas ações das crianças.  

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

De posse dos dados da entrevista e a transcrição das mesmas, 

elaboramos as atividades que compuseram a proposta interventiva intitulada: 

“Planeta de todos nós”. 
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3.2.5 - Quinta Etapa - Elaboração e Aplicação da Proposta Interventiva. 

Ao professor é dada a oportunidade de construir atividades consistentes, 

que promova a dialogicidade e a empatia entre aprendiz e objeto a ser 

estudado. No momento da organização de uma sequência de atividades, o 

professor deve fazer uma autorreflexão para verificar possíveis ranços 

epistemológicos; uma vez que enraizados precisam de uma nova roupagem a 

fim de melhor conduzir as práticas pedagógicas.  

Como suporte aos conhecimentos específicos do ensino de ciências, 

sustentamos nossos argumentos a partir de teóricos da ecologia e zoologia 

como Ricklefs (2016). Para o desenho da proposta interventiva utilizamos os 

aportes da teoria Vigotskiana sobre desenvolvimento infantil (2010), e no que 

tange ao referencial de Pozo; Gómez-Crespo (2009) usamos os conteúdos de 

ensino conceitual, procedimental e atitudinal. 

Abaixo, consta o Quadro 02 que apresenta o planejamento das 

atividades. 

 
Quadro 02 – Planejamento das atividades realizadas com os 27 estudantes do 3º ano 
do ensino fundamental I em uma escola do município de Itaquara, BA, Brasil. 

 Direitos de 
aprendizagem 

Desenho estratégico da aula Identificador 
de participação. 

AULA 1 
(15/05/18) 

Diferenciar 
animais de 
outras espécies 
de seres vivos. 
 
 

Questionamento: o que é um 
animal?  
 
Certezas iniciais; dúvidas 
temporárias iniciais. 
Pit stop: atitudes 
temporárias iniciais. 
 
Roda de conversa: solicitar 
aos alunos que identifiquem 
os animais e colar no painel.  

Participação 
oral dos 
estudantes nas 
atividades. 
 
Confecção do 
painel - ISSO É 
FAUNA! 
 
 
 

AULA 2 
(16/05/18) 

Identificar a 
diversidade de 
animais em 
relação aos 
modos de 
locomoção, 
revestimento do 

Aula expositiva com uso do 
kit multimídia. 
 
Evolução das espécies - 
árvore filogenética. 
 
 

Participação 
oral nas 
atividades. 
 
Atividade 
coletiva. 
 



51 
 

corpo, 
alimentação, 
reprodução e 
modos de se 
abrigar nos 
ambientes. 
Reconhecer a 
importância dos 
animais na 
natureza. 

 
 Características dos animais: 
O que têm dentro do 
caracol? 
 
 
Habitat – onde vivem os 
animais?  
 
 

 
Produção 
individual, 
desenho livre. 
 
 

Aula 3 
17/05/18) 

Reconhecer as 
necessidades 
básicas dos 
animais. 
Avaliar a 
conduta 
humana diante 
da fauna. 

Filme: os sem floresta 
 
Fauna Sinantrópica  
 
 
Espécie introduzida. 
 

Atividade 
impressa, 
individual, 
Ops! Encontrei 
você na cidade, 
o que devo 
fazer? 
 

Aula 4 
(18/05/18) 

Identificar 
atitudes com o 
meio ambiente e 
com a fauna. 

Painel Ilustrado– Eu preciso 
decidir! Curto X Não curto. 
 
 

Participação e 
interação a 
partir do painel 
ilustrado. 

Aula 5  
(21/05/18) 

Assumir 
atitudes e 
valores, respeito 
e preservação  
com outros 
grupos, com 
outras espécies 
e a natureza. 

Situações problemas: 
atitudes em jogo. 
 
Conto: Natureza online. 

Participação na 
atividade 
atitudes em 
jogo. 
 
 

Aula 6 
(22/05/18) 

Interagir 
socialmente 
para tomar 
decisões éticas. 

Recapitulando os 
conhecimentos 
Quadro: Certezas finais; 
dúvidas temporárias. 
Pit stop – atitudes 
temporárias. 

Participação 
oral nas 
atividades. 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

A proposta interventiva foi sistematizada a partir de três pontos que 

convergem no sentido de propor um planejamento coeso.  A primeira coluna 

aponta os direitos de aprendizagem sinalizados pelo MEC para o ensino de 

ciências no eixo vida nos ambientes e/ ou objetivos de ensino – conceituados, 

por nós, como conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais-, a segunda 
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coluna apresenta o desenho condutor das aulas; A última coluna sinaliza os 

identificadores de aprendizagem, conhecer, saber fazer e ser.   

A estrutura do planejamento foi pensada no sentido de mobilizar 

saberes, letramento científico, letramento matemático, visão de mundo, empatia 

e autogestão do saber. 

Esta proposta interventiva valoriza o desenvolvimento infantil propondo 

atividades lúdicas, contextos vinculados às tecnologias, o uso de imagens para 

diversas analises. Todo aparato teórico utilizado para a elaboração desta 

proposta é um indicativo ao professor em fazer uso de referências científicos e 

pedagógicos que dialoguem com as práticas em sala de aula, não permitindo 

que suas construções se tornem apenas relatos de experiências. 
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CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As páginas que seguem apresentam a organização do capítulo em quatro 

momentos: Contato inicial com os familiares; Encontro com os estudantes do 3º 

ano A; Análise das entrevistas; aplicação da proposta de intervenção.  

 

4.1 - Primeiro momento: contato Inicial com familiares dos estudantes do 3º 

Ano do Ensino Fundamental  

 Na reunião de pais estabelecemos um diálogo sobre as questões em torno 

da pesquisa; respondemos aos questionamentos, apontamos os benefícios que a 

pesquisa traria para os alunos, dentre as quais citamos: “Quanto tempo vai 

durar? Eles vão sair da escola? Vão fazer trilha nas matas? “Vão pegar os 

animais?” 

Informamos, que as atividades seriam realizadas no espaço da sala de 

aula, podendo se estender ao pátio, mas se houvesse a necessidade de ausentar-

se do espaço escolar encaminharíamos um documento- autorização, para ser 

apreciado. E, as atividades não envolveriam contato com animais. 

Fomos questionados “Esse projeto parece bom, mas para as crianças vai 

ser bom porquê?” Argumentamos que o meio ambiente vem sofrendo com 

ações antrópicas, ou seja, degradação dos espaços naturais, poluição ambiental, 

falso desenvolvimento urbano – redução dos espaços destinados à fauna 

silvestre. 

Assim, uma forma de tentar reparar e promover ações que melhorem o 

futuro do planeta é educando as crianças para que façam escolhas conscientes e 

que sejam propagadoras de atitudes positivas.  Melo e Delabie (2017, p. 189) 

argumentam que “as mudanças na biodiversidade causada pela urbanização, a 

formação e expansão das cidades estão entre as principais causas de perda da 

biodiversidade nativa em escalas regionais e globais”. 

Uma mãe se posicionou dizendo que tem uma filha autista e, afirmou 

que os autistas gostam de animais. Por certo, existem técnicas terapêuticas em 
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que os animais auxiliam crianças a desenvolver habilidades motoras, afetivas; é, 

na fase do desenvolvimento infantil que as crianças começam a interagir e 

formar concepções sobre a fauna (CLAVIJO; COSTA NETO, 2010, p.105). 

Os pais manifestaram apoio à atividade interventiva, dizendo: “É bom 

que meu filho vai parar de caçar preá”.  A assertiva demonstra que as crianças 

utilizam os animais na caça predatória, alimentação e, ou brincadeira.  

A visão utilitarista dos animais remonta às referências construídas no 

século XVII e XVIII quando atos cruéis cometidos contra os animais eram vistos 

como normais (RAZERA et al. 2007, p.3). 

Os pais se empolgaram e fizeram vários comentários: “Vai ser bom 

porque eles vão se preocupar com uma coisa a mais que é cuidar dos bichos”. O 

termo cuidar demonstra proteção, atenção e responsabilidade. Reforçamos essa 

colocação alertando que cuidar da fauna é preservar um ciclo evolutivo para 

que as espécies não desapareçam. 

Ainda na conversa informal, os pais demonstraram confiança na escola e 

no trabalho que seria desenvolvido, quando afirmaram: “Eu concordo porque 

vai ser bom para nossos filhos”. “A escola sabe o que é bom, não é à toa que 

esse trabalho sobre animais vai vir para os meninos”.  

 
A escola possui papel fundamental para instrumentalizar os 
indivíduos sobre os conhecimentos científicos básicos. A ação 
conjunta de diferentes atores sociais e instituição promove a 
alfabetização científica na sociedade, reforçando-a e colaborando com 
a escola. (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007, p.31). 

 

Assim, acreditamos que a escola é capaz de promover mudanças 

significativas na vida das crianças; os professores são motivadores de sonhos e 

muitas vezes idealizadores dos sonhos que precisam ser sonhados.  

Confirmamos que a ação interventiva é uma possibilidade pedagógica 

para ampliar os conhecimentos do alunado, propor reflexões sobre questões 

ambientais e favorecer outras aprendizagens. 

Por fim, fizemos a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A), explicamos que o projeto foi submetido ao 

conselho de ética, a fim legalizar questões que primem pelo anonimato dos 
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participantes, não exposição a dados pessoais, constrangimentos, entre outros.  

Todos os pais assinaram e se colocaram à disposição para ajudar no que fosse 

necessário. 

 

4.2 - Segundo momento: Contato inicial com os estudantes do 3º Ano do 

Ensino Fundamental 

O encontro com os alunos aconteceu de forma agradável, detalhamos na 

metodologia proposta no Termo de Consentimento Livre Esclarecido todo o 

percurso para esse momento. 

Organizamos uma peça teatral, contamos com a parceria de duas 

professoras da rede municipal que trabalham com teatro na casa da cultura na 

cidade de Itaquara - BA. 

As professoras “atrizes”1 ao chegarem na sala de aula perguntaram 

“Quem viu um carteiro chegando na escola?”. A personagem “Dona Baratinha” 

respondeu que sim, e acrescentou dizendo que o carteiro entregou um presente 

bem grande para professora do 3º ano A e seus alunos. 

Animados e curiosos, os alunos perguntavam o que era que tinha na 

caixa. Elas fizeram suspense e retornando a pergunta, o que causavam diversas 

hipóteses, como:” bola, caderno, dever, comida, brincadeira, uma coisa boa”. 

Sim uma coisa boa!  

Seguindo, convidaram os alunos a abrirem a caixa. Os alunos ficaram 

apreensivos e logo vários objetos foram sendo tirados de dentro da caixa como: 

lápis, borracha, piloto, livro de literatura, e outros. Quando o último item foi 

retirado da caixa a personagem gritou: “Parem! Encontrei um bilhete. Vamos 

ler juntos? E assim dizia o bilhete: “Prezados alunos, professora regente, eu Rita 

Trindade, professora do município de Itaquara, estou encaminhando esse 

presente para vocês, espero que tenham gostado. Sabe? Dia 26/03/18 estarei 

chegando à escola e irei fazer um convite muito especial”. 

Após este momento, entramos em meio a apresentação, os estudantes 

fizeram uma festa com muitos aplausos; ficamos felizes com a receptividade e 

                                                 
1 Assim, as professoras serão referendadas em partes do texto. 



56 
 

passamos a apresentar o trabalho que seria desenvolvido, os objetivos da 

intervenção, bem como, a importância dos alunos na participação da mesma. 

Quando começamos a abordar informalmente às questões sobre os 

animais, os alunos afirmaram que gostavam de animais como gato, cachorro. 

Um aluno perguntou se iríamos fazer passeio no zoológico, ou em algum 

lugar que tenha bichos. Respondemos que não tínhamos intenção de sair da 

escola, mas estudaríamos os animais que aparecem na escola, nas ruas que eles 

moram e até nos quintais das casas. 

Os alunos sinalizaram: 

“Ô pró, na minha casa aparece uns bichos” (A8). 

“Na minha também” (A4). 

“Já vi um bocado de bicho por aí, na rua” (A10). 

“Aqui na escola tem mesmo, passarinho e o escorpião que estava debaixo 

da carteira” (A11). 

 

Falamos que os animais podem estar em vários ambientes, inclusive na 

cidade, junto ao homem. E, nossa intenção é estudar porque os animais estão 

tão próximos dos seres humanos. 

Esses animais, devido à expansão do homem aos diferentes ambientes 
terrestres, diferindo em classificações biológicas, se tornaram comuns 
à realidade humana, visto que estes passaram a compartilhar com os 
mesmos certos habitats em comum e, assim, foram denominados de 
animais sinantrópicos (BARBOSA et al.  2014, p. 317). 

 
Questionaram também: “Vamos estudar sobre a zebra, o leão e o 

lobisomem?” (A21). 

Afirmamos, a zebra e o leão não pertencem à fauna brasileira e se vierem 

para o Brasil serão consideradas espécies introduzidas.  

O leão e a zebra são animais que aparecem geralmente nos filmes, 

desenhos infantis, jogos eletrônicos; talvez a curiosidade em saber sobre esses 

animais seja pelas características zoomórficas ou antropomórficas. “Os animais 

ora assumem papéis humanos – fábulas; ora atuando em situações inusitadas” 
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(CLAVIJO; COSTA NETO 2010, p. 101). Em se tratando do lobisomem é uma 

lenda, mistura homem e animal; esses dados são passados de geração a geração.  

Os estudantes ficaram entusiasmados com a conversa, afirmaram que 

não gostam de animais que atacam; outros afirmaram que não tem medo de 

nenhum animal, nem do lobisomem. 

Percebemos nas falas das crianças questões cognitivas e afetivas. 

Segundo Gonzaléz (1999) as crenças e os valores surgem como forma de 

interpretar e se relacionar com a natureza. 

 Ao se expressar a criança é movida pelas emoções, assumindo papéis 

fictícios, como um caçador de leões, a forma de um animal feroz. “As 

manifestações verbais das atitudes são denominadas opiniões e expressam um 

posicionamento avaliativo ou preditivo da pessoa em relação ao objeto de sua 

opinião” (SARABIA, 2008, p. 122). 

Ainda no clima de alegria, os estudantes foram informados que a 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e que eles estavam resguardados 

quanto a privacidade das atividades que seriam realizadas. 

 
Figura 1- Reunião com os 27 alunos do 3º ano do ensino Fundamental I para 
apresentação da proposta interventiva. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 
 

As atrizes perguntaram quem gostaria de participar da pesquisa e todos 

levantaram as mãos confirmando a participação. 
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4.3 - Quarta etapa – Entrevista com os estudantes participantes da pesquisa 

Nosso trabalho em organizar todos os momentos anteriores teve o 

intuído de fortalecer os questionamentos que embasariam a entrevista com os 

alunos do 3º ano A. Ajustamos as falas das crianças a norma culta, pois não 

teríamos prejuízos a pesquisa uma vez que, não se trata de uma análise 

linguística.  

No intuito de colher informações sobre a fauna urbana e o 

comportamento dos alunos diante da mesma, fizemos os seguintes 

questionamentos. Primeira questão: Você já viu algum animal na escola? 

 

“O coelhinho e o caracol” (A1). 

“Tem borboleta, tem cachorro na hora que chega, e passarinho” (A2). 

“Passarinho, lagarta e borboleta” (A3). 

“Eu vejo muitas borboletas nas plantas aqui, os pardais voando na 

escola” (A4). 

“Gato, formiga, borboleta, gafanhoto, lagartixa, marimbondo” (A6). 

“Um bicho, bichinho, é isso?” (A7). 

“Lagartixa e passarinho... bichinho vejo marimbondo e ...” (A17). 

“Já vi um filhote de passarinho no corredor, marimbondo tem demais 

também” (A11).  

“Animal já vi... passarinho um bocado, cachorro. Bicho eu também já vi 

barbeiro, aranha e uma cobra” (A13). 

“Um pássaro, um grilo, sapo” (A14). 

“Pássaro, cachorro, lagartixa, marimbondo, um monte de bichos” (A15). 

“Já vi passarinho, borboleta amarela” (A16). 

“Bicho eu já vi marimbondo, uns bichos de chão” (A22). 

“Um cachorro, borboleta amarela” (A21). 

“Cachorro, pardal” (A23).  

“Besouro, passarinho, lagartixa e borboleta das grandes” (A13). 

“Formiga, borboleta, caracol também” (A19). 

“Rã branca, cachorro, passarinho” (A24). 

“Minhoca já vi debaixo das plantas” (A3). 
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Ao fazermos o questionamento sobre os animais que já viram na escola, 

algumas crianças ficavam em dúvida e reformulavam a questão indagando se 

era bicho ou bichinho. 

Notamos que as crianças faziam mentalmente uma distinção entre bicho, 

bichinho e animal. Questionamos a algumas crianças, essas distinções.  

“Bicho... pode ser os que dá medo. Eu tenho medo de cobra e não gosto 

de outros bichos também” (A13). 

“Bichinhos... as formigas, e o carrapato, os que dá pra  pegar” (A1). 

 “Bichinho ... os desenhos” (A9). 

“Animais seriam os grandes, cavalo, boi, o cachorro também” (A9). 

 

O termo bicho e bichinho vêm sendo empregado, na literatura infantil e 

nos desenhos animados, com várias conotações; os bichos ganham uma versão 

malvada, impõem medo as crianças. Já os bichinhos apresentam características 

dóceis, inspira tranquilidade e, em alguns casos podem ser vistos como 

causador de doenças e pragas.  

Para Razera et al., 2007, a visão antropomórfica tem descaracterizado a 

fauna com atributos humanos. Para a explicação do termo animal, foram 

referendados animais da mesma classe (Mammalia) e domesticados; essa 

aproximação se dá até mesmo pelo convívio das crianças com esses animais.  

