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“A gente prefere a matemática com ciências porque ela sozinha fica mais difícil. Quando a 

matemática tá sozinha não tem muitos meios de explicar” 

 
(Estudante do 50 ano, morador do Povoado da Cachoeirinha).
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RESUMO 

 
Esta dissertação tem como objetivo analisar os potenciais e percalços de uma 
proposta pedagógica baseada no contexto e conhecimento cotidiano de 
estudantes moradores do Povoado da Cachoeirinha e no entrelaçamento entre 
diferentes disciplinas do currículo na construção de práticas voltadas para o 
Ensino-Aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Como 
desdobramentos, os objetivos específicos foram: i) Levantar e analisar os 
conhecimentos cotidiano dos estudantes moradores do povoado da 
Cachoeirinha. ii) Descrever e analisar o processo de elaboração, 
aplicação/execução da prática pedagógica. iii) Avaliar as contribuições e entraves 
da proposta pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem, juntamente 
com os estudantes participantes e a professora regente. O estudo qualitativo 
possui caráter interventivo e foi realizado com estudantes do 50 ano do Ensino 
fundamental (EF) e a professora regente em uma escola da rede municipal 
localizada no Povoado da Cachoeirinha inserida na cidade de Jequié, Bahia, 
Brasil, concretizado por meio de doze encontros de três horas/aula cada. Os 
levantamentos dos dados foram realizados por meio de entrevistas 
semiestruturadas e durante o processo de elaboração, aplicação e execução das 
atividades propostas. As análises foram conduzidas com base no suporte teórico- 
metodológico de Juan Ignacio Pozo e Miguel Ángelo Gómez Crespo. O Povoado da 
Cachoeirinha insere-se nas margens do médio Rio das Contas, desse modo, os 
moradores locais possuem uma cultura voltada para a prática pesqueira, 
estabelecendo uma forte interação com os elementos ambientais do local. Essa 
relação com o meio desenvolveu nos estudantes domínio de saberes sobre a 
ecologia, classificação dos peixes e referentes as problemáticas socioambientais 
locais. Esses conhecimentos do cotidiano relatados pelos alunos foram inseridos 
na elaboração de duas atividades (A1 e A2). Apesar das dificuldades apresentadas 
pelos estudantes com relação a leitura e interpretação de textos escritos, bem 
como as demandas do tempo na elaboração da proposta, a articulação de 
conhecimentos do cotidiano dos estudantes com diferentes disciplinas do 
currículo apresentou grande potencial na mobilização de conceitos, 
procedimentos estratégicos e atitudes no processo de ensino- aprendizagem, 
evidenciados tanto durante a execução das atividades pelos alunos, quanto nos 
depoimentos de avaliação da prática pedagógica realizada pelos estudantes e a 
professora regente. Desse modo, o presente estudo traz uma alternativa para o 
ensino-aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes, de modo a 
conduzir e motivar os docentes para uma nova perspectiva de ensino escolar. 
 
Palavras-Chave: Ensino-Aprendizagem. Educação básica. Proposta 
pedagógica. Currículo. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation aims to analyze the potentials and obstacles of a pedagogical 
proposal based on the context and everyday knowledge of students living in 
Povoado da Cachoeirinha and on the intertwining between different subjects of 
the curriculum in the construction of practices aimed at Teaching-Learning 
concepts, procedures and attitudes. As a result, the specific objectives were: i) To 
survey and analyze the daily knowledge of students living in the village of 
Cachoeirinha. ii) Describe and analyze the process of elaboration, application / 
execution of the pedagogical practice. iii) Evaluate the contributions and 
obstacles of the pedagogical proposal for the teaching-learning process, together 
with the participating students and the conducting teacher. The qualitative study 
has an interventional character and was carried out with students from the 50 year 
of elementary school (EF) and the regent teacher in a municipal school located in 
Povoado da Cachoeirinha inserted in the city of Jequié, Bahia, Brazil, 
accomplished through twelve meetings of three hours / class each. The data 
surveys were carried out through semi-structured interviews and during the 
process of elaboration, application and execution of the proposed activities. The 
analyzes were conducted based on the theoretical and methodological support of 
Juan Ignacio Pozo and Miguel Ángelo Gómez Crespo. The Povoado da 
Cachoeirinha is inserted in the margins of the middle Rio das Contas, thus, the 
local residents have a culture focused on the fishing practice, establishing a strong 
interaction with the environmental elements of the place. This relationship with 
the environment developed in the students a mastery of knowledge about 
ecology, classification of fish and referring to local socio-environmental 
problems. This daily knowledge reported by the students was inserted in the 
elaboration of two activities (A1 and A2). Despite the difficulties presented by 
students in relation to reading and interpreting written texts, as well as the 
demands of time in the elaboration of the proposal, the articulation of students' 
daily knowledge with different subjects of the curriculum presented great 
potential in the mobilization of concepts, strategic procedures and attitudes in the 
teaching-learning process, evidenced both during the performance of the 
activities by the students, and in the testimonials of the evaluation of the 
pedagogical practice performed by the students and the conducting teacher. 
Thus, the present study offers an alternative for teaching and learning concepts, 
procedures and attitudes, in order to guide and motivate teachers towards a new 
perspective of school teaching. 
 
Keywords: Teaching-Learning. Basic education. Pedagogical proposal. 
Curriculum.
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação insere-se na linha de pesquisa: Currículo 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” e faz parte de um projeto 

maior, intitulado: “Os peixes e a arte da pesca no Povoado da Cachoeirinha- 

Jequié, BA: subsídios da etnoictiologia para uma ação de Educação Ambiental, 

coordenado pela professora Dra. Lilian Boccardo e vinculado ao programa de pós 

graduação supracitado. As principais motivações para a realização desta 

pesquisa surgiram por meio do contato com os estudantes do Povoado da 

Cachoeirinha no meu trabalho monográfico intitulado, “Etnoictiologia e 

Educação Ambiental: Uma proposta pedagógica com estudantes do Povoado da 

Cachoeirinha, Jequié, BA” para obtenção do grau de Licenciada em Ciências 

Biológicas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tanto a monografia 

quanto esta dissertação são frutos de investigações dentro de objetivos específicos 

do grande projeto. 

Com base nos trabalhos descritos acima, notamos que os moradores, entre 

eles os estudantes do Povoado da Cachoeirinha possuem saberes próprios, 

desenvolvidos a partir das interações estabelecidas com o ambiente onde vivem. 

Visto isso, percebemos a necessidade de transferir os conhecimentos cotidianos 

dos estudantes para o ensino escolar local. Com base nos pressupostos citados, 

formulamos a seguinte pergunta de pesquisa: Quais potenciais e percalços 

apresentados por uma proposta pedagógica baseada no contexto cotidiano dos estudantes 

e a integração entre diferentes disciplinas do currículo em busca da mobilização de 

conceitos, procedimentos e atitudes no processo de ensino-aprendizagem? 

Em busca de respostas para a pergunta, esta investigação teve como 

objetivo geral avaliar os potenciais e as limitações de uma proposta pedagógica 

baseada no contexto e conhecimentos cotidianos dos estudantes da Escola José 

Augusto Barreto situada no Povoado da Cachoeirinha e no entrelaçamento entre 

diferentes disciplinas do currículo do 50 ano do Ensino Fundamental I (EF) na 

construção de atividades problematizadoras para a mobilização de conceitos, 
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procedimentos e atitudes no processo de ensino- aprendizagem. 