Os animais sempre tiverem conotações diferenciadas, a depender dos 

atributos, podiam ser endeusados ou demonizados. Assim, “Cada indivíduo a 

sua maneira percebe, vivencia e interpreta o mundo que conhece” (Razera et al., 

2007, p. 475). Essa singularidade possibilita diálogos cada vez mais complexos a 

respeito do comportamento humano. 
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Tabela 01. Citações feita pelos 27 estudantes do 3º ano do ensino fundamental I em 
uma escola do município de Itaquara, BA, Brasil, ao serem questionados se já viram 
algum animal na escola. 

Nome popular Classificação  
Número de 

citações 
Percentual de 

Citações 

Cachorro Mammalia, Carnivora 21 15,9 

Pardal Aves, Passeriformes 18 13,6 

Borboleta Insecta, Lepidoptera 15 11,4 

Marimbondo Insecta, Hymenoptera 12 9,1 

Formiga Insecta, Hymenoptera 10 7,6 

Escorpião Arachnida, Scorpionida 8 6,1 

Aranha Arachnida, Araneae 7 5,3 

Gato Mammalia, Carnivora 7 5,3 

Lagartixa Reptilia, Squamata 6 4,5 

Sapo Amphibia, Anura 5 3,8 

Caracol Gasthropoda, Pulmonata 5 3,8 

Grilo Insecta, Orthoptera 5 3,8 

Cobra Reptilia, Squamata 4 3,0 

Minhoca Annelida, Sedentaria 3 2,3 

Barbeiro Insecta, Hemiptera 2 1,5 

Gafanhoto Insecta, Orthoptera 2 1,5 

Carrapato  Arachnida, Acari 1 0,8 

Rã branca Amphibia, Anura 1 0,8 

Total 132  
Fonte: Hickman et al., 2016. Princípios integrados da zoologia. 

 

Organizamos os dados no intuído de perceber quais espécies tiveram 

maior número de citações e se as espécies mais citadas, são as que receberam 

atributos negativos.  

No que diz respeito ao percentual de citações utilizamos o valor total do 

número de alunos dividido por 100%, em seguida pegamos o número de vezes 

que o animal foi citado e dividimos pelo resultado anterior. Ex.; 27/100 = 0,27; 

21/0.27= 77,77; então aproximamos as casas decimais.  

Os dados da tabela mostram que os insetos aparecem mais vezes nas 

citações, isso acontece provavelmente porque é o táxon com maior diversidade 

de espécies (COSTA NETO, 2000). 

Partindo da hipótese de que o convívio dos alunos com a fauna local vai 

de encontro ao que presa o ensino de zoologia questionamos: 
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Segunda questão: os animais bichos ou bichinhos citados devem estar na 

escola?  

“Não. Tem que estar na casa da mãe dele, o ninho” (A1). 

“Tem uns que é na folha, cada um tem sua casa. Tem casa de abelha, que 

é cheia de mel, e a de maribondo é muito maribondo que tem, e tem a formiga 

que é pequena no chão, a de cachorro parece de boneca, esqueci as outras” (A3). 

“Borboleta sim, borboleta dá alegria, as crianças ficam olhando, 

elogiando, isso que eu vejo. Agora pardais não devia estar aqui porque traz 

doenças para as pessoas, mesmo assim dá trabalho faz cocô por tudo por aqui, 

quando é dia de domingo as meninas chegam pra limpar tá tudo sujo, dá muito 

trabalho para as funcionárias da escola” (A4). 

“A lagartixa debaixo da pedra, a formiga debaixo da terra, do bule- bule 

na areia” (A6). 

“Nas árvores” (A8). 

“pela cidade” (A12). 

“Lá fora, porque é muito perigoso morder uma criança. Um dia mordeu 

meu dedo inchou, inchou” (A19). 

“Na floresta” (A24). 

 

As crianças ao darem respostas usaram as experiências e principalmente 

a observação do local de moradia dos animais. Entendemos que essa explicação 

parte do ponto de vista do próprio entendimento de que casa é uma unidade 

particular do indivíduo.  

Pensando em vários indivíduos ocupando um determinado espaço, a 

ideia de casa precisa ser ampliada e, nesse sentido alguns alunos apontaram a 

natureza, a floresta como sendo a casa dos animais. Essa visão mais ampla da 

“moradia” dos animais silvestres, como sendo um espaço de interação, engloba 

os fatores bióticos e abióticos.  

Certamente a formação de conceitos é resultado de aprendizagens seja, 

escolar ou social. A sala de aula é um ambiente propício às aprendizagens, pois, 

existem as trocas de saberes, ao mesmo tempo em que ensinamos nos tornamos 
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aprendizes (FREIRE, 1996); dessa forma, o ensino de ciências se ampara na 

dualidade dos saberes cotidiano e científico como um processo interligado para 

a construção epistêmica. 

Na intenção de sabermos quais atributos as crianças dão aos animais, 

questionamos: O que vocês acham desses animais que já viram na escola? 

 

“Legal, que os animais precisam de cuidado, de alimentar” (A4). 

“Acho que a formiga é trabalhadora, e o gafanhoto não”  

(A6). 

“Não gosto de lagarta que fede, lagarta de fogo eu gosto, lagarta de pé de 

limão fede demais, que fede não gosto, mais gosto da natureza” (A3). 

“Bonitos ... cachorro, borboleta e passarinho (A2). 

“acho legal. A borboleta é muito bonita tem várias cores, eu acho bonita a 

borboleta. Os pardais trazem doenças né?” (A5). 

“Eu acho fofinho, a borboleta, o cachorro, mas tem outros assim que acho 

horríveis” (A21). 

“Acho valente a cobra quando a gente mexe ela ataca”  

(A26). 

“Acho perigoso mexer nos bichos valente” (A11). 

“Uns eu tenho nojo, a lesma” (A14). 

“Eu acho legal, mas gato do mato desse tenho nojo, eu já comi e fique 

com nojo” (A8). 

“Eu gosto de todos, mas na verdade eu não gosto da cobra e do escorpião 

aqui na escola um já esteve debaixo da carteira.” (A20). 

 

Percebemos durante as entrevistas que as crianças citam alguns atributos 

sobre os animais; “rotular animais com atributos humanos é o mesmo que dizer 

que suas funções estão únicas e exclusivamente relacionadas a nós” (RAZERA 

et al., 2007, p.1). E, segundo Costa Neto et al. (2010) transferimos características 

racionais, emocionais e condutas tipicamente humana aos animais. 

Os atributos que as crianças deram aos animais apresentam atitudes de 

agrado e desagrado. Kaltenborn et al. (1998) refletindo alguns estudos 
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propostos por Kellert, aponta alguns tipos de condutos humanas frente a fauna: 

positivas (ecologista, naturalista, humanista e moralista); negativas (utilitarista, 

dominante e negativa), neutras (simbólicas, científica e neutralidade). 

Assim, alguns termos como fofinho, legal e bonito foram associados à 

conduta positiva, a animais de estimação, desenhos animados e outros, cuja 

estética é analisada na perspectiva do belo. O cachorro foi o animal mais citado 

como bonito, que precisa de cuidado, carinho, alimento e proteção. Essa visão 

tem reflexo na história da humanidade como afirmam Vargas Clavijo e Costa 

Neto (2010) ao apontar que os animais domésticos têm uma importância 

singular adquirida na vida humana pelas qualidades antropomórficas que 

demostram.  

Os animais que receberam atributos negativos, tais como, fedido, feio, 

nojento, foram o gato do mato, a lesma, o passarinho da cabeça grande e outros. 

Conforme Vargas Clavijo e Costa Neto (2010) esses comportamentos se 

justificam pela visão antropocêntrica. 

No quadro abaixo, organizamos um demonstrativo o qual chamamos de 

atributo dos bichos a partir da visão dos alunos do 3º ano A do ensino 

fundamental I. 

 

Quadro 3 – Atributos relacionados aos animais segundo a percepção dos 27 
estudantes do 3º ano do ensino fundamental I em uma escola do município de 
Itaquara, BA, Brasil. 

FOFO VALENTE LEGAL NOJO MEDO BELO 

Borboleta 
Passarinho 
cachorro 

Cobra 
Marimbondo 
Escorpião 
 

Cachorro 
Gato 
Borboleta 
Passarinho  

Sapo 
Filhote de 
passarinho 
da cabeça 
grande 
Preá 
Gato do 
mato 
Tatu 
Boi 
Lagartixa 
Porco 
caracol 

Cobra 
Leão 
Lagarto 
Tigre 
Onça 
Raposa 
Marimbondo 
Escorpião 
Suga-suga 
Cachorro 
bravo 
barbeiro 
 

Rolinha 
Borboleta 
Passarinho 
Cachorro. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Então, apontamos como atributos agradáveis – desencadeadores de 

conduta positiva- aqueles em que os alunos dizem gostar: Bloco 1 - fofo, legal, 

belo; e como desagradáveis – desencadeia conduta negativa- os atributos que 

afirmam não gostar: Bloco 2 - valente, nojo e medo. É possível perceber que 

alguns animais receberam mais de um atributo; assim, “rotular animais com 

atributos humanos é o mesmo que dizer que suas funções no ambiente estão 

únicas e exclusivamente relacionadas a nós” (RAZERA et al., 2007, p.1). 

Na perspectiva antropocêntrica Vargas-Clavijo e Costa Neto (2010) 

argumentam, os humanos apresentam maior simpatia pela fauna de acordo e 

agrado as semelhanças e afinidades que tem com outras espécies. E 

acrescentam, os animais que apresentam atributos desagradáveis podem gerar 

temor, medo, desespero e ansiedade. 

Logo, o desenvolvimento do ser humano é marcado por inúmeras 

referências, seja construída por si mesmo, ou pelos significados apreendidos 

culturalmente. A literatura de Vargas-Clavijo e Costa Neto (2010) dizem que a 

origem das atitudes pode ser inata ou adquirida. Por certo as influências 

decorrentes do desenvolvimento humano tendencia o tipo de conduta frente as 

questões ambientais.  

E mais, os autores acrescentam que a construção do pensamento 

ambiental, a concepção que as crianças desenvolvem perante a natureza e com 

os animais está frequentemente relacionada ao lugar onde vivem: comunidade, 

escola; e que as crianças mais novas quando submetidas a mecanismos de 

aprendizagem e investigação, imitação e aprovação social tendem a incorporar 

atitudes com mais facilidade. 

Ao expressar suas opiniões sobre a fauna o estudante não está afirmando 

que existe um conceito construído, porque segundo Pozo e Gómez Crespo 

(2009) os conceitos são difíceis de aprender porque exigem um significado, 

então talvez seja mais fácil reproduzir o que se ouve.  

A fase infantil é o momento em que as crianças observam, copiam e 

inventam, sendo mais fácil reproduzir o que foi apreendido com os mais velhos. 

Um exemplo bastante corriqueiro nas escolas é que os alunos dos anos mais 
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adiantados são sempre referência para os que estão chegando à escola. Logo, 

reproduzem as peripécias apreendidas com os veteranos (VIGOTSKI, 2006).  

Então, desenvolver propostas interventivas no ensino de ciências - nos 

anos iniciais - é uma maneira de preparar futuros estudantes a serem cidadãos 

ecologicamente saudáveis. 

Quando questionamos sobre suas ações ao verem os animais na escola, 

eles não hesitaram em contar seus relatos. A partir dos dados resolvemos 

organizar dois blocos para melhor elucidar as falas das crianças pois, alguns 

relatos sinalizam atitudes que elas tinham com a fauna – Bloco “Eu faço assim” 

e, outros relatos traziam situações que já presenciaram ou ouviram falar – Bloco 

“Eu já vi/ouvi”.  

 

Bloco – Eu faço assim: 

 
“Tem vez que dou carinho, chamo meu irmão pra ver” (A2). 

“Só pego e solto, quando estou com meu celular tiro foto” (A3). 

“Eu saio de perto, mas tem gente que mata” (A3). 

“Jogo pedra quando o gato passa no muro” (A6). 

“Nada” (A7). 

“Tinha uma cobra de duas cabeças lá em casa aí pensei que era uma 

minhoca, coloquei o pé assim... uma cobra, eu chamei meu pai, ele matou. Os 

bichos que tenho medo ... se for pequeno eu mato, tipo... barbeiro, lagartixa, é 

... deixa eu ver... escorpião e cobra pequena” (A13). 

“Meus coleguinhas também matam, uns mata mais pouco e depois 

mata os grandes. O que mata pouco é meu amigo Zé, que estuda na mesma 

escola que eu e na mesma sala que eu. É como vou dizer... ele mata quando vê 

uma lagartixa, ele pega uma pedra e joga e mata, quando ele vê uma cobra ele 

pega um pau e mata da mesma coisa de eu, quando ele ver um barbeiro ele 

pega o pé e mata” (A13). 

“Ah! O que eu mais mato é barbeiro, e o que eu tenho medo é aranha 

mais mato eu pego a sandália nas minhas mãos e faço assim... plaft. E meus 
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amigos mata também da mesma coisa que eu. É meu amigo, Zé. Nuno, Mário, 

Tiago e João” (A13). 

“Eu fico matando com um pau, eu tenho nojo da minhoca.”  (A16) 

“Quando vejo o marimbondo na minha outra sala ficava gritando e 

subia na cadeira e um dia quase cai no olho. E a professora jogava a sandália 

assim...” (A19). 

“Tem vez que eu brinco, tem vez que eles me acompanham e eu 

alimento eles” (A20). 

“Eu fico com vontade de pegar. Eu acho o cachorro que fica no mato e 

a pessoa queima de água quente, eu já vi ... me dá vontade de pegar pra 

cuidar até o osso do pêlo dele crescer de novo” (A21). 

“Se eu vejo a cobra jogo uma pedrona” (A22). 

“Eu saio correndo” (A23). 

“Rã eu pego na mão, mas sapo não consigo pegar. Eu ... lá em casa faço 

um buraco e coloco as aranhas. E é um buraco bem grande eu tampo com a 

madeira, eu já fiz armadilha pra sapo, o marimbondo eu mato, as borboletas 

eu fiz um monte de armadilha pra elas, as formigas é um pouquinho difícil 

pra fazer armadilha, a tanajura eu cavo buraco coloco dentro, eu e Dani. Pró. 

Todos eu gosto, mas eu gosto mais da rã e meu coração fica tremendo quando 

eu faço armadilhas” (A6). 

“Eu peguei, o filhote e passarinho, e coloquei na planta lá e deixei ele 

lá. “Os outros eu deixo tudo no lugar que estava... se deixar na mão ele morre, 

se a gente segurar ele perde o folego e morre. A preá eu mato, eu mato 

porque é feia demais” (A11). 

“Eu saio da beira” (A27). 

 “Quando eu vejo o caracol eu e meus coleguinhas fica olhando... 

depois fica mexendo, aí um dia eu pisei em cima de um pra ver o que tinha 

dentro. Tinha um negócio parecendo uma meleca” (A18). 
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Bloco – Eu já vi / ouvi: 

 

“Tem gente que mata e joga terra, eu já jogava terra...” (A5) 

“Eu já vi uns prendendo passarinho, batendo em cachorro”( A20). 

“eu já vi pessoas queimando com água quente e faz um monte de 

coisa, tem um homem lá na minha casa que tem espingarda, ele vai numa 

mata, fica batendo nos passarinhos, e quando ele vem com a sacola cheia; ah! 

eu estava na fila o cachorro passou o menino deu um chute o cachorro saiu 

pelo portão gritando” (A21). 

“A minha cachorra é malvada ela comeu os filhotes” (A22). 

“Minha irmã bate no cachorro, dá chute no cachorro porque não gosta 

e tem medo de cachorro. Minha vó mata cobra e outras. Falar a verdade eu 

não gosto de nem uma. O meu vizinho já matou uma cobra que tinha veneno, 

deste tamanho “aqui aí”, dentro da casa dele querendo morder ele. Já achou 

duas cobras, uma preta e lá na casa dele já achou uma cascavel.  Olha! minha 

vó já matou, seu Tinho matou, seu Tinho matou mais uma... (A22). 

“Eu já vi aquele menino que tá na primeira carteira ele ficava pegando 

o grilo, o grilo pulava e ele pegava. Todo mundo dizia pra ele parar” (A23). 

“Minha mãe chama o homem pra matar, e matou” (A24). 

“Eu já vi um menino matando formiga, marimbondo” (A26). 

“Um menino viu um ninho de passarinho, ai eu disse ah! É meu. Ele 

disse aquele passarinho é meu. Mudei o ninho de lugar e botei em cima da 

árvore, quando ele foi ver os passarinhos não estavam mais, voou tudo. 

Risos... agora minha avó ela compra um bocado de melancia, aí eu arranco 

um pedaço, corto em pedacinhos jogo lá, a lagartixa e até os passarinhos 

vêm” (A27). 

“Eu saio mais meu tio, meu tio reclama os meninos, e tem uns que joga 

bodoque no chão, meu tio pega e quebra, ele corta taquin taquin e joga numa 

caixa tipo deste tamanho. Tem uns peixes novinhos; eles gostam de bater, 

flutua na água. Meu tio não, ele pesca e solta, ele sabe fazer canoa de tábua, 

ele passa o gesso pra não afundar, eu fico com ele lá em Morro de São Paulo 
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nas férias aí eu aprendi a cuidar assim dos bichos e meu tio me ensinou a 

marcar os animais, assim o passarinho a gente marca com uma fita no pé” 

(A27). 

“Meu tio diz assim, João Paulo não pode matar os animais, só o que 

cria pra comer, meu tio vai caçar mais os amigos dele de espingarda” (A1). 

“Eu ... não matei animal, mas já vi gente arrancando fruta do pé. Na 

minha casa tem muita minhoca, eu fico cutucando-a com um pau” (A16). 

 

 

As respostas das crianças, a essa questão, permitiram-nos uma 

observação acerca do desenvolvimento humano.  

 
O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente de inteligência prática 
e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas 
linhas completamente independentes de desenvolvimento, 
convergem (VIGOTSKI, 2010, p.11-12). 

 

Analisando as colocações, percebemos atitudes diversas em relação à 

fauna, desde maus-tratos à cuidados com animais de estimação, domésticos e 

selvagens. 

Sobre as atitudes junto aos animais no desenvolvimento infantil, Kellert 

(1985) diz que as crianças entre 6-9 anos apresentam comportamentos afetivos 

para os animais; entre os 10 -13 anos, desejo de conhecer sobre as espécies 

animais; 14-16 anos existe uma preocupação ética sobre os aspectos da ecologia 

dos animais em ambientes naturais. 

Dessa forma, percebe-se que o nível etário das crianças entrevistadas (7-9 

anos) vai de encontro ao que sinaliza os estudos de Kellert uma vez que as 

mesmas, continuam atribuindo termos afetivos para os animais. 

Ao separar as atitudes em blocos, apontamos o referencial de Pozo e 

Gómez Crespo (2009) argumentando, “os alunos tendem a adotar, em seu 

aprendizado, atitudes congruentes com os modelos que receberam”. Em 

consonância Vygotsky (2010) diz que a interação do homem com o meio 

ambiente é um dos fatores que determinam o desenvolvimento humano. 
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4.4 - Intervenção Pedagógica 

4.4.1 - Aula 1- Questões prévia sobre os animais. 

Em 15 de maio de 2018, iniciamos as atividades relembrando outros 

momentos que estivemos na escola. Perguntamos: Quem lembra da nossa 

última conversa? Foi sobre o quê? Unanimemente responderam: “Sobre os 

animais”. 

Então, explicamos que o objetivo da aula era identificar manifestações 

dos alunos sobre os animais e o que gostariam de saber? Dividimos o quadro 

branco em duas colunas com os tópicos: Certezas provisórias iniciais X dúvidas 

temporárias iniciais. 

Segundo Fagundes et al. (1999, p.30) “As certezas para as quais não se 

conheça os fundamentos que a sustentem são denominadas de provisórias. As 

dúvidas são sempre temporárias”.  Essa estratégia didática quando aplicada no 

início de uma sequência pedagógica eleva a autoestima dos participantes, 

aponta caminhos para a elaboração do planejamento e favorece o turno de fala.  

 

QUADRO 4 - Certezas e Dúvidas iniciais - O que dizem os 27 estudantes do 3º ano 
do ensino fundamental I em uma escola do município de Itaquara, BA, Brasil, ao 
serem questionados o que sabem e o que gostariam de saber sobre os animais. 
 

Certezas Provisórias iniciais 

(o que você sabe sobre os animais?) 

Dúvidas temporárias iniciais 

(o que você gostaria de saber sobre os 
animais?) 

Uma raça 
Coelho, cavalo, tartaruga, cachorro, 
Gato, boi, passarinho, 
Animais é o que tem casca, pele, bico, 
pena, olho, asa, dente, ossos, coração, 
fígado, crista, nariz, cérebro, veia.  
Começamos pelos animais e já 
chegamos nas pessoas. 
Animal pensa porque tem cérebro. 
Tem vida. 
Tem fé.  
Tem fé na cabeça,  
Quando as pessoas pensam têm fé.  
As pessoas também são animais, 
humanos, inteligentes. 
A cobra pensa mais que os humanos 

Os bichos são mais inteligentes que as 
pessoas? 
O coelho é mais rápido que o leopardo? 
O que é o que é vive na água e na terra? 
É verdade que antigamente as onças 
viviam nos rodando nos arredores da 
cidade? 
Por que as cobras não gostam que encoste 
nos filhotes dela? 
O demônio virou serpente? 
Tem países que as pessoas comem 
cachorro, sapo, rã? 
Porque a cobra tem raiva dos seres 
humanos? 
Quem mata preguiça fica com três meses 
de preguiça? 
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quando dá o bote. 
Animais é a gente.  
Animais a gente cria e cuida 
O escorpião gosta de lugar frio. 
Escorpião é bicho. 
Os urubus fazem a limpeza dos bichos 
que morrem. 
Lobisomem é bicho do que não presta! 
A formiga, a borboleta pode ser 
bichinho. 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Na coluna certezas provisórias iniciais, os alunos nomearam animais, 

apresentaram características morfológicas e atributos. Um aluno comentou que 

“todos os animais têm raça. A raça do cavalo. Raça boa ou não. Cachorro é 

assim” (A12). Provavelmente, o aluno quis dizer que os animais têm 

características particulares que os definem e os diferenciam das outras espécies.  

A definição mais genérica e recorrente para o termo raça segundo 

Hickman et al. (2016) grupos de espécies relacionadas com hierarquia 

taxonômica entre família e espécie.  

Em relação à morfologia, os alunos citaram várias características que 

podem ser agrupadas como aves, répteis, mamíferos, anfíbios, crustáceos. 

 Explicamos que as características aproximam ou distanciam as espécies, 

uma vez que os aspectos externos e internos diferem uns dos outros. Citamos o 

exemplo das aves, cujas características externas são: bico, pena, pés, asas. 

Segundo Hickman et al. (2016, p.619) “a única característica que distingue as 

aves de outros animais são suas penas.” 

Em meio às discussões um aluno afirmou “Animal é o que tem 

vida”(A6), logo, os outros acrescentaram informações dizendo, “Ele tem 

cabeça” (A2) “Ele tem cérebro” (A16). “Por isso pensa” (A18).  “Mais inteligente 

que os outros” (A13).  

Percebemos o antropocentrismo na frase o homem é mais inteligente.  

Notamos ainda, que a maioria dos alunos não tinha mencionado que o homem 

é um animal. Disseram “Começamos com animais e já estamos nas pessoas”. 

Mediante o exposto, interrogamos: O homem é um animal? Dos 27 alunos, 08 

(oito) confirmaram que sim. Os demais ficaram em dúvida.  
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Dando continuidade, explicamos e desenhamos na lousa que todos os 

seres vivos se desenvolveram a partir de uma mesma base ancestral e o homem 

surge de uma das ramificações.  Assim, “a história da vida mostra mudança 

perpétua, que nós chamamos Evolução” (HICKMAN et al., 2016, p. 3).  

Questionamos se existem outros seres que tem vida. Disseram “As 

plantas”. Afirmamos que as plantas e os animais são seres vivos e que ambos 

precisam de recursos para viver.  As plantas produzem o próprio alimento 

usando a energia luminosa para produzir a fotossíntese; os animais precisam de 

outros organismos para nutrir-se (HICKMAN et al., 2016, p. 9).  

Ao nos referirmos as necessidades nutritivas da espécie humana, as 

crianças trouxeram a fé como um dos alimentos que constitui o cardápio do 

homem. Ao afirmar que o homem tem “fé na cabeça” provavelmente estavam 

se referindo a questões espirituais, deixando claro que não se tratava de fel – 

líquido da vesícula biliar. 

Estamos certos da nossa incompletude ao tentarmos explicar fenômenos 

enraizados culturalmente. Sobre isto, G.C. Jung (2008, p. 19), assegura que “por 

existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que 

frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos 

que não podem definir ou compreender integralmente”. O homem é um ser 

formado por símbolos – termo, nome, ou mesmo uma imagem que nos pode ser 

familiar na vida cotidiana (JUNG, 2008, p. 18); a fé é algo abstrato, aquilo que 

não se ver, crença sobrenatural, poder divino.  

As questões relacionadas aos instintos dos animais também provocaram 

dúvidas “As cobras pensam mais que os humanos quando dão o bote?”. Nisto 

questionamos se as cobras pensam. Quatro (04) crianças disseram que sim. Mas, 

a maioria disse que animal não pensa. Assim provocamos: Os animais não 

pensam? “Os bichos não pensam. Mas o homem pensa, os bichos que o homem 

não cria” (A2). 

Prosseguimos questionando: Quais bichos o homem não cria? Obtivemos 

a seguinte lista “A barata, o escorpião, o que faz o mal” (A13). 
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As crianças apresentam a ideia de nocividade das espécies. Para Razera 

et al. (2007), a própria ciência constrói os significados a partir da visão 

antropocêntrica, currículos defasados onde impera às necessidades do próprio 

indivíduo.  

Intervimos a favor de uma política ecológica educativa, respeito à fauna, 

a biodiversidade; esse sentimento não nos obriga a conviver com animais 

silvestres, assim como eles não são obrigados a estarem juntos ao homem; por 

isso a defesa constitui um mecanismo de proteção. Quando são ameaçados, eles 

usam o bote, o veneno, o odor, todas as artimanhas possíveis de defesa.   

Os animais também foram citados como uteis: “os urubus fazem a 

limpeza dos animais que morrem” (A7). Complementamos, a partir dos escritos 

de Robert et al, (2016, p. 07) “os urubus-de- cabeça preta (Coragyps atratus) é 

uma ave grande que se alimenta de carcaças de animais por quase todas as 

Américas do Norte e do Sul” 

Diante do exposto e das colocações, na atividade, o ensino de ciências 

deve nutrir o aprendizado das crianças com informações significantes, conceitos 

sólidos, saciando a curiosidade infantil “uma vez que aprender ciências é uma 

das coisas que os estudantes e seus familiares querem quando se dirigem às 

escolas (BIZZO, 2009.p. 21). 

Percebemos que as certezas provisórias estão carregadas de informações 

oriundas do contexto histórico-social. Embora os estudantes não tenham 

conceitos formados, conseguem interagir expressando o próprio entendimento 

acerca da classificação de espécies, morfologia, relação ancestral entre outros 

argumentos; utiliza os conhecimentos alternativos para dar explicações; 

respondem a qualquer questionamento com base intuitiva e amparadas pelas 

aprendizagens sensorial, cultural e escolar (POZO; GÓMEZ-CRESPO 2009).  

 Pozo e Gómez-Crespo (2009) assinalam a necessidade em manter os 

conteúdos conceituais como eixo estruturador e, concordamos com os autores, 

os conceitos quando internalizados formam uma rede de saberes; assim, o 

professor será o mediador entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento 

científico. 
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A segunda coluna do quadro em análise trouxe dúvidas temporárias. 

Percebemos certa desmotivação das crianças para elaborarem 

questionamentos/dúvidas. Esse dado nos chamou atenção porque na prática os 

professores reclamam a falta de habilidade dos estudantes em formular 

questões e, talvez devêssemos repensar tarefas as quais os alunos precisam 

organizar questionamentos, uma vez que essa competência deverá consolidar-

se ao término do segundo ciclo do ensino fundamental I. 

Tentamos envolver os estudantes na atividade, fazendo perguntas a todo 

grupo questionando individualmente e oportunizando turnos de fala. Os 

alunos pareciam querer demonstrar que sabiam mais do que foram 

questionados. Eles sempre interrompiam querendo contar histórias do que já 

fizeram com os animais, ou viram as pessoas fazendo, também como se 

defendem ao ver um animal que não gostam. Então, combinamos que após 

listar os questionamentos faríamos uma pausa para contarem sobre as atitudes 

iniciais.   

Retomamos a questão sobre o que eles gostariam de saber sobre os 

animais e aproveitamos para explicar o conceito de fauna como sendo a 

representação animal ou seja, fauna é todo animal que habita um determinado 

lugar ou que já habitou. 

Uma aluna fez o seguinte questionamento: “É verdade que antigamente 

tinha onça que rodava as matas e essa cidade?” (A8). A expressão antigamente e 

tinha remete a ideia de que não existem mais, logo pontuamos questões sobre a 

extinção de animais e ficamos de retomar este ponto nas aulas subsequentes.  

Apareceram curiosidades como o que é o que é? Propusemos uma 

pesquisa para a aula seguinte. Logo, os alunos entenderam que seria uma 

brincadeira e como propõe Vigotski (2008, p. 115).    

Na idade escolar ocorre, pela primeira vez, uma divergência entre os 

campos do significado e da visão. No brinquedo o pensamento está separado 

dos objetos, e a ação surge das ideias e não, das coisas: um pedaço de madeira 

torna-se um boneco, e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. A ação regida 

por regras começa a ser determinada pelas ideias e não pelos os objetos. 
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As brincadeiras tendem envolver as crianças nas atividades pedagógicas 

e não pedagógicas, pelo simples fato de colocar em prática ações do imaginário 

e por trazerem bem-estar. Logo, o que é o que é? toma a dimensão imaginária 

do brincar, tendo em vista que esse trocadilho é usado como estratégia 

pedagógica para motivar as aulas dos diferentes componentes curriculares.  

Concluída a atividade do quadro certezas provisórias e dúvidas 

temporárias, fizemos uma pausa para as crianças relatarem suas experiências 

com a fauna. 

 
Quadro 5 – Demonstrativo das atitudes iniciais dos 27 estudantes do 3º ano do 
ensino fundamental I em uma escola do município de Itaquara-BA, ao se depararem 
com um animal. Itaquara, BA, Brasil.  

O que você faz quando vê um animal? 

Se eu tiver medo corro ou deixo lá. 
Eu mato tudo. 
Eu não mato porque eles precisam estar na natureza. 
Se aparece na cidade eu mato, lógico. 
Minha mãe mata. 
Tem uns que dá pra brincar. 
De cachorro, gato, cavalo... 
de tanajura, de bole-bole. 
Eu não brinco, mas olho p ver se vai dá medo. 
Meu vizinho matou uma cobra. 
Eu mato porque ele não gosta de nós. 
Eu cuido de todos os bichos e animais. 
Aqui na escola eu mato marimbondo e formiga. 
O povo mata uns pra comer. 
Dou carinho. 
 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Ao interrogarmos as crianças, o que seria uma atitude, obtivemos como 

respostas:  

“Atitude é assim, a pessoa precisa fazer uma cirurgia aí faz ou não” (A4). 

“Assim tem lasanha e tem açaí aí a pessoa escolhe o que vai comer” (A4). 

“Oxe! Atitude é escolher as coisas? Eu não sabia disso” tá certo pró?” 

(A1). 
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“Assim, se teu pai pergunta filho você quer receber uma mesada toda 

semana de quinze reais, aí você vai escolher, isso também já é uma atitude (A4). 

“Atitude de cuidar, jogar bola” (A7). 

 
Sarabia (1998, p.121) afirma que o termo atitude indica que uma pessoa 

pode ter pensamentos e sentimentos diante de coisas ou pessoas das quais gosta 

ou não, que atraem ou não, produzindo-lhe confiança ou desconfiança. Para 

Pozo e Gómez-Crespo (2009, p. 30-31) “as atitudes comparadas as substâncias 

gasosas estão em toda parte”, e que na “onipresença pode ser misturada umas 

com as outras”. 

Explicamos que a atitude é uma ação que põe em movimento vários 

conhecimentos, expressa vários saberes construindo o caráter humano; 

promove transformação à medida que alcança outros indivíduos levando-os a 

questionar suas próprias ações.  

Concluída esta etapa das atividades, recapitulamos questões tratadas, 

fizemos um desenho explicando que os seres vivos - microrganismos, plantas e 

animais- e os seres não vivos compõem o ecossistema.  

Em seguida, convidamos os alunos a participarem da confecção de um 

painel onde deveriam selecionar apenas as gravuras de animais. Para esta 

atividade levamos um cartaz intitulado “Isso é Fauna!” para o qual as gravuras 

foram escolhidas com base nos reinos. A intenção era que os alunos 

compreendessem o conceito de fauna.  

Colocamos também algumas gravuras de elementos abióticos como, 

pedra, areia, água, para problematizar. Penduramos o painel, mostramos as 

gravuras explicando uma a uma. As crianças escolheram as gravuras, colaram e 

em seguida questionamos se todas as imagens coladas eram seres vivos. 
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Figura 2- Painel produzido com os 27 estudantes do 3º ano do ensino fundamental I 
em uma escola do município de Itaquara, BA, Brasil, utilizando gravuras para 
exemplificar a fauna.  

 

Fonte: Acervo da pesquisa 
 

A maioria respondeu sim. Contudo, alguns alunos tiveram dúvidas 

dizendo que a aranha, o escorpião e a formiga são bichos.   

Diante das dúvidas, de algumas crianças, fizemos a leitura coletiva dos 

nomes das imagens coladas no painel. Em seguida, afirmamos que todas as 

gravuras fixadas no painel são seres vivos, e cada uma pertence a um reino:  

plantas, animais, fungos, monera e protistas; sendo assim, o reino Animalia se 

organiza em grupos (mamíferos, répteis, aves, anfíbios, peixes e anelídeos 

moluscos e artrópodes) mas eles podem viver juntos no ecossistema. 

Reforçamos que todos vivem no meio ambiente.  

Sobre a ideia de bicho e bichinho afirmamos ser uma construção social 

feita pelo homem para caracterizar animais que gostam e que não gostam; os 

desenhos, jogos eletrônicos também utilizam essas terminologias para 

identificar alguns animais como perversos e outros como dóceis.   

Destacamos que a proposta do painel era colar as gravuras de elementos 

fauna. A maioria reconheceu a imagem de uma planta como não sendo fauna. 

Assim, retomamos o conceito de fauna para melhor compreensão de todos. 

Estas atividades totalizaram 3 horas aulas. 
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4.4.2 – AULA 2 – Onde vivem os animais? 

Em 16 de maio de 2018 foi dado continuidade as atividades e para 

retomá-las, dirigimo-nos às crianças dizendo o quanto são inteligentes, que suas 

colocações são pertinentes, e a alegria que eles transmitem contagiam nossos 

corações. Os elogios fizeram brotar longos sorrisos na face dos pequeninos. 

Com isso, é oportuno ressaltar que ao entramos na sala de aula temos o 

dever de contribuir com o futuro das crianças e esse sentimento se torna mais 

sólido quando percebemos o interesse das mesmas em pesquisar, questionar, 

investigar. 

Um grupo de alunos já estava dialogando sobre os animais que 

gostariam criar. Então, começamos a conversa questionando quais animais eles 

gostariam criar.  Disseram: “Só os animais grandes, cachorro, gato” (A9) e 

continuaram “os pequenos que mordem, não” (A11). 