Como desdobramentos, os objetivos específicos foram: 

i) Levantar e analisar os conhecimentos cotidianos dos estudantes 

moradores do povoado da Cachoeirinha. 

ii) Descrever e analisar o processo de elaboração, 

aplicação/execução da proposta pedagógica. 

iii) Avaliar as contribuições e entraves da proposta pedagógica para 

o processo de ensino-aprendizagem juntamente com os estudantes participantes 

e a professora regente. 

Este trabalho está fundamentado nos pressupostos teórico- metodológicos 

de Juan Ignacio Pozo- psicólogo e professor de psicologia e Miguel Ángelo 

Gómez Crespo- Químico e professor de ciências. Os autores defendem que o 

ensino de ciências deve acontecer do conhecimento cotidiano ao conhecimento 

científico, destacando os conceitos, procedimentos e atitudes como conteúdos a 

serem reestruturados e reconhecidos no currículo de ciências. 

Para referenciar nossas ideias com relação a “integração de disciplinas” 

utilizamos apenas escritos de Olga Pombo (2008). Devemos esclarecer desde já, 

que não pretendemos fazer um estudo teórico aprofundado sobre a 

interdisciplinaridade, mas tentaremos situar o leitor e a leitora sobre as 

contribuições e percalços da utilização da integração de diferentes disciplinas nas 

práticas de ensino escolar. 

A relevância deste estudo encontra-se na produção de conhecimentos que 

possam contribuir para a construção de novas práticas pedagógicas valorizando 

os saberes e contexto dos estudantes, além de destacar a articulação entre 

diferentes disciplinas curriculares, como formas alternativas de refúgio do ensino 

puramente técnico e reprodutor. 

Como desdobramentos das investigações realizadas, esta dissertação 

dividiu-se em quatro capítulos: 

Capítulo 1 – Uma síntese da obra: “A aprendizagem e o ensino de 

ciências de Pozo e Gómez Crespo”: No primeiro capítulo, realizamos uma 

síntese dos pressupostos de Pozo e Gómez Crespo (2009) pontuando os principais 

aspectos teóricos contidos na literatura, abordados por meio de subtópicos 
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descrevendo 

os conteúdos atitudinais, procedimentais e conceituais no processo de 

ensino- aprendizagem. Além disso, destacamos as principais ideias dos autores 

sobre a relação entre o conhecimento do cotidiano e o conhecimento científico. 

Na sequência, inserimos uma breve análise sobre a integração de diferentes 

disciplinas no processo de ensino-aprendizagem para o ensino de ciências, com 

base em Pombo (2008). 

Capítulo 2– Percurso Metodológico: Apresentamos o percurso 

metodológico: os atributos da pesquisa; o contexto onde vivem os estudantes; o 

contato inicial com os alunos e a organização da proposta pedagógica sobre uma 

visão geral. 

Capítulo 3– Descrição e Análise da Proposta Pedagógica: Devido ao 

desenrolar teórico-metodológico do estudo, neste capítulo abarcamos as 

descrições e análises da prática pedagógica, que se dividiu na descrição e análise 

dos conhecimentos do cotidiano dos alunos, análise da elaboração, aplicação e 

execução das atividades de ensino e, por último, a descrição e análise da avaliação 

final da prática pedagógica realizada pelos estudantes, a professora regente e sob 

análise da pesquisadora. 

Capítulo 4 – Considerações Finais: Neste último capítulo tecemos as 

considerações finais ressaltando alguns pontos importantes a serem considerados 

com relação à pesquisa e apontando alguns possíveis caminhos que poderão ser 

construídos a partir dos resultados obtidos na investigação desenvolvida na 

proposta pedagógica. 
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CAPÍTULO 1 
UMA SÍNTESE DA OBRA: “A APRENDIZAGEM E O ENSINO 

DE CIÊNCIAS” DE POZO E GÓMEZ CRESPO 
 

 
Talvez não seja estranho que em uma sociedade governada, 
teoricamente, pela racionalização as pessoas acreditem em 
extraterrestres, horóscopos e curandeiros, mas pelo menos do ponto de 
vista da Educação Científica seria relevante que os alunos 
compreendessem que essas crenças são de uma natureza diferente 
daquela do discurso científico. 

                                                                           Pozo e Gómez Crespo 

 

 
Neste capítulo pontuaremos as metas para o ensino-aprendizagem de 

ciências à luz de pressupostos teóricos de Pozo e Gómez Crespo (2009). De acordo 

com esses autores os alunos não estão aprendendo a ciência que deveriam 

aprender na escola. Essa afirmação baseia-se em pesquisas realizadas com 

estudantes espanhóis que demonstraram uma fraca compreensão dos conceitos 

científicos, dificuldades na aprendizagem de procedimentos e atitudes 

inadequadas com relação a natureza e aprendizagem da ciência, similar ao que 

acontece no brasil. 

Diante das problemáticas apontadas, os autores questionam a necessidade 

de mudanças no currículo de ciências. Segundo Pozo (1996) mesmo diante das 

modificações sociais que ocorreram ao longo do tempo, os currículos e as práticas 

educacionais praticamente não mudaram, ou seja, continuamos insistindo em 

aplicar práticas educacionais ultrapassadas em uma sociedade dominada pela 

pluralidade de contextos e informações (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Diante desse cenário, Pozo e Gómez Crespo (2009) chamam atenção para 

a necessidade da implementação de novas metas para a educação científica, para 

tal, estabelecem três metas necessárias para uma reestruturação dos currículos de 

ciências que consistem em: 

• Reorganização do ensino do conteúdo conceitual que já aparece 

como foco central do currículo. 

• Reconhecimento dos procedimentos como conteúdos curriculares. 

 



20 
 

• Reconhecimento das atitudes como conteúdos curriculares. 

 

Nos tópicos seguintes, cada um desses conteúdos será explanado, 

pontuando suas principais características e modos de implementação no ensino 

escolar para avançarmos rumo as inovações no processo de ensino- 

aprendizagem de ciências. 

 

1.1 O conteúdo atitudinal no processo de ensino-aprendizagem 

 

As atitudes são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Para 

Pozo e Gómez Crespo (2009) se queremos um cenário educacional diferente, com 

professores motivados para ensinar e alunos interessados em aprender, 

precisamos, antes de qualquer outra coisa, mudar nossas atitudes diante das 

práticas de ensino escolar. De acordo com os mesmos autores, a falta de 

motivação dos estudantes para com a aprendizagem constitui a principal 

reclamação dos professores quando questionados sobre os problemas que 

enfrentam em sala de aula. 

Para Pozo e Gómez Crespo (2009) existem a motivação externa e a motivação 

interna, as quais podem ser estimuladas nos estudantes, porém, são distintas e 

devem ser esclarecidas. A motivação externa, até funciona, mas ela possui um 

prazo de validade. Neste estilo motivacional o aluno é motivado com base em 

interesse externo por alguma recompensa oferecida, por exemplo, estudam 

focados em ganhar nota ou para ganhar uma viagem de férias, mas não estão 

interessados em aprender de forma genuína. Essa forma de motivar os estudantes 

faz parte de um sistema de ensino antigo e ultrapassado, mas ainda insistimos 

em utilizá-lo mesmo diante dos fracassos obtidos, talvez por ser um método mais 

fácil de se aplicar (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Por outro lado, a motivação interna parece ser a mais adequada, pois, busca 

envolver o aluno no próprio processo de aprendizagem. Estudar não é mais uma 

questão de obrigação, mas sim de satisfação e realização pessoal. Sendo assim, o 

que devemos fazer para estimular esse tipo de motivação? Primeiramente, deve- 

se conhecer a realidade e interesses dos alunos, isto é, relacionar os 
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conhecimentos do cotidiano (culturas, linguagens, representações, classificações) 

com o conhecimento científico para que, esse último, possa fazer sentido. 