Observamos que já não usaram os termos bicho e ou bichinho para 

justificar aqueles que mordem. Podemos dizer que “Os fatos quando ancorados 

em uma base significativa passam a fazer parte do diálogo das crianças mesmo 

tendo a convicção de que os conhecimentos prévios são difíceis de serem 

mudados por conta das origens alternativas- senso comum (POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009). 

Então, questionamos por que gostariam de criar os animais? Afirmaram 

para cuidar, dar carinho e dar comida.  

Os animais certamente precisam de um olhar especial, sejam os 

domésticos, sejam os naturais, mas é preciso ter precauções ao se aproximar de 

um animal. Todos são importantes na natureza.  Indagamos, vocês sabiam que 

as minhocas são importantes para a oxigenação do solo? Elas ao percorrerem o 

caminho embaixo da terra vão abrindo espaço para o ar circular.  

Então questionaram se os cientistas matam cobras. Não! As serpentes são 

levadas ao Instituto Butantã que trata dessas questões. Em hipótese alguma elas 

são mortas para tirar o veneno. 

 “E se a pessoa for mordida, vai ter remédio”? (A1). Informamos que as 

pessoas que forem mordidas por serpentes têm que procurar o posto médico e 
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tomar o soro antiofídico. Mas muito cuidado ao verem uma serpente não se 

aproximem, não joguem pedra e não batam.  

Na aula anterior vocês perguntaram por que as cobras não gostam dos 

seres humanos? Existem animais que têm sentimento no caso o ser humano, e 

outras espécies tem sensibilidade. Sentimento é algo que conseguimos 

controlar, amor, ódio. Os animais que tem sensibilidade não conseguem dizer 

se sentem ódio, amor, raiva, eles têm impulso, se defendem quando se sentem 

ameaçados; logo, tentam se defender atacando e usando artifícios naturais para 

se proteger e no caso das serpentes o veneno além de ser uma defesa também 

paralisa a presa na hora da alimentação. Contudo, a reação dos seres humanos 

não pode ser de matar os animais, é preciso ter um olhar de proteção.  

Diante de tudo que propomos: Vamos pensar um pouco...se os animais 

forem usados como alimento ou porque temos aversão, nojo, medo, o que vai 

acontecer?  Responderam: “Todos vão morrer” (a maioria dos alunos). 

Continuamos, e se eles morrerem, o que vai acontecer? Vai ter “extinção” 

(A8), e outros reafirmaram “extinção” (a maioria). 

Logo um quis saber: “O que é extinção pró?” (A6) O que foi respondido: 

“Extinção é deixar de existir. Vocês sabem de algum animal que existiu e não 

existe mais? “Odinossauro” (A1). “O dragão” (A15). 

Oportunamente dissemos: “Vocês sabiam que morreu há pouco tempo o 

último indivíduo macho espécie de rinoceronte branco do planeta, ficando 

apenas duas fêmeas? (G1- online, 2018). Felizmente essas duas espécies serão 

fertilizadas e terão novos filhotes. Contudo, isso não ocorre com todas as 

espécies em extinção. 

As pessoas precisam envolver-se na defesa do meio ambiente, cuidar do 

planeta, para que as espécies não desapareçam.  Sobre isto, Vargas-Clavijo e 

Costa Neto (2010) apresentam algumas variáveis relacionadas as atitudes 

humanas diante da fauna: abundância, sensação tátil e visual, crença espiritual, 

ideia de limpeza, associação à doença, crença na fragilidade e resistência, 

benefícios e prejuízos, moléstia que podem causar, aparência estética, 

conhecimento e desconhecimento sobre o animal.   
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Dando continuidade, convidamos os estudantes a pensarem de onde 

vieram todos os seres vivos. As respostas foram diversas: “de Deus” (A9); “da 

água” (A26); “das plantas” (A13); “do céu” (A5); “do pó da terra” (A7). 

Todos os seres vivos vieram de uma única base ancestral, é uma única 

fonte de onde brota todas os seres. Essa base ancestral para os criacionistas é 

Deus, a raiz de todas as coisas, logo se Deus é a raiz, tudo nasceu de Deus. No 

princípio Deus criou todas as coisas e em seis dias criou o universo (ALMEIDA, 

2006). 

Contudo, a origem das espécies pela ciência é explicada pela teoria da 

evolução proposta por Charles Darwin (2003). Segundo a base evolucionista 

orgânica os organismos fazem parte de um processo histórico e 

consequentemente passou por mudanças.  

A teoria evolucionista de Darwin está pautada no pensamento de que os 

seres vivos passam por um processo de mudança constante (HICKMAN et al., 

2016). Darwin definiu evolução como um processo em que as espécies mudam 

ao longo do tempo, dão origem a novas espécies e compartilham um ancestral 

comum (2003). Assim o professor pode até discutir com os alunos versões não 

científicas, mas deve utilizar uma argumentação com base na ciência e deixar 

bem claro a natureza e as diferenças entre correntes formadoras de 

conhecimento respeitando as convicções culturais do alunado. 

Dando prosseguimento, perguntamos se os estudantes já fizeram uma 

árvore genealógica. Foi desenhado na lousa um modelo de árvore genealógica, 

explicamos a composição da família usando ramificações materna e paterna a 

partir dos bisavôs. Coincidentemente o acervo literário da escola tem um livro 

intitulado à árvore da família de Maísa Zakzuk. Apresentamos o livro a turma, 

a fim de construir um entendimento sobre ancestralidade.  

Em seguida apresentamos a árvore filogenética, explicamos as relações 

entre os principais grupos animais. “A diversidade animal não é aleatória, mas 

sim, apresenta uma ordem estabelecida” (HICKMAN et al., 2016, p.2005). 
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Figura 3 - Árvore filogenética usada para explicar a evolução dos animais. 

 
Fonte: http://filosofandodjwv.blogspot.com/2011/06/arvore-filogenetica.html. 

 

As culturas humanas classificam os animais de acordo os padrões 

observados na diversidade animal” (HICKMAN et al., 2016, p. 2005). Em se 

tratando das aves, os estudantes apontaram várias características morfológicas. 

“voam”; “Comem cobra”; “Tem bico”; “Enxergam bem”; “Pesca com o bico”. 

“Tem asas”, “Tem pé” 

Uma ave deve ter asas para sustentação e propulsão. Os ossos devem ser 

leves e, ainda, servir como uma rígida estrutura aérea. As aves devem ter um 

sistema nervoso finamente sintonizado e os sentidos aguçados, especialmente, 

uma visão magnífica para orientar problemas complexos de voos precipitados 

de alta velocidade (HICKMAN et al., 2016, p. 619). 

As aves estão presentes em vários ambientes naturais, cada espécie 

ocupa uma região, um bioma apropriado para se desenvolver.  

Em se tratando dos insetos Hickman et al. (2016) afirmam que os insetos 

são o maior grupo de artrópodes, e não param de evoluir.  

Fomos pontuando várias características sobre as espécies, e chegamos 

aos mamíferos. Os alunos apressadamente foram dizendo. “mama”; “tem 

patas”; “Tem filhos na barriga”; “as pessoas”, “pensa”; “mais né todos que 

pensa”. Os mamíferos ocupam quase todos os ambientes da terra, muitos vêm 

sofrendo danos por causa do homem que os utiliza para o comércio ilegal, 

vestuário, experimentos científicos (HICKMAN et al., 2016). 
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Existem características que são específicas de cada grupo e outras são 

comuns a mais de um grupo. Indagamos, vocês disseram que uma característica 

do homem é que ele corre, mas existem outras espécies que correm e são muito 

ágeis como o leão e o cavalo. 

Uma característica distinta dos seres humanos é o pensamento, eles 

decidem, escolhem. Segundo Suddendorf (2018) os humanos têm características 

diferentes dos animais e embora seja difícil a realização de pesquisas nesta área 

duas questões pesquisadas os diferenciam dos outros animais: a construção de 

cenários complexos e intercâmbio de pensamentos. 

Cada animal além das características externas - as que a gente vê-, cores, 

formato, tamanhos-, possuem características internas, que estão dentro do 

corpo. Por exemplo, o que está dentro do corpo humano? “ossos”, “coração”, 

“cérebro”, “pulmão”, “tripa”, “fígado”.  

E o que tem dentro de um caracol? “Meleca” (A10); “veneno” (A18); 

“lama” (A8); “Porcaria” (12); “pele” (24). 

Nesse momento, dissemos aos alunos que trouxemos um origami do 

caracol para que eles pudessem ver por dentro.  

 

Figura 4- Origami representando um caracol  

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 
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Entregamos a todos um origami e reforçamos, ele é um ser vivo, faz 

parte da árvore filogenética. As respostas das crianças foram: “Vou desmaiar” 

(A3); “Gente” (A5); “Tem vida mesmo” (12); “Tem coração” (07); “tem cérebro 

é?” (23). 

Eles vibraram! Fizemos a leitura coletiva de todas as palavras que 

nomeavam os órgãos internos do caracol. Então perguntamos se eles encontram 

meleca, pele, lama. Eles responderam que não. 

Enfatizamos ser o caracol um ser vivo, possui órgãos que fazem o corpo 

funcionar, é sensível, sente dor, reproduz e morre.  

A partir do que vimos dentro do corpo do caracol, ele parece com o ser 

humano?  “Sim, tem coração” (A4); “Não tem veneno” (A7); “Parece” (A18) 

Todos os órgãos compõem a morfologia do caracol, o veneno é uma 

defesa, pois ele precisa se proteger.  

Neste contexto surge o questionamento: “E o ser humano se defende 

como?” (A1). 

O ser humano se defende com atitudes, suas escolhas e, a partir das 

escolhas pode usar objetos, instrumentos para se defender, a oralidade. As 

atitudes precisam ser pensadas para não trazer danos aos seres vivos, ao 

planeta.  

Questionados sobre o habitat dos animais, disseram: Na floresta, na 

natureza, no mar, no mato, no esgoto, no ar, na escola, na fazenda, na favela, na 

casa, na cidade, no beco, no rio, no pneu. 

Sim, esses espaços são habitats, a escola é o ambiente onde apreendemos, 

interagimos, nos relacionamos, fazemos amigos. Lembramos do texto de Paulo 

Freire que diz:  

 
A Escola é: o lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, 
salas, quadros, programas, horários, conceitos... Escola é, sobretudo, 
gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima: 
Coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada 
funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em 
que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de "ilha 
cercada de gente por todos os lados". Nada de conviver com pessoas e 
depois descobrir que não tem amizade a ninguém, nada de ser como 
tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola 

não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de 
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amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se 
amarrar nela. Ora, é lógico... Numa escola assim vai ser fácil 
estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. (A 
Escola é. PAULO FREIRE)2.  

 

Na escola também acontece à interação humano-fauna. Como tem sido o 

nosso convívio com a fauna na escola, em casa, já que sabemos que a fauna 

pode estar junto ao homem?  

Quando os animais vivem próximo ao homem são chamados de 

sinantrópicos, vive juntos com os seres humanos. Eles se aproximam do homem 

por vários motivos: “Porque tens uns que é demais” (A8); “Para fazer mal” 

(A18); “Porque a gente pega para criar” (A14). 

Completamos, se aproximam porque nós seres humanos invadimos o 

espaço que era deles, a natureza; além do mais, proporcionamos condições 

favoráveis para continuarem a existir. Por exemplo, essa cidade era uma 

floresta, logo, no momento que as pessoas vão construindo casas, prédios, os 

espaços verdes vão desaparecendo.  Por isso, eles vêm em busca de “comida”, 

“Alimento”, “cuidado”, “água”, ”abrigo”. 

O convívio dos animais com o homem não se restringe apenas ao gato, 

cachorro, que domesticamos, mas todos os outros, incluindo os que não 

desejamos perto de nós como as baratas, escorpião e completaram “cobra”, 

“lesma”. 

Diante de toda a explanação, e no intuito de perceber se as crianças 

absorveram as questões que tratam do habitat da fauna, solicitamos que 

desenhassem onde os animais podem estar no meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Poesia de autoria de Paulo Freire, disponível no site do Instituto Paulo Freire em 
<http:www.paulofreire.org> acesso em: 21 mai. 2017 

http://www.paulofreire.org/
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Figura 5 – Desenho dos habitats dos animais feito pelos 27 estudantes do 3º ano 
do ensino fundamental I em uma escola do município de Itaquara, BA, Brasil; 
Arquivo pessoal.  
 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Sobre as inferências dos alunos ao serem questionados, Pozo; Gómez 

Crespo (2009, p. 87) dizem: “Os alunos, como qualquer um de nós, interpretam 

qualquer situação ou conceito que lhes for apresentado a partir de seus 

conhecimentos prévios, sua física, química ou biologia pessoal ou intuitiva”. 

De fato, os alunos deram respostas a todas as questões que a eles foram 

feitas. Seus argumentos são muito parecidos com o dos adultos uma vez que 

articulam os conhecimentos científicos ao conhecimento cotidiano (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009). Os autores acrescentam, até mesmo os cientistas em 

algumas situações agem como as crianças, aplicam o conhecimento científico a 

situações do cotidiano. 

Fato é que, as crianças sabem muito sobre tudo que as cerca, talvez o que 

nos falte é saber avaliar os ciclos evolutivos do desenvolvimento infantil que 

estão presentes principalmente na linguagem. Estas atividades foram 

desenvolvidas em um período de 03 (três) horas aulas. 

 

4.4.3 – Aula 3 – Espécies Introduzidas x fauna Sinantrópica. 

No dia seguinte, 17 de maio de 2018, com duração de 03(três) horas 

aulas, alguns alunos por iniciativa própria, apresentaram algumas pesquisas 
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realizadas, com base na aula anterior, disseram que estavam brincando de 

relembrar.  

Quando as crianças experimentam recapitular uma atividade escolar ela 

exercita os dados apreendidos, ativando os conhecimentos apresentados, 

tornando-os conhecimentos prévios propulsores de novas aprendizagens 

(POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). 

 

Figura 6 – Atividade realizada espontaneamente, extraclasse, por uma estudante do 
3º ano do ensino fundamental I de uma escola do município de Itaquara, BA, Brasil. 
Arquivo pessoal. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Observando as atividades realizadas livremente pelos alunos, 

percebemos que estavam carregadas de exemplificações dos livros didáticos. 

Contudo, é válida a iniciativa das crianças em realizarem uma pesquisa por 

iniciativa própria assumindo a direção da construção do conhecimento, embora 

“a ativação de conhecimentos prévios não seja a garantia de compreensão 

adequada dos novos conceitos apresentados” (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009, 

p.87). 

Interrogar sobre quais conhecimentos a criança já sabe é uma estratégia 

que orienta o professor a uma didática mais coerente, e participação dos alunos 

nas discussões. 
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A aula teve início com um diálogo sobre a interação humano-fauna. Os 

alunos afirmaram que os animais aparecem perto do homem porque “Tem uns 

que são demais” (A8); “Para fazer mal” (A18); “Para criar” (A14). As crianças 

demonstraram que existe um conhecimento, nas entrelinhas, sobre populações 

ecológicas, utilitarismo, sinantropização e domesticação. 

As alterações antrópicas no meio ambiente levaram os animais silvestres 

a compartilhar os mesmos espaços que o homem. Infelizmente algumas 

espécies causam problemas aos seres humanos, - Os sinantrópicos [sin (junto); 

antropos (homem)]-, aqueles que se adaptaram a viver junto ao homem, à 

despeito da vontade destes; diferem dos animais domésticos, os quais o homem  

cria e cuida com a finalidade utilitarista (BARBOSA et al., 2014, p. 317). 

A fauna urbana se aproxima dos seres humanos porque o seu habitat 

natural foi substituído por ações antrópicas e, pelas condições favoráveis para 

continuarem a existir. Mesmo que não haja harmonia entre humano e 

sinantrópicos é necessário que a escola oriente os alunos a tomar atitudes que 

não causem impactos a biodiversidade.  

A explanação sobre conceitos neste primeiro momento não teve a 

intenção de que os alunos decorassem os termos científicos, mas de oportunizar 

a ampliação do repertório linguístico/científico. 

Na sequência, exibimos o filme “Os sem floresta” (Figura 7 – página 

seguinte). 
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Figura 7 – Os 27 estudantes do 3º ano do ensino fundamental I em uma escola do 
município de Itaquara, BA, Brasil; assistindo ao filme “Os sem floresta”. Arquivo 
pessoal. 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

O filme, nas suas diversas modalidades, constitui um recurso didático 

que permite aos educandos construir e modificar conceitos e visões de mundo. 

Além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem, tornam as aulas mais 

diversificadas e atraentes. (Guimarães, 2009, p.33). Usar o filme como recurso 

didático exige do professor algumas estratégias pois, pode ocorrer o efeito 

rebote, as crianças podem se dispersar e fugirem ao propósito da atividade.  

Então, antes da exibição, foi apresentado um roteiro para melhor compreensão 

das discussões, sendo:  

Observar os animais que aparecem no filme e se todos compõem a fauna 

brasileira. Identificar ações humanas prejudiciais ao meio ambiente; observar os 

riscos que a cidade oferece para a fauna silvestre e vice-versa. As atitudes dos 

humanos contribuem com às políticas de preservação da biodiversidade? 

Assim, dividimos o filme em quatro momentos com intervalos onde 

recapitulávamos as exibições. Os alunos participaram ativamente das 

discussões.  

Terminada a sessão, os alunos trouxeram discussões sobre fauna 

introduzida, questões sobre saneamento básico, medidas de prevenção para 
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controle de pragas, problemas ambientais – desmatamento, queimadas, 

poluição.  

Debatemos sobre todas as questões e sinalizamos a importância em 

manter os animais em seu habitat e ecossistema natural, pois introduzir uma 

espécie de lugar para outra região pode ocasionar danos aos 

biomas/ecossistemas.  