Além disso, as atividades podem ser elaboradas de forma estratégica, 

incentivando os alunos a resolverem problemas que apresentem situações 

cotidianas e que estimulem atitudes de motivação interna, autonomia, 

cooperação, reflexões, tomadas de decisões, senso crítico dentre outras (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009; POZO 1996). 

Pelo visto, a falta de motivação e interesse dos estudantes impede o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem de ciências. Diante disso, fica claro 

a necessidade decompreender a natureza dessas atitudes e estruturá-las em 

forma de conteúdo curricular (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Para que as mudanças de atitudes aconteçam é necessário que o docente 

reveja suas práticas de ensino e métodos de avaliação utilizados em suas aulas, 

pois, conforme analisou Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 31) as atitudes são de 

difícil percepção: “como os gases, as atitudes tendem a ser onipresentes, mas 

ausentes dos nossos sentidos, a se misturar umas com outras, a filtrar-se por todas 

as fendas do currículo”. Portanto, para ensiná-las é preciso perceber que o ensino 

desse conteúdo não se efetua apenas pela verbalização, ele é, principalmente, 

silencioso e ocorre a partir da influência social e atitudes de imitação. A avaliação 

é processual e deve partir do próprio estudante. 

O conteúdo atitudinal divide-se em três componentes: As atitudes, que são 

as ações comportamentais dos indivíduos. As normas que consistem em condutas 

que devemos seguir como padrão de comportamento e os valores que são 

formados por mecanismos afetivos e determinam a forma como os princípios 

foram interiorizadas. Por exemplo, o valor de respeito ao meio ambiente se 

estabeleceu por meio das normas de não desmatar, não poluir, dentre outras, logo, 

as atitudes são as ações desenvolvidas pelos indivíduos conforme as normas e os 

valores. Para que essas mudanças de atitudes ocorram, elas precisam ser 

trabalhadas em paralelo com os procedimentos utilizados pelos alunos ao longo 

do processo de ensino e aprendizagem, descritos na sequência. 
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. 
1.2 O conteúdo procedimental no processo de ensino-aprendizagem 

 

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009), assim como as atitudes, os 

procedimentos também não aparecem nos currículos de ciências como conteúdos 

e sim como um suporte para o ensino conceitual. Dessa maneira, faz-se necessário 

reconhecer os procedimentos como conteúdo de destaque para o ensino. 

O ensino de procedimentos está diretamente relacionado com o tipo de 

atividade ou prática pedagógica aplicada pelo professor, podendo proporcionar 

aos estudantes a 

realização de ações técnicas e/ou estratégicas. Os procedimentos técnicos 

caracterizam- se pela prática repetitiva e mecânica como os exercícios que não 

exigem um processo de reflexão para serem resolvidos (POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009). 

Por outro lado, os procedimentos estratégicos exigem dos estudantes um 

planejamento e reflexão sobre o que está sendo feito, levando o aluno a elaborar 

diferentes estratégias de resolução. Um exemplo de prática que utiliza a 

estratégia é a resolução de problemas abertos, possibilitando várias maneiras de 

se chegar ao resultado, gerando discussões e de preferência estabelecendo 

relações com situações cotidianas dos alunos (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Segundo os mesmos autores, a técnica/exercícios e a estratégia/problemas 

também podem ser utilizadas de forma alternada, a depender do tipo de 

atividade que se pretende aplicar, no entanto, a técnica por si só configura 

justamente no ensino que desejamos superar, aquele que acontece por 

transmissão de conteúdo, quando o estudante realiza a cópia e cola sem nenhum 

esforço cognitivo. Por outro lado, a técnica associada a estratégia é uma 

alternativa para o processo de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, o grande objetivo do conteúdo procedimental é fazer com que 

o aluno se torne cada vez mais autônomo na realização de suas tarefas. Sendo 

assim, os procedimentos são adquiridos pelos estudantes por meio das ações 

realizadas durante a execução das práticas pedagógicas. O tipo de procedimento 

que o aluno irá adquirir está de acordo com o tipo de atividade proposta pelo 
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professor, estimulando nos estudantes procedimentos técnicos e/ou 

estratégicos como pontuamos anteriormente. Dessa maneira, o ensino de 

procedimentos está implícito nas práticas de ensino aplicadas em sala de aula. 

 

1.3 O conteúdo conceitual no processo de ensino-aprendizagem 

 

O conteúdo conceitual, como já foi assinalado antes, compõe o eixo central 

dos currículos. Na maioria das escolas existe uma atenção especial apenas ao 

ensino de conceitos, desprezando, de forma não intencional, as atitudes e os 

procedimentos. Pozo e Gómez Crespo (2009) destacam os três tipos principais de 

conteúdos conceituais: (1) os dados ou fatos são informações sobre o mundo, um 

fato é o que é, não necessita de uma interpretação e são passados por meio de 

repetições, formando cópias exatamente iguais. (2) Os conceitos, por outro lado, 

são conjuntos de dados que conseguimos atribuir significados estabelecendo 

conexão, (3) Os princípios consistem na interação entre vários conceitos para 

compreensão de uma lei ou uma teoria de forma mais complexa e robusta. 

O ensino mecânico por transmissão de conteúdos acontece, pois, as escolas 

estão demasiadamente preocupadas em ensinar dados para os seus alunos, 

tornando a instituição escolar um espaço de reprodução de informações sem 

sentido. Sendo assim, os professores devem buscar de seus alunos os 

conhecimentos que eles já possuem das vivências e experiências cotidianas para 

uma reinterpretação e análise crítica dessas informações para a formação de 

conceitos e princípios mais significativos na aprendizagem científica (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Contudo, os dados também são essenciais no processo de ensino- 

aprendizagem, porém, funciona apenas como suporte, ou seja, para ensinar um 

conceito mais complexo precisamos da junção de vários dados, mas por si só os 

dados não são capazes de exercer uma aprendizagem significativa. Assim, Pozo 

e Gómez Crespo (2009) propõem o ensino que vai do cotidiano ao científico, na 

junção de informações presentes em diferentes conhecimentos na promoção de 

um ensino conceitual significativo ou para a compreensão de teorias mais 
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complexas. 

  

1.4 Do Conhecimento Cotidiano ao Conhecimento Científico 

 

Apesar do conhecimento cotidiano e o científico apresentarem naturezas 

distintas, ambos possuem relevância para o processo de ensino/aprendizagem. 

O conhecimento do cotidiano está pautado em um mundo mais visível aos nossos 

olhos e o conhecimento científico estrutura-se em teorias, leis e fenômenos que 

geralmente não conseguimos visualizar no cotidiano. Entretanto, essa ciência 

abstrata também faz parte do nosso dia a dia e uma maneira de facilitar sua 

compreensão é por meio da articulação entre esses dois conhecimentos. Para 

tanto, “significa adotar uma posição relativista, segundo a qual existem diversas 

formas de conhecer a mesma realidade e nenhuma delas é necessariamente 

verdadeira” (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 113). 

Como vimos, os conhecimentos cotidianos e científicos buscam formas 

para interpretar o mundo, baseadas em teorias estruturais distintas. Buscando 

entender essa relação transitória entre esses conhecimentos, Pozo e Gómez Crespo 

(2009) destacam a existência de diferentes tipos de conhecimentos e formas 

distintas para representá-los. Sendo assim, o processo de ensino-aprendizagem 

deve partir do contexto e conhecimentos do cotidiano dos estudantes para o 

ensino dos conhecimentos científicos, explicitando aos alunos essas diferenças e 

a relevância de cada tipo de conhecimento. 

Sendo assim, o processo de compreensão do conhecimento científico deve 

acontecer de forma gradual, que vai de baixo para cima, ou seja, das 

representações mais simples para as mais complexas, dessa forma, o aluno não 

abandona seus conhecimentos do cotidiano, mas passa a visualizá-los a partir de 

uma nova perspectiva e integrados aos conhecimentos científicos (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 134). 

 

1.5 Integração entre disciplinas no processo de ensino de ciências 

 

Pozo e Gómez Crespo (2009) não possuem a intenção de aprofundar uma 
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discussão sobre as relações entre diferentes disciplinas do currículo, o que esses 

autores defendem é o ensino de conceitos, procedimentos e atitudes, cada vez 

mais contextualizados, isto é, a articulação entre diferentes conceitos de uma 

mesma disciplina, os quais são passados para os alunos, na maioria das vezes, de 

forma fragmentada. 

Contudo, isso não significa que os autores são contra a articulação entre 

diferentes disciplinas curriculares, acreditam de fato que essa integração seria um 

passo importante e necessário, porém, alegam que podemos começar com o 

“básico” que seria a articulação entre os diferentes conceitos ou temas de uma 

mesma disciplina, trabalhados a partir dos conhecimentos prévios e 

conhecimentos do cotidiano dos alunos. No entanto, dependendo da situação ou 

do professor, pode ser inevitável que o ensino transborde para outras áreas do 

conhecimento e isso seria ainda melhor, desde que mantidos os devidos cuidados 

e atenção com as práticas de ensino utilizadas para não causar uma falsa sensação 

de ensino interdisciplinar. 

Sendo assim, neste trabalho realizamos a integração entre diferentes 

disciplinas curricular do 50 ano do E.F. (Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências) articulando tais disciplinas entre si e com os elementos presentes no 

cotidiano dos estudantes. Essa iniciativa partiu da ideia baseada em Pombo 

(2008) que considera o conhecimento científico unificado e ao longo da história 

da ciência ele foi dividido em partes, culminando em diferentes áreas de 

investigação tornando-o cada vez mais especializado e competitivo, ao invés de 

ser uno e cooperativo. No entanto, não devemos desconsiderar a crescente 

necessidade da interação ou conexão entre diferentes áreas do conhecimento para 

melhores resultados no ensino e aprendizagem dos alunos. 

No ensino escolar essa fragmentação de conhecimentos por meio de 

disciplinas tem se mostrado insuficiente para a condução de processos de ensino-

aprendizagem inovadores e eficientes, pois estamos vivendo em um mundo cada 

vez mais globalizado que exige a compreensão integrada de todas as áreas. Neste 

sentido, Pombo (2008) revela que, 

 

Mesmo que a ciência tenha seguido um modelo de 
especialização, a escola e a universidade, nomeadamente através 
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dos seus regimes curriculares e metodologias de trabalho, devem 
defender perspectivas transversais e interdisciplinares (...) 
Porque é da presença na consciência do investigador de várias 
linguagens e de várias disciplinas que pode resultar o próprio 
progresso científico (...) (POMBO, 2008, p. 22). 

 

Dessa forma, entende-se que, para se efetuar um ensino de qualidade que 

estimule a aprendizagem dos alunos, faz-se necessário a articulação entre 

diferentes áreas do conhecimento tornando o enino mais significativo, superando 

assim a fragmentação dos conteúdos que no cotidiano e na ciência encontram-se 

interligados em uma rede de informações conectivas.



27 
 

 

CAPÍTULO 2 
 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Todo momento interacional é potencialmente um espaço para que algum 
participante redirecione o desenrolar do discurso de tal forma que os 
entendimentos individuais, as relações humanas, e a ordem social 
possam ser mudadas 
                                                                                          Jacoby & Ochs 

 

 

Este componente do trabalho tem o propósito de esclarecer aos leitores e 

as leitoras sobre o percurso trilhado nesta pesquisa. Posto isso, neste capítulo 

apresentaremos as características da pesquisa, a descrição do contexto onde 

vivem os estudantes, o primeiro contato para realização do convite de 

participação no estudo, bem como uma breve e geral descrição da organização da 

proposta pedagógica. 

 

2.1 Atributos da pesquisa 

 

A pesquisa realizada é qualitativa, pois, trata-se de uma investigação que 

agrupa uma grande diversidade de estudos, sendo eles, apresentados com 

características descritivas. O estudo qualitativo se preocupa mais com o processo 

do que com o resultado final, consistindo no contato entre investigadores e 

sujeitos na busca por informações do objeto em estudo (BOGDAN; BIKLEN, 

2010). 

De acordo com Chizzotti (2011) o objeto a ser investigado não pode ser 

considerado neutro, pois, os participantes já possuem construções e significados 

próprios sobre as questões que buscam compreender. Além disso, o autor 

argumenta que, dados isolados somente irão adquirir sentido quando forem 

interpretados com base em teorias explicativas. 

As ações realizadas nesta pesquisa possuem caráter interventivo, que de 

acordo com Teixeira e Megid (2017) é o ato de intervir ou mediar uma situação 

de forma planejada. Assim, as atividades investigativas propostas neste estudo, 
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possuem características de uma pesquisa de aplicação, pois consiste na 

construção e aplicação de práticas de ensino que de acordo com os mesmos 

autores: Envolvem o planejamento, a aplicação (execução) e a análise de dados 

sobre o processo desenvolvido, em geral, tentando delimitar limites e 

possibilidades daquilo que é testado ou desenvolvido na intervenção (...). Os 

objetivos não estão necessariamente voltados para a transformação de uma 

realidade, mas sim, amiúde, dar contribuições para a geração de conhecimentos 

e práticas, envolvendo tanto a formação de professores, quanto questões mais 

diretamente relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem, como a 

testagem de princípios pedagógicos e curriculares (interdisciplinaridade, 

contextualização, transversalidade, avaliação etc.) e recursos didáticos (Idem, 

2017, p.1069). 

Após intervenção, os dados foram analisados com base na aprendizagem 

de conceitos, procedimentos e atitudes à luz das teorias de Pozo e Gómez Crespo 

(2009), os quais propõem metodologias inovadoras de ensino visando novas 

metas para a educação científica por meio de Ensino-Aprendizagem processual e 

construtivo. 

 

2.2 Contexto e participantes da pesquisa 

 

A pesquisa aqui descrita foi desenvolvida na Escola Municipal José 

Augusto Barreto, localizada no povoado da Cachoeirinha às margens do médio 

Rio das Contas no município de Jequié. A cidade de Jequié (13º 51' S - 40º 05' W) 

localiza-se no sudoeste da Bahia que fica à 360 km da capital, Salvador. Situando- 

se numa zona de transição entre os biomas Caatinga e a Mata Atlântica está 

inserida na bacia hidrográfica do Rio das Contas, muito importante para o Estado 

e considerada uma das seis mais relevantes do Brasil. 