No Brasil temos muitas espécies que foram introduzidas: o pardal, o 

pombo, o javali, a tilápia, o mosquito da dengue, o caramujo africano entre 

outros (Ministério do Meio Ambiente, 2006). 

Após as discussões a respeito do filme, propusemos a atividade “Ops!  

Encontrei você na cidade, o que devo fazer? 

 
 
Figura 8 - Produção de um estudante, do 3º ano do ensino Fundamental I de uma 
escola do município de Itaquara, BA, Brasil sobre as atitudes que tomaria se 
encontrasse um animal na cidade. Arquivo pessoal. 
 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa  
 

 

O ensino de conteúdos procedimentais não deve acontecer de forma 

mecânica, é preciso propor ações que o aluno organize e exercite o 

conhecimento aprendido (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009).  
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Os alunos receberam uma atividade impressa onde teriam que localizar 

os animais que apareciam na imagem. Ao encontrá-los deveriam sinalizar quais 

atitudes seriam tomadas. 

Todos os 27 estudantes realizaram a atividade. Segundo Pozo; Gómez 

Crespo (2009) o conhecimento procedimental é mais difícil de avaliar do que o 

conhecimento conceitual, uma vez que é muito difícil avaliar o nível alcançado. 

 Com base nas respostas dos estudantes apresentamos o quadro abaixo. 

 

Quadro 6 – Ops! O que faço com os animais que encontrar na cidade. Demonstrativo 
das atitudes relativas à fauna sinantrópica apresentado pelos 27 estudantes do 3º ano 
do ensino fundamental  I em uma escola do município de Itaquara, BA, Brasil. 
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mato  2 19 6 18  18 10 5 

cuido 20     22   19 

Não dou comida 20 24 24 20 22  24 18 4 

Deixo lá 19 16 24 16 10  4 18 17 

Chamar veterinário/ 
vigilância  

    13 19   2 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 

 

As atitudes apontadas na coluna 1 apresentam ações que vão desde 

proteção - cuidado, chamo a vigilância sanitária- (relacionados aos animais 

domésticos ou carismáticos); extermínio - mato, não dou comida- (animais que 

causam medo, nojo); conflito - deixo lá – (indiferença). 

Quando apresentamos novas informações aos alunos temos a consciência 

de que o conhecimento anterior não será sobreposto aos significados existentes. 

A intenção do professor de ciências é promover atividades diferenciadas onde o 

aluno terá acesso a uma gama de informações das quais se servirá ao longo da 

vida e, para que estas experiências sejam aproveitadas as estratégias didáticas 
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precisam estar organizadas a formar novos conhecimentos prévios e recomeçar 

o ciclo da significância. 

 

Figura 9– Produção dos estudantes do 3º ano do ensino Fundamental I de uma 
escola do município de Itaquara, BA, Brasil, sobre as atitudes ao encontrar um 
animal na cidade. Arquivo pessoal. 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 
 

O conhecimento cotidiano associado às aprendizagens científicas tende a 

causar um conflito cognitivo, as escolhas enfrentam a dualidade entre os 

saberes apreendidos fora da escola e o conhecimento construído com base 

científica. Contudo, acreditamos que os novos aprendizados desestabilizam as 

atitudes, fomenta mudanças.  

Assim, “um primeiro tipo de conflito que poderíamos considerar é o 

sociocognitivo que ocorre entre as próprias atitudes e o grupo de referência” 

(POZO; GOMÉZ-CRESPO, 2009, p.35). 

Desse modo, o conhecimento cotidiano e científico interage na formação 

dos conceitos, pois, é preciso “dar sentido ao mundo que nos rodeia e entender 

o sentido do conhecimento científico e a evolução do conhecimento cotidiano 

para o conhecimento científico, e não o repetir como mantra” (POZO; GÓMEZ-

CRESPO 2009, p.118).  
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Não é intenção do ensino de ciências preparar alunos pré-moldados, que 

saiam repetindo ensinamentos sem contextualizá-los, antes é tarefa da educação 

aproximar as concepções do alunado aos conhecimentos científicos 

apresentando um aparto epistemológico que possa ser acessado a qualquer 

momento. 

 

4.4.4– Aula 4 – Conservação  

Em continuidade, em 18 de maio de 2018, retomamos as discussões sobre 

a poluição ambiental perguntando aos estudantes quais ações podem ser 

tomadas para preservar e proteger o meio ambiente de ações antrópicas? Dentre 

as várias respostas dada pelos estudantes, destacamos as seguintes? 

“Não colocar fogo em nada” (A2). 

“Plantar árvores” (A9). 

“Não gastar dinheiro” (A5). 

“Não amarra cachorro” (A16). 

“Não maltratar os animais” (A7). 

“Não jogar lixo na rua” (A22). 

“Cuidar das árvores” (A13). 

“Limpar a água” (A23). 

 

Observamos que os alunos apresentam consciência do que se deve fazer 

para a preservação do meio ambiente. As ações expostas por eles são de fato 

necessárias e possíveis. Importante ressaltar a percepção de que cuidar do 

planeta inclui-se também zelar dos animais domésticos. 

Diante das exposições, complementamos que o homem pode melhorar 

ou piorar a situação do planeta, só depende das escolhas que fizer ao longo da 

vida. 

Dando sequência, convidamos os alunos a observarem um painel com 

gravuras no qual eles deveriam “curtir e ou não curtir”, como estratégia para 

proporcionar a eles a compreensão sobre a intervenção humana ao mesmo 

tempo em que observamos a percepção dos mesmos sobre estas interações. 
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A observação é uma estratégia que permite aos alunos a diversidade de 

interpretações e ampliação do repertório científico, conforme ratificado por 

Bizzo: 

Hoje, a imagem fotografada pode ser checada quase 
instantaneamente, da mesma forma que pode ser compartilhada. Isso 
significa que as oportunidades de observação, nas aulas de ciências, 
podem se beneficiar enormemente com o desenvolvimento 
tecnológico, já que uma gama de possibilidades está disponível 
(BIZZO, 2009, p.55). 

 

Figura 10 – Painel interativo em que as crianças interagiram “curtindo e não 
curtindo”, realizada com 27 estudantes do 3º ano do ensino Fundamental I de uma 
escola do município de Itaquara, BA, Brasil. 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Com a temática do painel “Eu preciso decidir”, nossa intenção foi 

mostrar que todos ambientes – terrestre, aquático, aéreo-, sofrem a ação do 

homem. Apresentamos o painel convidando os alunos a curtir (concordo) ou 

não curtir (discordo) – usando a expressa gestual das mãos. 

Ressaltamos que a referida atividade teve excelente receptividade, visto 

serem os termos “curtir e não curtir” de domínio deles tendo em vista o 

advento das redes sociais. 

Quanto as reflexões das imagens dispostas no cartaz, obtivemos as 

seguintes exposições: 
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 Sobre a gravura 1, disseram “É um homem arrancando uma 

árvore”(A08); “Plantando a árvore”( A16); “Não curto”(A02); “Se for plantar 

curto”(A09).  

Percebemos que a gravura 1 gerou dúvida, pois a intenção era que os 

alunos focassem no plantio de árvores. Observamos que as crianças 

manifestaram uma duplicidade de entendimento ao analisá-la.  

Consideramos este fato positivo para a investigação, pois as crianças 

foram capazes de interpretar a figura de forma distinta, enriquecendo o debate. 

Afim de realçar a consciência para a preservação, perguntamos: “Se for 

plantando... eu vou curtir ou não curtir?”. Todos disseram “curtir” a suposta 

ação. 

Insistimos, “Porque vamos curtir se uma pessoa está plantando uma 

árvore?”, responderam: 

“Porque tá fazendo certo e não errado” (A2). 

“Porque plantando a árvore ajuda a natureza” (A6). 

“Na minha casa tem um monte árvore no quintal e na frente”(A1). 

“Dá comida aos animais” (A9). 

“Da sombra pra deitar” (A11). 

 

Mediante as respostas, concluímos que o planeta precisa de pessoas que 

cuide melhor dos ecossistemas e, temos nas crianças, esta perspectiva positiva 

para a preservação do planeta. 

“Na travessa da rua nova tem um monte de gente plantando árvore, sr. 

Djalma” (A13). 

“O Pró... o melhor lugar pra morar é na roça porque lá tem um bocado 

de plantas” (A18). 

“Eu não gosto de morar na roça, ou melhor, eu gosto, mas tenho medo 

quando chove muito os raios caem perto das árvores” (A19). 

“As árvores atraem chuva” (A21). 

Perante as repostas supracitadas, é mister reconhecer que os alunos 

apresentam conhecimento e consciência da função ecológica das árvores, assim 
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como demonstram compreender a relação entre os fenômenos naturais a partir 

da preservação da natureza, neste caso das árvores. 

Ao que tange a gravura 2, apresentamos a poluição do oceano 

proveniente do derramamento de petróleo.  Sobre a referida figura, 

perguntamos: “O que eles estavam vendo?”, disseram: “Poluição dos rios, dos 

mares; um monte de ossos". 

Contextualizamos o histórico da gravura, dizendo que em 2010 a ruptura 

de um poço exploratório de petróleo, no México, provocou sérios danos ao 

meio ambiente lançando poluentes químicos nas águas oceânicas.  

Afirmamos que os oceanos são a maior fonte de oxigênio (HICKMAN, 

2016) e com esse impacto ambiental muitas algas azul-esverdeadas, algas 

eucarióticas e plantas, - responsáveis pela produção de oxigênio- foram mortas. 

Informamos ainda sobre a morte de diversos seres humanos e espécies 

marinhas, entre elas: tartarugas, tubarões, peixes e águas-vivas. Ressaltamos 

que ações como estas contribuem para a extinção de espécies. 

Perante as informações dadas, um estudante perguntou: “Todos os 

animais morreram?” (A15); outros ficaram intrigados com a imagem de uma 

ave morta e quiseram saber a espécie.  

Após algumas provocações, citaram vários nomes: pássaro martelo, 

mergulhão, tucano, “saquer / cocá”, plantas no fundo mar, algas marinhas, 

estrela-do-mar. Um alargou a informação ao dizer: “Eu já vi uma estrela do 

mar. É nojenta. Meu pai pegou e depois jogou no mar de novo” (A8). 

Mas será que essa estrela do mar conseguiu sobreviver? Algumas 

atitudes que julgamos inofensivas podem fazer mal as espécies, pois, ao serem 

reintroduzidas no seu habitat não conseguirão sobreviver.  

Um exemplo, siris são retirados da areia das praias, colocados em 

garrafas, às crianças brincam, com o passar do tempo eles vão ficando lentos, 

sem ar; ao perceber que o animalzinho vai morrer as crianças colocam 

novamente no ambiente natural; o que elas não sabem é que o animal ficou 

debilitado e será uma presa fácil.  
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Quando visitarmos ambientais silvestres, fizermos trilhas ou qualquer 

passeio pela natureza, devemos manter tudo nos seus devidos lugares. 

Lembram que estudamos sobre espécies introduzidas? Então, as espécies 

precisam de condições ambientais propícias para continuar a viver. “Tem um 

filme que eu estava assistindo as pessoas estavam levando os animais pra outro 

lugar, quando chegava lá estavam tudo morto” (A11). 

Interessante, após uma explicação as crianças querem falar, citar seus 

exemplos; aproveitamos esses momentos para enriquecer as discussões e ajustar 

as colocações. Pozo e Gómez-Crespo (2009, p.96) mencionam que “(...) o aluno 

pode gerar com relativa facilidade, uma representação em forma de imagem ou 

explicitada por meio da linguagem”.  

A participação dos alunos nas aulas de ciências através da linguagem 

oral é um indicativo de que o conhecimento esteja provocando motivação para 

novas aprendizagens. 

Os alunos “não curtiram” a imagem do derramamento de petróleo, 

sinalizando que os trabalhadores deveriam ter mais atenção e que o governo 

fechasse aquele poço.  

Reforçando as ideias apresentadas, informamos que infelizmente os 

governantes não tem um olhar sensível as questões ambientais, mas cabe a 

população cobrar políticas de incentivo à proteção da biodiversidade, 

acompanhar os noticiários sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, 

discutir ações de melhoria ambiental. 

Na sequência, elevamos as informações e dissemos ainda que algumas 

espécies foram resgatadas, levadas para cativeiros, tratadas e reintroduzidas no 

ambiente natural. 

Estes questionamentos, nos permitiram ampliar as discussões, para os 

quais mostramos que há políticas ambientais de preservação e pessoas 

envolvidas com a conservação do planeta.   

A terceira gravura apresentada foi composta por placas de sinalização 

que aparecem nas estradas, escolas, praças públicas; com a seguinte frase: meio 
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ambiente responsabilidade de todos nós.  Perguntamos: Vamos curtir ou não 

curtir? “Não curtir”, responderam a maioria. 

 

Figura 11 – Estudantes do 3º ano do ensino Fundamental I de uma escola do 
município de Itaquara, BA, Brasil, interagindo com a atividade “curto e não curto”. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Nesta atividade percebemos que as crianças tiveram dificuldade em 

compreender a linguagem escrita. Esses problemas podem estar relacionados ao 

letramento, um dos desafios da educação brasileira sinalizado nas avaliações 

externas.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), a aptidão 

para ler e produzir textos – dos mais variados gêneros e temas – com 

proficiência é o mais significativo indicador de um bom desempenho linguístico 

e, consequentemente, de letramento. 

Percebendo a dificuldade em interpretar o enunciado da placa, fizemos 

uma leitura explicativa da mesma e apresentamos os pontos que permitem 

curtir esse tipo de texto. 

Passamos para a quarta gravura que retrata uma cidade com lixo 

espalhado nas ruas. As respostas foram: “Eu não curto”; “Não vou curtir”; 

“Dislike”. 

Discutimos a questão da poluição em outros momentos e acrescentamos 

que o lixo na cidade pode implicar em várias consequências.  
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Perguntamos: O que vocês sabem sobre os problemas causados pelo lixo? 

Seguramente disseram: “Moscas”; “fedor”; “Entope os rios”; “Tem muriçoca”. 

O lixo é um problema em quase todas as cidades. A quantidade de lixo 

produzido pelos seres humanos ocasiona sérios problemas sociais e ambientais. 

Somado a essa problemática muitas cidades não possuem aterros sanitários, 

locais apropriados para o depósito de resíduos.  

Ainda consideramos, a falta de atitude das pessoas em cuidar do planeta 

e crescimento desenfreado das cidades. Dessa forma, o lixo pode ocasionar 

doenças que são transmitidas por vetores, como mosquitos, moscas e ratos.  

Esses animais embora apresentem um importante papel ecológico 

(consumindo grande parte dos resíduos) quando se apresentam em 

superpopulações provocam transtorno e doenças.  

 A quinta gravura mostra uma floresta, com uma extensão de mata 

fechada sendo que boa parte já foi desmatada. Devemos da “Like” ou 

“dislike?”, perguntamos. Eles, apontaram o “dislaike” como sinal de negativa 

para o desmatamento. 

Para contextualizar a questão, trouxemos um exemplo bem próximo as 

crianças, falamos de um bairro da cidade onde retiraram as árvores e plantaram 

capim.  Perguntamos: Quem morar nesse bairro sabe alguma coisa?  

As respostas foram: 

“Era floresta” (A3). 

“Cortaram tudo e fez casa” (A12). 

“Plantaram capim para o gado” (A14). 

“Os animais morreram até queimados” (A7). 

“Teve gente que pegou filhote pra criar” (A6). 

 

Vários trabalhos apontam o desenvolvimento das cidades como um 

problema ambiental.  Rosa (2004) alerta, que o desenvolvimento tem consumido 

boa parte dos recursos naturais do planeta.  

Os moradores começaram a reclamar que os animais estavam invadindo 

os quintais, cobras, aranhas, besouros, preás e até mesmo uma iguana foi 

capturada. Com o desmatamento eles procuram outros espaços para se 
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abrigarem. Mas, como evitar o desmatamento? Contundentes, afirmaram: “Não 

cortar árvore” (A17); “Não prender animais” (A1); “Meu avô tem uma matinha, 

e lá tem raposa, preá, um mote de bicho, ele não matar não, eles aparecem na 

beira até do rio” (A6). 

Discutimos que devemos conversar com nossos familiares, vizinhos e 

dizer o que sabemos sobre o que ocorre ao desmatar e cortar as árvores. 

Dissemos a eles para conversar com outras pessoas sobre o assunto, talvez 

assim a floresta ganhe um reforço na sua proteção. 

O propósito da alfabetização científica segundo Cachapuz et al. (2005) 

não é formar futuros cientistas, mas permitir que os alunos discutam de forma 

consciente as nuances do mundo tecnológico e global.  

Uma floresta pegando fogo e um veado tentando fugir é o cenário da 

sexta gravura. Perguntamos: O que vocês estão vendo? 

As respostas foram: “Alguém colocou fogo na floresta” (A10); “Ou jogou 

cigarro” (A13); “Os animais correndo do fogo” (A18). 

Dentro da linguagem proposta, todos disseram não dá “like” para as 

queimadas.   

As queimadas têm levado várias espécies a extinção. Os humanos ateiam 

fogo nas florestas, às vezes começam na beira de uma estrada e tomam toda 

uma área. Vários incêndios já foram noticiados na televisão.  Mas a fala seguinte 

vem confirmar o quanto os casos de incêndios são próximos de nós.  

Vejamos: “Pró... eu vejo gente colocando fogo. Os animais morrem, e os 

pequenos nem sai” (A11). 

Todos os animais sofrem com as queimadas, alguns conseguem refugiar-

se em outros lugares. Mas, podemos melhorar essa situação, nossas atitudes vão 

desde não fazer mal ao meio ambiente a ensinar à outras pessoas a não 

colocarem fogo em matas e florestas. 