Apesar das incertezas históricas e dos dados limitados, Souza et al. (2012), 

reportam que a Cachoeirinha possui 800 habitantes que sobrevivem da pesca ou 

mantém algum outro tipo de relação com o Rio das Contas, sendo esse curso 

hídrico de fundamental importância ecológica, cultural e econômica para a 
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comunidade. 

O contexto escolhido para a realização desta investigação se deve a 

continuação de pesquisas já realizadas no Povoado da Cachoeirinha baseado na 

cultura e saberes locais dos moradores descritos nos estudos de Gomes et al. 

(2015b). Os conhecimentos do cotidiano adquirido pelos moradores, dentre eles 

os estudantes do povoado devem-se a interação direta entre os indivíduos e os 

elementos que constituem o meio que os cercam. Por esse motivo, o presente 

trabalho tem como objetivo geral analisar os potenciais e as limitações de uma 

proposta pedagógica baseada nos conhecimentos cotidianos dos estudantes 

moradores do povoado e no entrelaçamento de diferentes disciplinas do 

currículo na construção de atividades mobilizadoras de conceitos, procedimentos 

e atitudes no processo de ensino- aprendizagem científica. 

Os participantes selecionados para participar deste estudo foram 25 

estudantes do 50 ano com idades entre 10 e 13 anos da Escola Municipal José 

Augusto Barreto, a única do povoado e recebe alunos da comunidade e das 

proximidades para cursar o ensino fundamental I no turno matutino (10 ao 50 ano) 

e fundamental II (60 ao 90 ano) no vespertino. A professora da turma é moradora 

da cidade de Jequié e possui formação em pedagogia pela Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB) e ministra as aulas de todas as disciplinas 

curriculares oferecidas como geralmente acontece em turmas de ensino 

fundamental I. A docente também participou da pesquisa por meio de 

observações. 

 

2.3 Contato inicial com os estudantes 

 

O primeiro contato com os alunos aconteceu por meio de uma 

apresentação teatral com a utilização de fantoches. A apresentação culminou com 

um diálogo entre dois personagens que se caracterizaram como duas crianças 

estudantes e também moradores do povoado da Cachoeirinha, ou seja, criamos 

um contexto familiar e comum aos alunos para que eles se sentissem 

contemplados com o convite. 

A apresentação descontraída despertou nos alunos o interesse pela 
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participação estabelecendo um notável vínculo logo de início entre pesquisadores 

e participantes. Apesar de os alunos já terem aceitado participar da pesquisa por 

meio das falas e atitudes entusiasmadas, foi necessário solicitar suas assinaturas 

oficializadas no termo de assentimento livre e esclarecido (APÊNDICE D), antes 

submetido ao comitê de ética. Além dos alunos, foi preciso também a autorização 

da escola (APÊNDICE A), aceitação da professora regente (APÊNDICE B) dos 

seus pais ou responsáveis (APÊNDICE C), concretizadas pelo termo de 

consentimento livre e esclarecido e também autorizado pelo comitê de ética. 

 

2.4 Organização da proposta pedagógica 

 

Sob o desígnio inicial de analisarmos os entraves e avanços de uma 

proposta pedagógica para o ensino de ciências foi necessário um planejamento 

que se dividiu em doze encontros, desde o primeiro contato até a avaliação final 

da proposta pedagógica. No quadro 01. sumariamos as atividades realizadas em 

doze encontros de três horas/aula cada, no período de 28/05/2019 a 02/ 12/ 

2019. 

Quadro 01- Cronograma de atividades. 

No DATA ATIVIDADE 

1. 28/05/2019 ▪ Apresentação da proposta. 

2. 09/05/2019 ▪ Observação da turma. 

3. 10/05/2019 ▪ Continuação das observações 

4. 30/05/2019 
– 
09/06/2019 

▪ Levantamento dos conhecimentos do cotidiano dos 

estudantes do povoado da Cachoeirinha e 

elaboração das atividades. 

 
5. 

 
10/06/2019 

▪ Aplicação da Atividade 1 (A1): Texto- Aprendendo 

com o cotidiano. 

▪ Levantamento dos conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre os conceitos científicos inseridos 

no texto. 

 
 

6. 

 
 

11/06/2019 

▪ Continuação da Atividade 1 (A1). 
▪ Realização da primeira leitura do texto realizada 

pela pesquisadora. 

▪ Exposição e discussão da relação entre os 

Conhecimentos cotidiano e os conhecimentos 

científicos apresentados no texto. 
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Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

O percurso que trilhamos, de modo geral, teve início no dia 28/05/2019 com 

a apresentação da pesquisa, bem como o convite aos alunos para participar dela. 

Após a etapa de apresentação do estudo, presenciamos as aulas ministradas pela 

professora ao longo de duas manhãs nos dias 09/05/2019 e 10/05/2019. As 

observações consistiram em analisar a relação dos alunos com as práticas de 

ensino elaboradas pela professora e as atitudes desenvolvidas em sala de aula. 

Vale ressaltar que não pretendemos entrar em detalhes sobre a etapa de 

observação, pois, serviu apenas para adentrarmos um pouco no cotidiano escolar 

dos alunos, pois não fomos autorizados pela direção para realizar observação das 

aulas da professora regente. 

Passado esse primeiro contato, no dia 30/05/2019 voltamos à escola para a 

realização do levantamento dos conhecimentos do cotidiano dos estudantes. 

 
7. 

 
12/06/2019 

▪ Continuação da Atividade 1 (A1). 
▪ Segunda leitura realizada pelos estudantes. 

▪ Solução das Situações-problema baseadas no texto. 

 
8. 

 
13/06/2019 

▪ Aplicação da atividade 2 (A2): Sequência de ações. 

▪ Exposição do conteúdo de fração. 

▪ Resolução de exercícios dos números fracionários. 

 
9. 

 
14/06/2019 

▪ Continuação da aplicação da sequência de ações 
▪ contextualizando conteúdo de matemática, 

ciências e o cotidiano. 

 
10. 

 
16/07/2019 

▪ Continuação da aplicação da sequência de ações. 
▪ Organização e nomeação dos grupos. 

▪ Instruções para a realização da sequência de ações. 

 
 

11. 

 
 

17/07/2019 

▪ Continuação da aplicação da sequência de ações. 
▪ Transferência do processo de aprendizagem 

para os alunos. 

▪ Realização da simulação da introdução de 

espécies de peixes exóticas no Rio das Contas 

(ensino de ciências e matemática). 

 

12. 

 
 

02/12/2019 

 

▪ Avaliação da proposta mediante a realização de 
entrevista semiestruturada com os estudantes e a 
professora da turma. 
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Esta etapa foi realizada por meio de entrevista semiestruturada (APÊNDICE E). 

Os objetivos desse tipo de entrevista são planejados antecipadamente, 

porém, podemos modificá-los dependendo das informações acessadas ao longo 

da conversa (GIL, 1999). As entrevistas foram realizadas com a participação de 25 

estudantes. A turma foi dividida em cinco grupos, nomeados pelos seguintes 

códigos: Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2), Grupo 3 (G3), Grupo 4 (G4) e Grupo 5 (G5). 

Após as entrevistas, os dados obtidos foram transcritos e organizados nas 

seguintes categorias de análise: 

• Impactos socioambientais no Rio das Contas apontados pelos 

estudantes. 

• Classificação zoológica local realizada pelos estudantes. 

• Interações ecológicas descritas pelos estudantes. 

 

As informações fornecidas pelos estudantes com relação ao contexto onde 

vivem foram utilizadas na elaboração da proposta pedagógica entre os dias 

31/05/2019 a 09/06/2019), utilizando critérios de elaboração baseados em Pozo e 

Gómez Crespo (2009) Nos dias 10/06/2019, 11/06/2019, 12/06/2019, 13/06/2019, 

14/06/2019, 16/07/2019 e 

17/07/2019, realizamos a aplicação e os estudantes a execução da Atividade 

(A1) e Atividade 2 (A2). Na atividade 1 (A1) utilizamos o texto: “Alice e Joaquim 

no Povoado da Cachoeirinha: Aprendendo com o cotidiano” (APÊNDICE H) de autoria 

da pesquisadora elaborado a partir dos conhecimentos cotidiano dos alunos para 

a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes com relação a ciências e 

estímulo da leitura e interpretação. Após leitura, na resolução das situações- 

problemas relacionados ao texto os estudantes foram divididos em sete grupos 

codificados por: Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2), Grupo 3 (G3), Grupo 4 (G4), Grupo 

5 (G5), Grupo 6 (G6) e Grupo 7 (G7). Durante a análise, dividimos em três 

momentos: 

(1) Levantamento dos Conhecimentos prévios dos estudantes sobre os termos 

científicos. 

(2) Aplicação e leitura do texto. 

(3) Resolução das situações-problemas baseadas no texto. 
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A Atividade 2 (A2) consistiu em uma sequência de ações (APÊNDICE J) 

baseada no contexto cotidiano dos estudantes, interagindo com conhecimentos 

matemáticos e de ciências. No processo de realização da sequência, os estudantes 

foram divididos em quatro grupos Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2), Grupo 3 (G3), 

Grupo 4 (G4). A análise da A2 foi dividida em duas etapas: 

 

(1) Aplicação e execução de exercícios. 

(2) Aplicação e execução da simulação do processo de introdução de espécies 

de peixes no Rio das Contas por meio de problemas práticos. 

 

Durante as análises tanto da A1 quanto a A2 utilizamos os seguintes 

códigos de verificação de aprendizagem: 

ACPA- Aquisição de Conceitos, Procedimentos e Atitudes 

ACPEA- Aquisição de Conceitos, Procedimentos Estratégicos e Atitudes 

APTA- Aquisição de Procedimentos Técnicos e Atitudes 

APT- Aquisição de Procedimentos Técnicos 

NEA- Nenhuma Evidência de Aprendizagem 

 

Após finalizar a aplicação e execução da proposta pedagógica, no dia 

02/12/2019 retornamos à escola para que a professora regente e os alunos 

participantes da pesquisa realizassem uma avaliação da prática pedagógica 

desenvolvida, a fim de validar os resultados encontrados. A avaliação aconteceu 

por meio de entrevista semiestruturada (APÊNDICES F e G), os estudantes foram 

divididos em 5 grupos: Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2), Grupo 3 (G3), Grupo 4 (G4), 

Grupo 5 (G5) e as análises foram alocadas em uma categoria: Avaliação da proposta 

pedagógica realizada pelos estudantes e professora regente.
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CAPÍTULO 3 
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de 
tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. 
 
                                                                                          Paulo Freire 

 

 
Neste capítulo iremos descrever e analisar os relatos dos estudantes sobre 

seus conhecimentos relacionados ao Rio das Contas; a pesca e as questões 

socioambientais do local; conhecimentos etnozoológicos do local e as interações 

ecológicas observadas no cotidiano do Povoado da Cachoeirinha. Em seguida, 

realizaremos uma conexão entre esses conhecimentos do cotidiano e o 

conhecimento científico por meio de atividades pedagógicas onde será analisado 

o ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes dos estudantes 

durante a realização das tarefas propostas. 

O levantamento desses conhecimentos do cotidiano dos estudantes citados 

teve como objetivo compreender as percepções e relações desenvolvidas entre os 

alunos e os seres bióticos e abióticos do Povoado. Para Pozo e Gómez Crespo 

(2009) os conhecimentos do cotidiano associados aos saberes culturais 

representam concepções fortemente enraizadas na memória dos estudantes, 

portanto, jamais serão apagadas ou substituídas. Desse modo, elas podem e 

devem ser utilizadas na elaboração de práticas pedagógicas como um meio para 

despertar nos alunos interesse e motivação pela aprendizagem científica. 

Como vimos antes, para obtenção dos dados nas entrevistas, os estudantes 

foram divididos em cinco grupos e as informações levantadas foram 

categorizadas em três componentes de análise: 

 

1- Impactos socioambientais no Rio das Contas apontados pelos estudantes. 

2- Classificação etnozoológica do local realizada pelos estudantes. 

3- Interações ecológicas descritas pelos estudantes. 
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3.1 Impactos socioambientais no Rio das Contas apontados pelos estudantes 

 
O Rio das Contas protagoniza um cenário de grande importância para o 

Povoado da Cachoeirinha. As histórias e vivências neste lugar encontram-se 

norteadas pelas interações entre os moradores e o rio, seja por meio da pesca 

artesanal ou pela realização de outras atividades como a lavagem de roupas, 

louça etc. Ao longo dos anos, o curso hídrico foi afetado pelos impactos 

socioambientais causando a diminuição dos recursos pesqueiros, afetando a 

biodiversidade local e a vida de diversas famílias que dependiam diretamente do 

rio para sobreviver (GOMES et al. 2015b). 

Durante as entrevistas com os estudantes moradores do povoado, 

questionamos sobre as condições atuais do Rio das Contas e eles apontaram a 

poluição como um dos fatores de maior impacto negativo, como reportado no 

relato do G1: 

 

“Não há muitos pescadores no Rio das Contas, porque a maioria dos peixes estão 

mortos por causa da água poluída (G1)”. 

 

A interferência das ações humanas na dinâmica ecológica do Rio das 

Contas é bem perceptível nas falas dos estudantes. Nota-se que os alunos 

conseguem perceber as mudanças ambientais do rio ao longo do tempo e as 

limitações impostas pelos impactos sofridos na paisagem, reportados pelos 

grupos G1 e G2 a seguir: 

 

“O Rio das Contas antes era limpo, mas agora está sujo com muito lixo na água. 

Está poluído” (G1). 

 

“Vou no Rio tomar banho, mas só na parte limpa. Eu vi uma parte sujona, tinha 

um bocado de vaso, latinha, peixe morto, esgoto, não dava pra tomar banho não” (G2). 

 

A seguir, o G4 recorda as diversas atividades que eram realizadas no Rio 
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das Contas e lamentam a sujeira causada pelos lixos lançados pelos moradores 

ribeirinhos: 

 

“Antes o povo ia usar o rio para lavar prato, tomar banho, mas, jogam um bocado 

de lixo, aí fica difícil” (G4). 

 

De acordo com esses estudantes essas informações são relatos que eles 

costumam ouvir de seus familiares e também por meio da realidade percebida 

pelos próprios. Em estudos realizados por Gomes, et al. (2015b) no Povoado da 

Cachoeirinha, outros moradores também recordam da época em que o Rio das 

Contas era limpo e bastante frequentado abrigando uma grande biodiversidade. 