A participação dos alunos nas aulas é importante, apresentam suas 

inquietações sobre o conhecimento, expõe saberes já internalizados e 

ressignificam dados e fatos construindo novos conceitos (POZO; GÓMEZ-

CRESPO, 2009). 
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Os alunos estavam ansiosos aguardando o momento de discutirmos a 

imagem de um cachorro amarrado e amordaçado.  

Ao debruçarmos sobre a mesma, foram unânimes em dizer que eram 

totalmente contra a situação apresentada. Para isto evidenciamos as falas “ Aí e 

“dislike”;  maldade; maus-tratos; maltratando animais;  tem gente que amarra 

pra bater; pra matar”. 

Água cristalina, mar aberto, tartarugas nadando é o cenário que inspirou 

os alunos a dizerem que curtem a oitava gravura. 

Esta atividade trouxe várias reflexões: primeiro, a escolha em trabalhar 

com imagens foi acertadamente um ponto positivo, pois as crianças interagiram 

com colocações pertinentes, contextualizando com outros aprendizados. Os 

símbolos - curtir e não curtir – usados para expressar atitudes sem dúvidas 

motivou a turma.  

Sendo assim, o material utilizado pode ser considerado uma estratégia 

para motivar a participação dos alunos nas aulas de ciências, construir 

conceitos, relacionar dados confrontando-os com os novos saberes apreendidos 

em sala de aula. 

 

4.4.5 – Aula 5 – Situações problema sobre questões ecológicas.  

Planejamos duas atividades, para o dia 21 de maio de 2018, cujo objetivo 

foi perceber se as abordagens discutidas durante a intervenção tiveram 

relevância para o aprendizado das crianças.  

Sabemos que conceitos e atitudes não são mudados em apenas um ciclo 

de aulas temáticas, mas compreendemos que ao inserir novos diálogos no 

cotidiano das crianças e se os argumentos partirem de situações significativas, 

teremos provocado um conflito cognitivo, as crianças passarão a incorporar nos 

seus discursos aprendizagens do convívio escolar. 

A primeira atividade foi planejada a partir do conceito de atitude 

proposto por Sarabia (2008), “as atitudes como tendências ou disposições 

adquiridas e relativamente duradouras a avaliar de um modo determina um 

objeto, pessoa, acontecimento ou situação e atuar de acordo com essa 
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avaliação”. Ainda segundo o autor, as atitudes se processam a partir da união 

de três componentes que visam responder questões cotidianas, a saber: 

componente cognitivo, afetivo, conotativo. 

Com base no referencial elaboramos cinco questões as quais chamamos 

de situação problema que segundo Pozo e Gómez-Crespo (2009) podem ser 

classificadas como qualitativas ou quantitativas. O enfoque aqui apresentado 

foi o qualitativo, com questões abertas, explicação dos fatos a partir dos 

conhecimentos adquiridos no cotidiano ou por meio dos conceitos científicos, 

podendo-se recorrer à resolução das questões sem usar cálculos numéricos 

(POZO;  GÓMEZ-CRESPO 2009). 

As questões versaram sobre a interação humano-fauna. Os alunos teriam 

que opinar usando fichas coloridas para expressar a opinião concordando ou 

discordando.  

Diante das respostas das crianças, optamos, em comum acordo, por 

usarmos ficha vermelha para a concordo/certo e a ficha rosa corresponderia a 

discordo/errado. 

Fizemos algumas questões piloto utilizando as seguintes sentenças: os 

alunos e alunas são seres vivos? A minhoca vive em baixo da terra? 

Os alunos se saíram muito bem no teste, suspenderam a ficha colorida no 

momento certo e pudemos contar as respostas. Então, passamos a aplicar a 

atividade planejada a qual organizamos em uma tabela que poderá ser 

observada abaixo. 

 

Tabela 2 - Demonstrativo com opiniões, dos alunos do 3º ano do ensino 
fundamental I, sobre situações problema envolvendo a interação humano-fauna. 

Questão Concordo/ 
certo 

Discordo/ 
errado 

Comentários Questões 
avaliadas. 

O urso de óculos 
não é uma espécie 
da fauna brasileira.  
Juli viajou para a 
Venezuela, comprou 
um filhote e trouxe 
para o Brasil. 

 13(54,83%) 11(45,16%) “Eles não podam sair 
da casa deles” 
“da floresta deles” 
“não vai ter comida” 
 
  

Espécies 
introduzidas 
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Questão Concordo/ 
certo 

Discordo/ 
errado 

Comentários Questões 
avaliadas 

Ana, encontrou na 
cidade animais que 
gosta e outros que 
ela diz não gostar. 
Alimentou os que 
gosta e deixou lá os 
que não gosta. 

16 (66,66%)  8 (33,33%) “gato e cachorro eu 
dou” 
“Mas tá certo porque 
deu os que gosto” 
“E não matou, nem 
amarrou” 
“Não pode dá comida 
a bichos na rua” 
“Na hora de 
merendar não pode 
jogar comida para 
eles”. 
não pode ficar curioso 
para olhar, tem uns 
perigosos. 
Mas os que não gosto 
se vier pra cima eu 
decido se corro ou 
jogo uma coisa p ele 
sair.  

Fauna silvestre 
urbana. 

Os animais tentam 
recolonizar suas 
casas na cidade 
porque os seres 
humanos tomaram 
o espaço deles. 

14(58,33%) 10(41,66%) “Tem que fazer pouca 
casa, pró.” 
“Tem que deixar eles 
no lugar deles”. 
“A casa deles é onde 
eles vão crescer” 
“Pró... eles ficam 
vindo porque tem 
lixo” 

 
Urbanização e 
sinantropia. 

Tereza mata as 
serpentes que 
encontra. Miguel já 
avisou, remédio de 
hipertensão vai 
faltar. E Tereza 
continua a falar  
mato todas que eu 
enxergar. 

1 (4,16%) 23(95,83%) “Não pode matar.” 
“Tem que deixar lá.” 
“Só não mexer que ela 
vai embora” 
“Eu mato quem vai 
ver?”. 
Tem que matar, e vai 
deixar matar a gente? 

Conservação 
da fauna. 
 
 
 
 
  

Hoje pela manhã vi 
que um carro 
vermelho atropelou 
um lobo guará. 
Mário passava na 
hora e ligou para 
vigilância sanitária. 
Pensei se Mário não 
ligar eu ligo.  

 20(83,33%) 4(16,66%) “tem que cuidar” 
“eu ligo ...eu não vou 
pegar, ele morde.” 
“Não pode judiar 
matando.” 
“mas morreu?” 
 
 
 

Animais em 
extinção. 
(desmatament
o, queimadas, 
poluição dos 
rios, mares) 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores 
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Está atividade possibilitou revisitar os conteúdos estudados nesta 

proposta interventiva.  A questão 1 foi elaborada porque queríamos saber se as 

crianças compreenderam que os animais têm seu habitat natural e que não 

podem ser removidos aleatoriamente por gosto, por achar bonito ou por querer 

se livrar de algumas espécies.  

A maioria das crianças concordaram em retirar o urso do seu habitat 

natural, mostrando que a abordagem sobre espécies introduzidas precisaria ser 

aprofundada, haja vista que esta temática abre um leque de discussões para 

outros temas, “pragas” e vetores, conservação da biodiversidade, interações 

ecológicas entre outros. 

Diante do exposto, a dificuldade das crianças em encontrar sentido para 

a educação científica pode ser uma fragilidade do ensino em promover 

mudanças conceituais, atitudes e procedimentos exigidos na transposição do 

conhecimento cotidiano para o científico (POZO; GÓMES CRESPO, 2009). 

A discussão de uma temática não se finda em apenas uma aula, a criança 

precisa revisitar os ensinamentos aprendidos a fim de fortalecê-los com 

significado. Nesse sentido, vários fatores influenciam a não aprendizagem no 

ensino de ciências – questões já discutidas no capitulo I, mas reforçamos a 

utilização de instrumentos avaliativos como direcionador da práxis pedagógica.  

A questão dois traz a abordagem sinantrópica. E, não foi surpresa ouvir 

as crianças dizerem que alimentariam os gatos e cachorros, pois, durante as 

entrevistas e na intervenção ficou claro o carinho demostrado pelos animais 

domésticos.  
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Figura 12 – Estudantes do ensino fundamental I de uma escola município de 
Itaquara, BA, Brasil; participando da atividade situações problema envolvendo a 
interação humano-fauna. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Apenas 8% discordaram da questão 2. Eles não concordam em alimentar 

animais na rua; e trouxeram para a argumentação exemplos trabalhados na 

intervenção – “não pode deixar caí comida no chão da escola, né pró?”. (A3) 

Os alunos reproduzem as atividades as quais se identifica (POZO; 

GÓMEZ-CRESPO, 2009); a modelagem tem sido usada como um mecanismo de 

aprendizagem social, ou seja, as crianças se espelham em modelos; na sala de 

aula o modelo seguido é o professor que nem sempre se percebe como 

parâmetro. 

Não é fácil introduzir novos conhecimentos quando a raiz do 

conhecimento tem uma conotação de agrado, apego e afeição. Criar animais 

domésticos faz parte da cultura ancestral dos seres humanos; esse sentimento 

de pertença dos gatos e cachorros como parte da família vem se mantendo ao 

longo dos tempos.  

As crianças têm um enorme afeto por esses animais, seja pela vivência 

familiar - muitos criam gatos e cachorros, seja pela divulgação da mídia em 

mostrar desenhos animados de cães e gatos como seres dóceis, companheiros, 

amigos; e, somado a esses pressupostos, os jogos digitais incutem nas crianças 

atributos sobre a fauna, dando-lhes características humanas.  



104 
 

Assim, as atitudes perante a fauna podem seguir duas origens: inatas, 

marcada pela evolução genética e evolutiva dos seres humanos; e, atitudes 

adquiridas construídas a partir de referências de outras pessoas (VARGAS- 

CLAVIJO; COSTA NETO 2010). 

A terceira questão é uma tentativa de ampliar as discussões sobre a 

sinantropia. Trouxemos nas entrelinhas reflexões sobre a urbanização, interação 

humano–fauna. As crianças reconheceram a necessidade de se preservar os 

espaços verdes como também, a perpetuação das espécies, afirmando “tem que 

fazer pouca casa” (A11).  

Dessa forma, com uma porcentagem considerável os alunos 

concordaram que os animais devem fazer suas casas onde tiver disponibilidade. 

Questionamos: as baratas, os escorpiões, os gafanhotos podem fazer suas casas 

em qualquer lugar? 

Dentre outras respostas, destacamos esta: “Podem fazer mais não vai dar 

certo. Porque tem bicho que não pode viver solto. Cobra não pode e ... outros, a 

o leão e ... um bocado” (A11). 

Já a questão 4, apenas uma criança concordou com a situação problema 

dizendo “eu mato quem vai ver” (A19). As atitudes não são fáceis de serem 

mudadas, não basta expor o aluno a modelos e persuadi-lo a mudança, antes se 

faz necessário um conflito sociocognitivo (POZO; GÓMEZ-CRESPO, 2009). E, 

acertadamente 95,83% das crianças discordaram da situação problema. 

 Eles sinalizaram questões bastante pertinentes como, os animais só 

atacam se mexer. Percebemos na fala das crianças, a compreensão de que os 

animais possuem um sistema de defesa, o qual será acionado no momento de 

ameaça.  

Nesta perspectiva, ouvimos o interessante relato da estudante (A8) que 

contou “Lá na fazenda do meu avô tem um monte de animal, aí meu pai foi pra 

lá no dia de domingo, passou por cima de cobra na estrada mas não falou pro 

meu avô, ele não quer que mate nada lá na roça, só quando ficar perto dos bois 

(A8)”. 
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Ao que parece, a aluna elaborou uma situação problema para justificar o 

percentual majoritário à quarta questão. Acertadamente, Pozo e Gómez Crespo, 

(2009) afirmam que os problemas são úteis para que o aluno relacione os 

modelos científicos com os fenômenos que eles explicam ajudando a explicar 

suas ideias e interpretações.  

Sendo assim, as atividades avaliativas devem ser formuladas a partir de 

modelos trabalhados em sala de aula, a fim de relembrar discussões anteriores, 

inferências consistentes, aproximação com dados cotidiano e aplicabilidade dos 

conceitos apreendidos. 

Por fim, a última a questão foi uma tentativa de perceber como as 

crianças reagiriam a uma situação conflituosa tendo que tomar uma atitude 

diante de um animal atropelado. Como exemplo escolhemos o lobo guará, 

espécie ameaçada de extinção, a fim de problematizar os riscos que a cidade 

oferece aos animais – atropelamentos, doenças, poluição e outros que levam ao 

desaparecimento de espécies.   

 
Figura 13- Estudantes do ensino fundamental I de uma escola município de 
Itaquara, BA, Brasil; participando da atividade situações problema envolvendo a 
interação humano-fauna 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Com o percentual de 83,66%, os alunos concordaram com a situação 

problema, afirmando que tomariam uma atitude ao ver um animal atropelado. 

Demonstraram o quanto ficaram preocupados com a situação, chegaram a 
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acreditar que era um fato real... “mas morreu?”. Explicamos que vários animais 

são atropelados diariamente (TROMBULAK; FRISSEL, 2000) e que esse fato 

embora fosse uma construção fictícia para o momento, inúmeras espécies têm 

sofrido danos provenientes da ação humana.   

Quando anunciamos o término da atividade, as crianças disseram que 

queriam continuar a brincadeira. Dentre outras, expuseram: “É bom estudar 

sem escrever” (A22); “Bem que você disse que ia ter brincadeira” (A12); “Faz 

outra” (A5); “Deixa a gente brincar com esses cartões colorido” (A8) 

A brincadeira do ponto de vista sociointeracionista aproxima o real do 

imaginário; o brinquedo tem a função mágica de entreter a criança nos vários 

estágios de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007).  

Concluída a atividade, aguçamos a imaginação das crianças dizendo que 

preparamos um conto com base nos estudos realizados.  

 
O conto é uma das principais e mais originais vertentes da ficção, 
colaborando para a inovação formal, linguística, temática tanto quanto 
a representação de diferentes vivências e visões de mundo. O conto é, 
portanto, uma das formas de conhecer e apreciar a riqueza da prosa 
ficcional (PAZ, 2015, p. 266). 

 

Nossa intenção em levar o conto para sala de aula foi inspirado em uma 

rotina que a professora regente realiza com os alunos para desenvolver 

habilidades de leitura e escrita, despertar o imaginário infantil; envolver às 

crianças no enredo da história, retomar exemplos de atitudes discutidas nas 

aulas temáticas, entre outros. 

Assim, levamos um guarda-chuva personalizado com gravuras 

representando o planeta. Abrimos o guarda-chuva e lemos o texto literário 

“Conservação e lembrança nas brincadeiras de crianças”3. 

Uma salva de palmas inundou a sala de aula e uma euforia fez as 

crianças fazerem perguntas sem respeitar o torno de fala. Foi sensacional 

perceber como o conto fascina o imaginário infantil. 

                                                 
3 Texto “Conservação e lembrança nas brincadeiras de crianças” de autoria da pesquisadora 

Rita de Cáscia da Silva Trindade Santos. Se encontra em anexo deste texto. 
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Os alunos disseram que o guarda-chuva era o “mundo”, “a árvore 

fenomenológica”; a natureza!”; “a floresta toda”; “os animais tudo junto” ;“uma 

escola” e complementaram: “Precisamos cuidar das florestas e dos animais 

porque senão tudo vai acabar, e já está acabando um pouquinho de tudo” (A9). 

Quando os estudantes têm a liberdade de se expressar, estão propondo 

um confronto de ideias, logo essa é uma ótima estratégia para analisar temas 

polêmicos pois, novos conceitos irão emergir, novas atitudes serão 

confrontadas, os elos epistêmicos serão reforçados por novos aprendizados.  

 

Figura 14 – Dialogando com os estudantes do ensino fundamental I de uma escola 
município de Itaquara, BA, Brasil; sobre o conto. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Por certo, a intenção do guarda-chuva era representar o planeta terra e a 

biodiversidade existente nele. Não imaginávamos que uma criança se remeteria 

a árvore filogenética. Questionamos o que tem na árvore? E ele disse “tem tudo 

da terra”.  E continuamos, o quê? Todos foram falando aleatoriamente: 

“plantas, água, nuvem, animais, bichos, homem, outros bichos e passarinhos, 

árvore”. Perguntamos, o que acharam do conto? 
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“Foi boa” (A 20). 
“Falou dos bichos” (A 18). 
“falou dos animais” (A 14). 
“É mesmo pró eu esqueci e disse bicho” (A 05) 
“Os menino não matou mais os bichos” (A 13). 
“Conta de novo, pró?” (A 07) 
“a gente tá na história também” (A 25). 

 

A escrita deste texto teve vários significados explícitos e implícitos. Os 

significados explícitos dizem respeito a retomada das discussões das aulas 

anteriores, a possibilidade de alcançar os alunos que por ventura tivessem 

dúvidas sobre os temas abordados, reforçar conceitos, analisar atitudes.  

Quanto aos significados implícitos esperamos que este texto sirva de 

inspiração a outros professores. 

As crianças demonstraram empatia pela atividade (ouvia-se na sala as 

crianças declamando pedacinhos do texto lido). Participaram ativamente das 

reflexões e se propuseram a escrever outros contos com a professora regente. 

 

4.4.6 – Aula 6 – o que aprendi até aqui? 

No dia seguinte (22 de maio de 2018), iniciamos as atividades dizendo 

que faríamos um trabalho coletivo, cujo objetivo seria socializar os 

conhecimentos apreendidos durante a intervenção.  

A atividade foi organizada com base no quadro 1 certezas e dúvidas 

iniciais. Após a socialização e preenchimento do quadro fizemos uma reflexão 

de alguns pontos abordados no processo. 

Abaixo segue o quadro com os respectivos dados. 