Segundo os autores, os lixos lançados no rio e a introdução de espécies de peixes 

exóticas constituem os principais motivos para os problemas socioambientais no 

Rio das Contas. 

A seguir, alguns dos componentes do G4 argumentaram que a presença 

de peixes no Rio das Contas ajuda a minimizar os impactos, pois, segundo eles, 

as pessoas se importam com esses animais. 

 

“Eu acho que tem gente que não joga lixo por causa dos peixes” (G4). 

 

Outro fator causador de impactos ambientais na visão dos estudantes são 

as baronesas (Eichornia crassipes) que segundo eles, são plantas aquáticas 

abundantes no rio e sua rápida proliferação acaba atrapalhando o acesso, como 

foi relatado pelos grupos (G1) e (G2): 

 

“Baronesa é uma planta, tem muita lá no Rio e isso é ruim. Tem muita poluição 

também, sacos, litros” (G2). 

“Tem Baronesas no Rio. Não é bom ter elas lá, atrapalha o meio ambiente, suja 

oRio e não tem como a gente entrar dentro, essas coisas...” (G1). 

 

Segundo Bronzato (2016), as baronesas (Eichornia crassipes) são uma 

espécie de macrófita aquática nativa no Brasil e possui grande facilidade de 

adaptação nos rios. Devido a sua grande capacidade de proliferação, esse vegetal 
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passou a ser visto como uma “praga”, pois sua presença em grandes quantidades, 

atrapalha a realização de diversas atividades, além de causar danos ambientais, 

bem como a eutrofização do local. Essas plantas possuem uma habilidade 

positiva de absorver certas substâncias da água, como os metais pesados, porém, 

quando elas se decompõem, os materiais absorvidos retornam para os corpos 

hídricos (BRONZATO, 2016). Por esse motivo a abundância dessas macrófitas 

aquáticas nos rios podem se tornar um transtorno para as comunidades que 

habitam no entorno, prejudicando diversas atividades comumente realizadas 

pelos moradores. 

Como visto, os saberes que os alunos possuem são pertinentes e estão 

baseados na realidade na qual eles vivem. Pozo e Gómez Crespo (2009), 

apontaram que diferente do conhecimento científico, no cotidiano o nosso 

sistema cognitivo encontrará uma forma intuitiva e simplificada para explicar os 

fenômenos. Porém, sabemos que a ciência é representada por modelos, leis e 

códigos que muitas vezes são imperceptíveis aos nossos olhos. Os depoimentos 

dos estudantes estão baseados apenas naquilo que eles conseguem visualizar. 

Sendo assim, esses conhecimentos carecem de uma ressignificação para que os 

estudantes compreendam processos e conceitos mais complexos. Observem que, 

para os alunos, as baronesas sujam o rio, essa sujeira na intuição deles é apenas 

visual, mas como vimos na literatura, as macrófitas aquáticas liberam metais 

pesados na água quando se decompõem, causando uma “sujeira” química, neste 

caso, percebe-se que existem dois conhecimentos distintos para o mesmo 

problema ambiental apresentado. 

Para Pozo e Gómez Crespo (2009) o conhecimento do cotidiano possui 

teorias implícitas, difíceis de serem percebidas, mas elas constituem o sistema 

operacional cognitivo de como muitos alunos interpretam o mundo a sua volta. 

Essas teorias, portanto, devem ser explicitadas e reestruturadas para a 

aprendizagem científica. 

Alguns desses impactos ambientais (lixos lançados no rio) relatados pelos 

estudantes foram trabalhados no texto “Alice e Joaquim no Povoado da Cachoeirinha: 

Aprendendo com o cotidiano” (APÊNDICE H) aplicado na atividade 1 (A1) da 

proposta pedagógica. 
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3.2 Classificação etnozoológica do local 

 
De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009) o princípio ontológico, um 

dos pressupostos que estrutura as teorias implícitas do conhecimento do 

cotidiano, assegura que os seres humanos tendem a classificar tudo aquilo que 

teêm contato, ou seja, animais, plantas, fenômenos naturais, dentre outros. 

Segundo os autores, as classificações que realizamos geralmente estão dentro de 

três grandes categorias, que são as de matéria, processos e estados mentais (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Durante a entrevista pedimos para os estudantes classificarem as espécies 

de peixes que eles conheciam, e, não foi surpresa que todos os peixes citados pelos 

alunos estão presentes no Rio das Contas. No quadro a seguir destacaremos a 

classificação realizada pelos estudantes, acompanhadas dos nomes científicos e a 

localização geográfica d e cada uma das espécies, com base na literatura. 

 
Quadro 02- Nomes populares dos peixes classificados pelos estudantes com seus respectivos 
nomes científicos, localização geográfica e a condição ecológica no Rio das Contas. 

 
 

 

Nome 
popula
r 

Nome 
Científic
o 

Condição no 
Rio das 
Contas 

 
Localização geográfica 

 
Piaba 

 
Astyanax spp. 

 
Nativa 

Amplamente distribuída pelos rios 
e lagos da região neotropical. 

 
Piranha 

Serrasalmu
s 
Brandtii 

 
Introduzida 

 

Possuem origem no Rio 
São Francisco. 

 
 

Pairi 

 
Astronotu

s 
ocellatus 

 
Introduzida 

 
Tem origem na bacia amazônica. 

 
 

Cambuti 

Hoplosternu
m littotale, 
Callichthys 
callichthys 

 
Nativa 

Amplamente distribuída pelos Rios 
e lagos da região neotropical. 

 
Tilápia 

Oreochromi
s 
Niloticus 

 
Introduzida 

Originária do Nordeste e Leste da 
África. 
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Traira 

Hoplias spp  
Nativa 

Largamente
neotropical. 

Distribuída na Região 

 
Chupa 
pedra 

postomus spp.  
Nativa 

Distribuída pelos rios e lagos 
da região neotropical. 

Piau Leporinus sp. ---- O gênero é amplamente 
distribuído 

pela região neotropical. 
Tucunaré Cichla sp. Introduzida Possui origem na bacia amazônica. 

Bagre Clarias 
Gariepinu
s 

 
Introduzida 

Original do continente africano. 

Fonte: Dados da pesquisadora; Gomes et al., (2015a) 
 

 

Como exposto no quadro acima, os estudantes identificaram as 

etnoespécies de peixes de acordo com suas experiências e vivências no cotidiano 

do Povoado da Cachoeirinha. Contudo, durante a entrevista, eles não 

conseguiram perceber as relações e os processos ecológicos envolvidos nas 

interações entre as espécies de peixes. O G3 a seguir citou as espécies de peixes, 

porém, não sinalizou ter conhecimento sobre os processos de introdução de 

espécies exóticas no Rio das Contas ou qualquer outro tipo de interação biológica. 

 

“No Rio tem pairi, tilápia, piaba, chupa pedra, piau, piranha. São peixes daqui 

mesmo, sempre teve aqui” (G3). 