 
Quadro 7 - Demonstrativo das certezas provisórias finais, dúvidas temporárias finais 
e atitudes transitórias, realizada com 27 estudantes do 3º ano do ensino fundamental 
I em uma escola do município de Itaquara. 
 

Certezas provisórias 
finais 

O que você sabe sobre 
os animais? 

Dúvidas temporárias 
finais 

O que gostaria de saber 
sobre os animais? 

Atitudes transitórias. 
O que você faz ao ver 

um animal? 

A gente é animal. 
São Seres vivos 
As pessoas pensam 
Pensa porque tem cabeça 
e cérebro.  

A cobra grande engole o 
leão todo? 
É verdade que o 
lobisomem se esfrega no 
lugar que o jegue dorme? 

Não bato nos animais e 
nos bichos também. 
Se for cobra saio correndo. 
Eu mato ou cuido 
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Certezas provisórias 
finais 

O que você sabe sobre os 
animais? 

Dúvidas temporárias 
finais 

O que gostaria de saber 
sobre os animais? 

Atitudes transitórias. 
O que você faz ao ver um 

animal? 

Os animais são diferentes 
Animal só ataca as 
pessoas se mexer. 
Todos da árvore 
filogenética: 
Os pássaros, o caracol, os 
camundongos com a 
bolsa, os que mamam os 
cachorros e gatos. As 
aves, peixes, os répteis, as 
minhocas. 
Os animais podem viver 
juntos. 
Os humanos são 
inteligentes. 
Não pode tirar um animal 
do seu ambiente pra 
colocar no outro lugar. 
Os animais só vêm pra 
cidade porque a floresta 
foi destruída. 
Tem pêlo, rabo, bico, pele, 
casca, osso, não tem osso, 
coração, pulmão uns se 
parece por dentro e por 
fora. A cobra falsa que 
parece com a de veneno. 
Na escola tem os animais 
porque a gente dá comida 
e carinho. 
Eles voam, ficam debaixo 
da água, na rua, na 
cidade, nas pedras, no 
esgoto, lugares escuros, 
na escola, na floresta, no 
esgoto. 
Que as pessoas destroem 
a natureza, polui os rios 
com lixo e com óleo. 
Que pode fazer remédio 
com o veneno das cobras. 
os animais da floresta, no 
filme, que entrou na 
cidade pra procurar 
comida.  

Tudo sobre as cobras. 
A caipora assusta, é? 
A sereia existe? 
A cobra grande engole o 
leão todo? 
É verdade que o 
lobisomem se esfrega no 
lugar que o jegue dorme? 
Como os animais falam 
nos desenhos? 
Se os animais têm cérebro 
e tudo mais por que não 
pensam? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não bato nos animais e 
nos bichos também. 
Se for cobra saio correndo. 
Eu mato ou cuido 
Se for rolinha atiro de 
espingarda pra comer. 
Ligo pra vigilância  
Chamo o veterinário. 
Deixo ir em bora. 
Limpo lá em casa pra eles 
não aparecer.  
Mato e jogo no lixo, só o 
escorpião. 
Mas não é pra matar gente!  
Eu não chamo ninguém, aí 
eu penso. 
eu vou é pensar e matar só 
os que é pra matar... os que 
tem muito. 
Eu... sei não, vai ser um 
pouquito difícil escolher. 
Eu mato 
Eu brinco com uns de 
brincar – é cachorro, gato, 
e caracol, cigarra, e sapo... 
sapo não eu não brinco, eu 
tanjo ou jogo sal pra ele ir 
embora. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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As crianças foram bastante receptivas a esta atividade. Sinalizaram as 

atividades em que elas se envolveram com intensidade, destacando que 

preferem atividades práticas a atividades realizadas no livro didático, pois tem 

a possibilidade de estudar brincando. 

Embora se compreenda que a avaliação não se dê em um momento 

estaque, recorremos a esta atividade, como cunho avaliativo, por acreditar que 

os dados aqui coletados podem suscitar a elaboração de outras propostas 

interventivas, apontar possibilidades interventivas para as aulas de ciências, 

elencar pontos fortes ou não sobre a temática discutida. Pois, a avaliação é um 

mecanismo de tomada de decisão que pode servir tanto como parâmetro 

pedagógico, bem como redimensionar o planejamento pedagógico.  

Outro ponto a que se propõe a atividade é retomar os questionamentos 

do quadro 1 e 2 no intuito de observar as respostas dadas ao final da 

intervenção. Não temos a pretensão de confrontar os dados pois acreditamos 

que as respostas dadas nos dois momentos estão carregadas de autonomia, 

onde as crianças puderam se expressar com base nos seus arquivos 

memorísticos.  

Como propõe Pozo e Gómez Crespo uma sequência de atividades não 

indica necessariamente que houve aprendizagem, contudo acreditamos que os 

ensinamentos apreendidos significativamente podem ser acessados no 

momento em que houver a necessidade de confrontar decisões.  

Nesse sentido, as aprendizagens estão arquivadas no subconsciente e a 

depender do contexto em que precisam ser usadas são feitas escolhas que 

podem confrontar ou não aos parâmetros estabelecidos socialmente e/ou 

culturalmente. 

Justificamos que unimos os enunciados dos quadros 1 e 2 no quadro 5 

pois, na aula 1 o quadro dois surgiu pela necessidade das discussões e neste 

caso, aula 6, já elaboramos o planejamento com foco nas discussões das três 

colunas. 

Sobre o questionamento da primeira coluna os alunos responderam com 

autonomia assim como na primeira, formularam frases, se expressaram com 
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mais segurança. Os alunos iniciaram suas colocações afirmando que somos 

animais. Pontuaram questões sobre morfologia, e trouxeram questões bem 

particulares trabalhadas na aula como os estudos sobre as serpentes. Afirmaram 

que os homens são responsáveis pela destruição dos ecossistemas; apontaram a 

necessidade de os seres vivos conviverem juntos uma vez que vem da mesma 

arvore filogenética. 

A coluna dois apontou muitas questões que fazem parte do folclore e da 

imaginação infantil. Salientamos que neste quadro as crianças trouxeram 

vivências dos possíveis desenhos animados, resquícios das aulas de educação 

infantil atrelados aos estudos da proposta do PNAIC em que os professores 

fazem uso dos livros de literatura para aguçar o prazer pela leitura. 

Embora não seja intenção fazer comparativo entre as colunas, dos 

quadros em questão, na terceira coluna as crianças não utilizaram exemplos de 

outras pessoas para justificar suas possíveis ações ao ver um animal, diferente 

da primeira em que citavam vários exemplos observados em adultos. Elas 

apresentaram soluções onde tomariam atitudes próprias, recorrendo aos 

conhecimentos apreendidos.  

Sobre isto, Pozo e Gómes-Crespo (2009) sinalizam que os estudantes ao 

perceberem que estão sendo avaliados tendem a dá respostas dentro do que se é 

esperado convencionalmente.  

Essas reflexões apontam que o homem é um misto de informações 

construído ao longo do desenvolvimento social; as aprendizagens se dão na 

interação contínua em que o conjunto de saberes modulam nossas escolhas 

preferências e exemplos a serem seguidos por outras pessoas.  

Podemos dizer, portanto, que todos os seres humanos são formadores de 

atitudes, de opiniões, argumentos que se perpetuam ao longo das gerações.  
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CAPÍTULO 5  –  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Os processos de ensino-aprendizagem acontecem na dialogicidade entre 

professores e alunos e, neste movimento cíclico das interações a educação se faz 

e desfaz ampliando os argumentos que a sustenta. Assim, alicerçados na ideia 

crítica de educação propomos atividades diversificadas afim de que os alunos 

pensem sobre as decisões que serão tomadas na coletividade. 

O ensino de ciências nos anos inicias deve contemplar vários saberes, 

competências pedagógicas, sinalizadas na BNCC, nos projetos políticos 

pedagógicos das escolas, nas propostas de ensino com vista a emancipar o 

aluno tornando-o consciente das suas atitudes para com o meio ambiente. 

Faremos um retrospecto das motivações deste trabalho afim de 

responder as inquietações que motivaram a pesquisa; levando em consideração 

o convívio humano-fauna no espaço escolar e preocupados com os possíveis 

danos às questões ambientais, estruturamos esta dissertação pensando no 

desenvolvimento infantil e nos aspectos que tratam os conteúdos de ensino 

como conceitual, procedimental e atitudinal, sendo fundamentais para a 

formação integral dos estudantes.  

Como fio condutor para nossas reflexões apontamos alguns objetivos:  

i) Elaborar, desenvolver e mobilizar saberes, a partir de uma proposta 

pedagógica, que prime pela conservação da fauna; ii) Analisar o 

desenvolvimento da prática pedagógica realizada; iii) Avaliar as contribuições 

da proposta pedagógica para o processo de alfabetização científica no que se 

refere à conservação faunística. 

Nossa discussão inicial se fundamenta em bases legais, no panorama 

sobre o ensino de ciências no ciclo de alfabetização e o compromisso que se 

deve ter com os conteúdos de ensino e com o letramento científico.  

Sobre as questões zoológicas apontamos os processos de 

desenvolvimento da sociedade, a industrialização, entre outros fatores como 

sendo cruciais a interação homem-fauna.  



113 
 

Os referencias teóricos utilizados nesta pesquisa foram Vygotsky 

trazendo os aspectos interacionista do movimento dialético entre o homem e os 

elementos do meio no qual convive; vale sinalizar que a escolha em trazer o 

referencial Vigotskiano a discussão parte do pressuposto que o ser humano não 

é uma conta bancária como afirma Freire (2009), antes é um ser que pensa, toma 

decisões com base em seus pré-conceitos.  

Além do mais, trouxemos como referencial teórico-metodológico Pozo e 

Gómez Crespo apresentando os conteúdos de ensino como uma possibilidade à 

alfabetização científica.  

A elaboração das atividades foi de fundamental importância para a 

efetivação da proposta interventiva. Tivemos a preocupação de criar atividades 

que despertasse a atenção dos alunos, contextualizadas com a idade mídia, que 

respeitassem o tempo de aprendizagem das crianças, usamos gravuras, 

linguagem fílmica e situações problema para dinamizar as aulas. Percebemos 

que este aparato metodológico dinamizou o processo pedagógico envolvendo 

os alunos nas discussões temáticas. 

O planejamento estruturado e a elaboração das tarefas promoveram 

segurança ao trabalho docente uma vez que foram contemplados aspectos 

teóricos, questões culturais, nível alfabético das crianças, recursos 

potencialmente significativos.   

As aulas foram ministradas seguindo a rotina organizacional da escola. 

Contudo, o tempo padronizado de hora aula não era cumprido pois, eram 

muitas informações a serem compartilhadas. Queremos ressaltar que o grupo 

participante era bastante enérgico, traziam exemplos do cotidiano e antenados 

com os termos tecnológicos.  

A oralidade entre alunos e pesquisadores foi uma estratégia 

metodológica, que embora não estivesse registrada no planejamento, despertou 

emoções, aguçou o senso crítico, ampliou discussões, problematizou pontos 

divergentes e convergentes sobre a conservação da fauna. 
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O ensino de ciências é uma das disciplinas capazes de agregar vários 

saberes, pois ao ministrar uma aula o professor cumpre o papel de promover a 

interdisciplinaridade.  

Nesse sentido, os temas abordados promoveram consciência crítica 

individual e coletiva para a formação cidadã. Vale ressaltar que os vieses 

estabelecidos no planejamento, temas transversais, corroboraram com a visão 

crítica desta proposta.   

Em se tratando do ensino de zoologia percebemos que os participantes 

da pesquisa não dominavam os conceitos estruturantes da disciplina; contudo, 

conseguiam exemplificar todas as situações problema usando o senso comum 

apreendido nas interações sociais, demostrando o caráter atitudinal. Sobre esse 

aspecto, consideramos que as análises das entrevistas contribuíram para 

fortalecer o planejamento uma vez que os conhecimentos prévios possibilitaram 

interação com as atividades propostas. 

Nas atividades procedimentais os alunos ficavam inquietos e buscavam 

auxílio do professor a todo momento. Essas atitudes nos chamou atenção pois, 

de acordo as políticas para o ensino de nove anos e o ciclo de alfabetização as 

crianças nesta fase já deveriam estar alfabetizadas; contudo, percebemos um 

distanciamento das habilidades de leitura e escrita; ficamos preocupados como 

a professora regente iria conduzir sua prática docente uma vez que os direitos 

de aprendizagem não teriam sido contemplados nos anos anteriores. Tivemos o 

cuidado de replanejar algumas atividades com vista a garantir à participação de 

todos. 

Baseado no tema geral da proposta pedagógica- fauna urbana- 

realizamos várias atividades no intuído de provocar conflitos cognitivos e 

emocionais que desestruturassem conceitos apreendidos no senso comum 

mesclando a novos conceitos científicos.  

Percebemos reformulações nos questionamentos e assertivas feitas pelas 

crianças ao questionarmos, por exemplo, sobre os maus tratos aos animais 

encontrados na cidade. 



115 
 

O convívio humano-fauna se alicerça as ideias utilitarista e visão 

antropológica do homem como um ser superior as demais espécies, justifica as 

atitudes positivas ou negativas com base na cultura, nas fases de 

desenvolvimento humano, nos conceitos infundados do senso comum.  

Contudo, a proposta analisada pode ser considera relevante ao ensino de 

ciências com foco na zoologia uma vez que as aulas temáticas possibilitaram a 

construção de conceitos, analises de situações problema, refletiu 

comportamentos individuais e coletivos.  

Certamente novas atitudes farão parte do repertório epistemológico das 

crianças que devem contagiar outros indivíduos e nessa troca ideológica os 

debates suscitaram confrontos entre o conhecimento cotidiano e o científico.  

No início da intervenção as crianças identificavam os animais como 

sendo todas as espécies vivas, que necessitam de alimento e abrigo. Afirmavam 

ainda, que os animais se diferenciam uns dos outros por questões morfológicas 

e pelo habitat que vivem.  

Nesse contexto, a atividade interventiva contribuiu afirmando que o 

habitat da fauna poder ser definido a partir das necessidades básicas que vão 

encontrar para sobreviver. 

Sobre a questão do utilitarismo, presente nas falas de algumas crianças, 

notamos que muitas acham normal a caça sendo usada como alimento, mas, 

contestavam em outras falas que existem pessoas que não concordam em matar 

os animais para esse fim. Assim, pudemos tratar de questões históricas sobre a 

visão antropocêntrica do homem. 

Os alunos afirmaram que algumas espécies são nocivas e pouco 

carismáticas e por essas razões são as mais perseguidas pelas crianças e 

caracterizadas como bichos. Já o termo bichinho foi empregado para as espécies 

domesticadas e fofulentas.  

Mediante o exposto, dialogamos sobre a morfologia animal e notamos a 

surpresa das crianças ao comparar os órgãos internos da lesma com os do ser 

humano.   
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Sobre a ideia de bichinho observamos na entrevista bem como nas aulas 

temáticas os animais sendo objeto de brincadeiras e brinquedos. Então, 

discutimos sobre questões culturais sobre o brincar na infância, realizamos uma 

atividade em que os alunos teriam que se posicionar sobre o que fariam com os 

animais que encontrariam na cidade e, pra nossa surpresa nenhuma criança 

mencionou utilizá-los como brinquedo. 

Em se tratando da fauna urbana/sinantrópica às crianças reconheceram 

desde as primeiras atividades que os animais se aproximam do homem porque 

tem interesse no alimento, na sombra, na água. Notamos que embora não 

existisse um conceito estruturado sobre sinantropia as crianças tinham noção 

que suas próprias atitudes atraiam espécies desejáveis ou não.  

 Utilizamos uma aula temática tratando sobre a fauna sinantrópica e 

espécies introduzidas; os desdobramentos desta atividade possibilitaram 

reflexões como: não jogar lixo nas ruas, limpar os espaços urbanos, fazer coleta 

periódica do lixo, não invadir as florestas, entre outras.  

Um dos pontos que nos chamou atenção na entrevista foi o fato das 

crianças se reportarem as suas atitudes usando como referência um exemplo de 

um adulto-pai, amigo mais velho, conhecido, vizinho. Elaboramos algumas 

situações problema no intuído de fortalecer diálogos extraclasse.  

Nesta mesma perspectiva, apresentamos um conto que trouxe a ideia de 

consciência cidadã. E nesse sentido, integramos à literatura elementos 

significativos ao contexto dos estudantes: as redes socias como fonte de 

informação, o pedido de socorro dos ecossistemas, os substantivos próprios 

representando a sociedade e os alunos como responsáveis em propagar o 

conhecimento científico. 

Por se tratar de uma temática tão ampla seria impossível afirmar que 

tudo saiu exatamente como planejamos; contudo os anos de experiencia 

profissional somados as discussões teóricas nos fazem apontar alguns pontos 

que precisam ser fortalecidos nesta proposta. 

 O conhecimento prévio dos alunos é um indicador aos direcionamentos 

pedagógicos, assim, acreditamos na possibilidade de elaborar categorias de 



117 
 

análises mais consistentes que integre discussões multidisciplinar. Presumimos 

que o trabalho realizado com crianças em fase de alfabetização deve priorizar o 

trabalho com mapas conceituais possibilitando dados mais consistentes. 

Reconhecemos, -ainda que não sejam pontos dentro da proposta 

interventiva- que a escola não pode ser omissa aos direitos de aprendizagem 

dos alunos; necessitam reestruturas suas propostas pedagógicas com temas 

atuais e significativos e reconhecer que a formação de professores é um 

processo contínuo e intrínseco.  

Sugerimos como desafios para além desta pesquisa o ensino de zoologia 

nos anos iniciais do ensino fundamental I, a partir da abordagem ciências, 

tecnologia e sociedade (CTS) com vista a atender os conteúdos de ensino 

proposto por Pozo e Gómez-Crespo.  

No mais, as discussões tratadas nos estimulam a novas investigações 

pois na educação os ciclos epistemológicos eles não se fecham, oportunizam-se 

saberes.  
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APENDICE A: Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

(TCLE) 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

Título do Projeto: A FAUNA SINANTRÓPICA E SEUS SIGNIFICADOS 

PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM ITAQUARA 

BAHIA. 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Rita de Cascia da Silva Trindade 

Santos. ORIENTADORA: Profº. Dr. Ricardo Jucá Chagas 

Prezado(a) Senhor (a) eu sou Rita de Cascia da Silva Trindade Santos, 

aluna do curso de Mestrado Acadêmico em Educação Científica e Formação de 

Professores – PPG-ECFP, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia ( 

UESB)  estou realizando, juntamente com a pesquisador Profº. Ricardo Jucá 

Chagas, o projeto de pesquisa intitulado A fauna sinantrópica e seus 

significados para os alunos do 3º ano de uma escola pública em Itaquara Bahia.. 

O objetivo geral do projeto é: Entender como os alunos interagem e percebem a 

fauna sinantrópica no espaço escolar. 

Os participantes da pesquisa serão os alunos do 3º ano da Escola Rômulo 

Galvão de Carvalho. I- Realizar uma entrevista com os participantes a fim de 

identificar os significados que os alunos têm sobre a fauna sinantrópica. II- 

Elaborar e desenvolver uma sequência didática com foco nas relações 

ecológicas. III- Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o ensino 

de ecologia e/ou avaliar as contribuições da proposta pedagógica na melhoria 

da relação dos alunos com a fauna sinantrópica. 

Assim venho convidar o seu (a) filho (a) para participar da pesquisa, 

lembrando que esta participação é voluntária e se dará exclusivamente por 
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meio do envolvimento dele (a) nas atividades que serão desenvolvidas por 

mim, na própria escola. A sua autorização para que seu filho (a) participe da 

pesquisa é fundamental, porém, mesmo com a sua autorização a decisão de 

participar será do seu filho (a) ou seja, ele (a) só participará das atividades se 

desejar. Para saber se eles aceitarão ou não participar das atividades, a pesquisa 

será apresentada as crianças de forma lúdica por meio de uma peça teatral.  

Assim, mediante a interação e diálogo entre os personagens e as crianças, 

eles serão informados do modo como às atividades irão acontecer e terão a 

oportunidade de expressarem se querem ou não participar das atividades. As 

atividades serão registradas por meio de entrevistas, filmagens, fotografias, 

gravação de áudios e diário de campo. Os riscos e ou desconfortos que a 

pesquisa poderá gerar são mínimos, se a criança demonstrar algum desconforto 

ou incômodo durante a entrevista e na realização das atividades ou se 

demonstrar desejo em não participar, um adulto fará a mediação com a criança 

para ouvi-la e dar-lhe a atenção. Os riscos com pesquisas que utilizam 

entrevista podem envolver riscos emocionais quando relacionada a tópicos 

sensíveis, neste caso faremos a mediação respeitando as respostas sem 

contrapormos opiniões. Há o risco também da entrevista causar fortes emoções 

nos sujeitos da pesquisa, essa questão pode está atrelada a qualquer questão em 

uma entrevista a depender do contexto em que esteja inserida. Na hipótese em 

que ocorram esses riscos a mediação será feita pelo pesquisador que ao 

perceber qualquer desconforto dará autonomia ao entrevistado de continuar ou 

parar a entrevista a qualquer momento, não tendo a obrigação de torná-la a 

fazer. A importância desta pesquisa está ancorada no benefício social a curto e 

longo prazo. As questões que serão discutidas proporcionarão ao aluno 

reflexões para além do ambiente escolar, como nos espaços de lazer, família, 

outros. A participação do seu filho (a) não é obrigatória e o Senhor (a) poderá 

retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer 

nenhum prejuízo. Garantimos que seu filho (a) terá a sua identidade 

preservada, permanecendo em anonimato. Esta pesquisa também não terá 

gastos ou indenização financeira por sua participação. Os resultados desta 
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pesquisa serão publicados de forma anônima na dissertação do Mestrado e em 

revistas especializadas. As filmagens, fotografias e as gravações em áudio e sua 

transcrição em papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O 

(A) Senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da 

participação do seu filho (a) na pesquisa. 

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar que seu filho participe 

desta pesquisa, precisará assinar este termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em duas vias ( uma ficará com o participante e a outra sob a guarda 

da pesquisadora e arquivada por cinco anos) 

Eu,_______________________________________ fui informado (a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e 

posso modificar a decisão de participar se assim o desejar. Declaro que 

concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

Jequié- BA, _________ de ______________de 20____ 

 

_________________________                         _____________________________ 

Participante da pesquisa                          Pesquisador responsável pelo projeto. 
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APENDICE B: Cópia do termo de autorização de uso de imagem e 

depoimentos 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E 

DEPOIMENTOS 

 

Eu, ____________________________________________________________ 

CPF _______________________________, RG_______________________________ 

Depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos 

metodológicos, riscos e benefícios, bem como estar ciente da necessidade do uso 

de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os 

pesquisadores Rita de Cascia da Silva Trindade Santos e a Prof. Dr. Ricardo 

Jucá Chagas (orientador) do projeto de pesquisa intitulado “A FAUNA 

SINANTRÓPICA E SEUS SIGNIFICADOS PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DE 

UMA ESCOLA PÚBLICA EM ITAQUARA BAHIA”, a realizar as fotos que se 

façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus 

financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos 

negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos 

slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Lei nº 8.069/1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei nº10.741/2003) e das 

pessoas com deficiência ( Decreto nº 3.298/199, alterado pelo decreto nº 

5.296/2004). 

Jequié- BA ______de _______________de 20___ 

 

____________________________                       ______________________________    

Participante da Pesquisa                                           Responsável pela Pesquisa 
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APÊNDICE C: Cópia do Termo de Assentimento  

 

Termo de Assentimento 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

Título do Projeto: A FAUNA SINANTRÓPICA E SEUS 

SIGNIFICADOS PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA EM ITAQUARA BAHIA.  

RESPONSÁVEL: Rita de Cascia da Silva Trindade Santos 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Ricardo Jucá Chagas 

 
Você está sendo convidado (a) como voluntário a participar da pesquisa. 

A FAUNA SINANTRÓPICA E SEUS SIGNIFICADOS PARA OS ALUNOS DO 

3º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM ITAQUARA BAHIA. Neste estudo 

pretendemos avaliar uma proposta pedagógica com vista a entender como os 

alunos interagem e percebem a fauna sinantrópica no espaço escolar. O motivo 

que nos leva a estudar esse assunto é tentar melhorar a interação do homem 

com o meio ambiente. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): A 

Pesquisadora será apresentada as crianças, em uma peça teatral, pelo grupo de 

teatro da Casa da Cultura da cidade de Itaquara. A pesquisadora junto com a 

professora organizará um cenário na sala de aula. A sala estará em circulo, um 

tapete no centro da sala, uma mesa de canto. A professora dirá aos alunos que 

eles irão receber a vista do grupo de teatro da Casa da Cultura da cidade de 

Itaquara. 

A peça teatral terá cinco personagens, sendo quatro caracterizados de 

alunos e uma personagem fará o papel de professora. Eles vão entrar na sala do 

3º ano B. Eles se encontram e começam o diálogo. 

Personagem 1: - Fiquei sabendo que a professora do 3º ano B recebeu 

hoje pela manhã uma caixa enorme,  e que era um presente.  
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Personagem 2: - Eu vi quando o carteiro chegou. Ele perguntou quem era 

a professora do 3º ano B.  

Personagem 3: - A professora ouvindo que se tratava da turma do 3º ano 

B, logo levantou-se, ajeitou-se e foi ao encontro do carteiro. Eu vi a caixa era 

bem bonita. 

Personagem 4:  - Ela abriu? alguém viu o que tinha na caixa?               

Personagem 1- Eu não vi o que tinha na caixa, mas ouvi uma coisa muito 

importante. 

Personagem 2, 3, 4 – Fala, fala, fala... o que ouviu? 

Personagem 1- Ouvi a professora dizer que o presente era para a turma 

do 3º ano B. 

Personagem 2– Oba!!!!  (Acenando para a plateia). 

Personagem 3- Silêncio, silêncio lá vem à professora. 

Personagem 5 – Bom dia Turma! Tenho ótimas novidades para vocês. 

Hoje pela manhã o carteiro entregou um presente para nossa turma. E eu vim 

bem depressa para abri-lo junto com vocês. Quem quer vê o que tem nesta 

caixa?  

Personagem 4- Professora ! Professora! Quem foi que mandou o 

presente? 

Personagem 5- Há !!! Foi uma professora, o nome dela é Rita Trindade. 

Personagem 1- Hummm !!! eu sei quem é. Abre a caixa pró.  

Personagem 5- Garotada olha o que tem na caixa! Lápis de cor, folhas 

coloridas, massa de modelar, pincel, tinta colorida, papel crepom, caderno de 

desenho. 

Personagem 2 – Professora ! eu gostei dos materiais. Acho que ela vai vir 

participar das nossas aulas. 

Personagem 5- Turma ! tem mais uma coisa aqui bem no fundo da caixa. 

È um bilhete da Professora Rita. Vou ler: Vamos prestar atenção? 

Queridos alunos do 3º ano B !   Eu me chamo Rita de Cascia da Silva Trindade 

Santos, filha de Sr. Antônio e Da. Jucina, moradora do município de Itaquara-Ba, 

estudante do Mestrado em Educação Cientifica e Formação de Professores de Ciências e 
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Matemática, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Jequié. O motivo que 

envio esse presente é para anunciar  que no dia ______ de Novembro de 2017 estarei 

chegando a escola de vocês para fazer-lhes um convite. E quando eu estiver perto de 

vocês vou explicar porque enviei esse presente.. Me esperem já estou a caminho. Um 

abraço! 

Personagem 5- Turma pelas minhas contas hoje é a data que ele disse que vai 

chegar. 

Personagem 3-  Professora presta atenção. Tem alguém batendo na porta. Será 

que é a Pró. Rita? 

Personagem 5- Quem quer conhecer a professora Rita?  

Personagem 4- Eu abro a porta. 

 

Professora Rita – Bom dia crianças! Bom dia professora!  Eu sou a professora 

Rita,  estou muito feliz em está com vocês. Gostaram do presente? Pois além do presente 

que enviei, vim fazer um convite especial. Vim lhes convidar para participar junto 

comigo de uma pesquisa. Vocês querem saber como vai ser essa pesquisa? 

Duas vezes por semana eu venho fazer com vocês algumas atividades durante o 

período de aulas na escola, e essas atividades serão com brincadeiras, músicas, jogos, 

desenhos e muito movimento. Viram os presentes que mandei na caixa? (lápis, caderno, 

pincel, tinta colorida).  Esses materiais vão nos ajudar nas atividades.  

Essas atividades, brincadeiras, desenhos, será sobre os animais. Vamos juntos 

descobrir muitas curiosidades sobre os animais existentes no meio ambiente.  

O papai e mamãe de cada um de vocês já sabe da pesquisa que eu vou realizar e 

eles disseram que vocês podem participar. Mas vocês só vão participar se tiverem 

vontade, se desejarem. E se vocês no decorrer das atividades, brincadeiras ficarem 

cansados, chateados, ou qualquer outra coisa quer estiver acontecendo, é só falar com a 

pró, ou com um outro adulto da turma que eles vão conversar com vocês e lhes ajudar a 

encontrar outra coisa legal pra você fazer. E, se vocês não quiserem fazer a atividade 

toda pode parar na hora quer quiser. Vocês tem alguma dúvida? 

Por fim, os Personagens 4 e 5 da Peça teatral , perguntarão às crianças 

individualmente , identificando-as pelo nome, se desejam participar da 

pesquisa junto com a pesquisadora.  
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Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) em todas as formas que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você 

poderá retirar consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não causará 

qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo 

pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Você não será identificado em nenhuma publicação. Os riscos e ou desconfortos 

que a pesquisa poderá gerar são mínimos, se a criança demonstrar algum 

desconforto ou incômodo durante a entrevista e na realização das atividades ou 

se demonstrar desejo em não participar, um adulto fará a mediação com a 

criança para ouvi-la e dar-lhe a atenção. Os riscos com pesquisas que utilizam 

entrevista podem envolver riscos emocionais quando relacionada a tópicos 

sensíveis, neste caso faremos a mediação respeitando as respostas sem 

contrapormos opiniões. Há o risco também da entrevista causar fortes emoções 

nos sujeitos da pesquisa, essa questão pode está atrelada a qualquer questão em 

uma entrevista a depender do contexto em que esteja inserida. Na hipótese em 

que ocorra esses riscos a mediação será feita pelo pesquisador que ao perceber 

qualquer desconforto dará autonomia ao entrevistado de continuar ou parar a 

entrevista a qualquer momento, não tendo a obrigação de torná-la a fazer. A 

importância desta pesquisa está ancorada no beneficio social a curto e longo 

prazo. As questões que serão discutidas proporcionarão ao aluno reflexões para 

além do ambiente escolar, como nos espaços de lazer, família, outros. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou 

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 por um período de 5 anos, e após 

esse tempo serão destruídos. Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos com 

a pesquisadora Rita de Cascia da Silva Trindade Santos, por meio do e-mail 

itacascia@hotmail.com e do telefone (73) 988193708. Com o Orientador Ricardo 
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Jucá Chagas e-mail: rjchagas@hotmail.com ou pelo telefone (73) 98205838 e 

também no comitê em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (CEP), que analisou esta pesquisa, através do e-mail 

cepuesb.jq@gmail.com ou pelo telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte 

endereço: Universidades Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê em 

Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, 

Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié- BA, CEP-45206-510. 

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. 

Eu_______________________________________________ fui informado 

(a) 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. Tenho 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 ________ 20_____ 

 

 

Assinatura do menor    

    

_________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

 

 

 

 



135 
 

APÊNDICES D:  Atividade de desenhos livres, onde vivem os animais. 

 

 

Autor: (A12). 

 

 

Autor: (A 17) 
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APÊNDICE E: Produção dos estudantes. 

 

 

Autor: (A 14) 
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Autor: ( A 25) 
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APENDICE F: TEXTO - Conservação e lembrança nas brincadeiras de crianças. 

 

No outono de 2018, dias curtos, noites longas, eu adormecia com vontade de acordar, para 

chegar na escola e ver a professora que tem explicado que mesmo com diferenças todos 

devemos nos respeitar; ensinando que todos os seres vivos vieram do mesmo lugar.  

Então acordei cedinho e não posso atrasar, guardei bem na memória o que a professora 

comentou: hoje na aula vou contar história... 

Meus ouvidos atentos estão viajando na imaginação de criança que insiste a pulsar, meus 

olhos atentos são e eles me mostrarão um presente de ausências para no futuro lembrar. 

Clarinha, saltitante, feliz e destemida não sabia decifrar por que borboleta caçava; é astúcia de 

criança seus pais justificavam: asas arrancadas, escondidas no caderno, empalhadas para 

brincar. Que menina espoleta! 

Até que um dia as lindas borboletas ali não apareciam... e na casa de Clarinha não mais as 

viam. 

A Mãe Natureza apareceu e ficou se lamentando... logo as borboletas não estão neste lugar! 

Será que as pessoas não sabem que até a borboleta voar ela vai se transformando? 

Arthur, sábio, valente e corajoso não tinha medo de desbravar, subia muros para pequenas 

lagartixas capturar. Estilingue, pedras roliças nas mãos nada o impedia de continuar. O que ele 

não sabia que as lagartixas precisavam caçar. Mas como elas desapareceram... toda vizinhança 

começou a reclamar das moscas varejeiras a dissipar. 

Do outro lado da cidade Luiza, serelepe, sorridente a contagiar perseguia os caracóis a fim de 

seus segredos saber. A imaginação era tanta que os palitos serviam para cutucar o corpinho 

indefeso a se tremer. 

Ora, ora, ora, não posso acreditar! Até mesmo os caracóis não vão escapar? E lamentou a Mãe 

Natureza. 

Hoje na floresta um laboratório preciso montar; sapos, gafanhotos e grilos todos vou fazer 

uma operação é que na minha imaginação para esses mistérios se revelarem de médico 

preciso brincar. Falou Ian ao seu irmão. 

Não, não, não. Não faça isso Ian! Exclamou a Mãe Natureza. Com tantas brincadeiras ou 

travessuras a fauna está se acabando. Será preciso relembrar que a conservação depende das 

nossas atitudes? 

De imaginação e realidade todas as crianças adoram brincar. Beatriz curiosa, arteira, aprendiz 

com seu irmão a traquinar, passava horas pesquisando armadilhas pra pegar... barata? 

Formiga? Minhoca? 

Parem de pesquisar! Exclamou a Mãe Natureza que foi reclamar nas páginas do google para 

universalizar. Logo, encontrou ONGs, associações, entidades filantrópicas que se dispuseram a 

ajudar. Escreveram bem assim... para que todos pudessem compartilhar. 

O planeta é nossa casa, nossa alma, Mãe terra. É mistério incandescente, vaga-lumes, ouriços, 

bicho terra.  



139 
 

O planeta é cor sem explicação depende da alma, da imaginação das crianças à espera da 

maturação. Mas, se uso as atitudes, escolho-as do coração nem preciso me estender nesta 

longa explicação; preservar a diversidade é manter a interação harmoniosa e sonhada entre os 

seres deste mundão. 

Cuidar do planeta é minha obrigação e para afirmar essa decisão convido Clarinha, Arthur, 

Luiza, Ian, Bia e Biel a compartilhar essa informação. 

Agora muito feliz, o tempo passou, a história na escola chegou e os alunos da pró. Filó também 

compartilharam e o mundo cheio de esperanças gritou! 

Viva todos nós juntos! 

Viva os seres vivos! 

Viva a mãe natureza! 

Viva, viva, viva! 

 

 

     Autora: Rita de Cascia da Silva Trindade Santos. 

 