 

De acordo com Gomes et al. (2015a) como constatado no quadro 02 acima, 

a tilápia (Niloticus oreochromis), a piranha (Serrasalmus brandtii) e o pairí 

(Astronotus ocellatus) são espécies que foram introduzidas no Rio das Contas em 

algum momento e por isso, são espécies exóticas que antes não faziam parte da 

composição ecológica do Rio. O tucunaré (Cichla sp.) originário da Bacia 

Amazônica também foi introduzido no Rio das Contas: “O tucunaré é um peixe 

de ocorrência recente no Rio das Contas e apesar dos seus impactos negativos nas 

populações de peixes locais são considerados muito saborosos e comercializados 

(GOMES et al., 2015a, p. 329). Segundo Alves (2007) o tucunaré representa a 

espécie com maior número de introduções nas bacias hidrográficas do Brasil. Sua 
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presença em habitats alheios se deve aos escapes acidentais provocando grandes 

danos para a biodiversidade, sendo responsáveis pela extinção de até 50% das 

espécies de peixes nativas. 

Trindade e Chagas (2001) destacam em seus estudos que o bagre africano 

(Clarias gariepinus) foi introduzido em algumas regiões do brasil, como o 

Nordeste, para criação em reservatórios artificiais e desenvolvimento da 

piscicultura. Essa espécie possui uma alta resistência, pois, conseguem sobreviver 

em locais com níveis de oxigênio bem reduzidos e ainda se locomovem em 

superfícies sólidas com a ajuda de suas nadadeiras, o que contribui para a 

dispersão e aumento populacional. 

Como podemos observar, as vivências dos estudantes não foram 

suficientes para a formulação de informações mais complexas e explicativas, pois, 

eles precisariam ter presenciado a transição entre os processos ecológicos da 

introdução de espécies exóticas no Rio das Contas. Por outro lado, segundo 

estudo realizado por Gomes et al. (2015a) moradores e pescadores adultos do 

povoado possuem essa noção de espécies exóticas e espécies nativas, não com 

uma abordagem científica, mas com base em suas experiências com a pesca. Nesse 

sentido eles nomeiam as espécies exóticas como espécies novas alegando terem 

chegado bem depois. Assim, segundo Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 101) “temos 

a tendência de atribuir à realidade propriedades e atributos que não são outra 

coisa senão o produto da nossa interação cognitiva da nossa construção mental da 

realidade.” Nesta perspectiva, a escola deve fazer esse papel de conectar os 

estudantes com sua própria realidade para que a aprendizagem científica faça 

sentido e os alunos sintam-se motivados para aprender conceitos, procedimentos 

e atitudes cada vez mais contextualizados e complexos. 

De acordo com as ideias de Pozo e Gómez Crespo (2009) analisamos que 

as concepções dos alunos sobre os processos de classificação zoológica do local são 

bastante pertinentes para serem utilizadas na elaboração de atividades de ensino, 

porém, é preciso apresentar-lhes uma nova perspectiva, de preferência, 

contextualizada por meio de novos conceitos, atitudes e procedimentos para que 

eles possam reinterpretar suas concepções iniciais. Assim os alunos podem 

mudar suas atitudes com relação a conservação ambiental no Rio das Contas ao 
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compreender os processos que envolvem a dinâmica ecológica relacionada a 

introdução das espécies de peixes exóticas que eles mesmos citaram. 

Para tanto, faz-se necessário estimular nos alunos o pensamento crítico por 

meio de práticas interativas entre conhecimento do cotidiano e o conhecimento 

científico da maneira mais contextualizada possível. Sendo assim, utilizamos as 

espécies de peixes citadas pelos estudantes e os processos ecológicos de 

introdução e predação de espécies no contexto do Povoado da Cachoeirinha na 

elaboração da atividade 2 (A2) por meio de uma sequência de ações pela qual os 

alunos simularam processos de introdução das espécies de peixes exóticas no Rio 

das Contas em forma de cenários montados em sala de aula. 

 

3.3 Interações ecológicas descritas pelos estudantes 

 
Como dito na categoria anterior os conhecimentos do cotidiano estão 

fundamentados por meio de teorias simplificadas. Segundo Pozo e Gómez Crespo 

(2009) as relações observadas do mundo real são limitadas. No entanto, as 

previsões que as pessoas costumam fazer no cotidiano são bem explicativas, mas 

de qualquer forma a teoria que estrutura esse conhecimento é diferente do 

conhecimento científico que pretendemos ensinar nas escolas, por isso, devemos 

utilizar os saberes dos alunos como ponto de partida, mas é preciso ter atenção 

em como esses estão estruturados na cognição dos alunos, pois, muitas das vezes, 

estão bem equivocados e distante tanto do conhecimento cotidiano quanto do 

conhecimento científico. 

Sendo assim, nesta categoria estamos interessados em compreender como 

os estudantes percebem as relações ecológicas no Povoado da Cachoeirinha, 

analisando o grau de complexidade que os conhecimentos deles estão 

estruturados. Sendo assim, analisaremos o relato do G4 que descreve uma 

situação envolvendo interações ecológicas de cadeia alimentar observadas no Rio 

das Contas: 

 

“Oxe, eu vi aqui no rio um socó da cabeça vermelha comendo uma piaba e elas 

comem as algas, um vai comendo o outro” (G4). 
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Com base no relato acima questionamos os estudantes sobre a alimentação 

das algas e das plantas, eles não souberam responder, ou seja, tudo que eles 

sabiam, apesar de muito relevante estava limitado ao mundo que eles conseguem 

observar.  

Dessa maneira, ressaltamos mais uma vez que os conhecimentos do 

cotidiano são propulsores para a aprendizagem de conceitos mais complexos e 

sistemáticos, partindo do simples ao complexo. Como a sequência linear de 

cadeia alimentar relatada pelo G4 até o conhecimento de relações mais complexas 

de interações entre os seres vivos por meio da cadeia alimentar, fotossíntese e 

respiração como processos interligados entre si (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Todos os relatos dos demais grupos tendiam a exposição de eventos relacionados 

a interações de cadeia alimentar observadas pelos estudantes no cotidiano do 

povoado de forma simples e baseada na realidade deles, seguem alguns 

exemplos: 

 

“Eu vi um gavião! gavião pega peixe! Eu vi um pegando peixe lá no dia que eu fui 

no Rio. Ele vê um peixe, tipo assim, avista o peixe lá de cima e vem voando pra pegar e o 

peixe come alga (G2).” 

 

“Eu já vi a cobra comendo peixe” (G3). 

 

É perceptível que as informações trazidas pelos alunos formam uma 

interessante estratégia para serem utilizadas no ensino conceitual, atitudinal e 

procedimental. Pozo e Gómez Crespo (2009) esclarecem que, no conhecimento 

científico temos representações e modelos que não são possíveis de serem vistos 

no dia a dia, como as células, os átomos e, neste caso, o processo da fotossíntese 

(processo pelo qual as plantas e as algas produzem energia, oxigênio e glicose) 

que consiste na transformação da energia luminosa em energia química 

indispensável para a sobrevivência dos organismos autotróficos). Posto isso, 

produzimos um texto (APÊNDICE H) na A1, a fim de trabalhar as interações 

ecológicas citadas pelos estudantes no ensino-aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes.
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3.4 Descrição e análise da elaboração, aplicação e execução das atividades 
 

Partindo dos conhecimentos cotidiano dos estudantes descritos nos itens 

anteriores esta sessão corresponde a descrição e análise da utilização de tais 

informações na elaboração, aplicação/execução da prática pedagógica que se 

dividiu em duas atividades: (A1 e A2). 

Sendo assim, na etapa de elaboração das atividades, primeiro, 

selecionamos três áreas do conhecimento com seus respectivos conteúdos 

fornecidos pela professora regente. Dessa forma, tivemos que nos adaptar ao 

cronograma e demandas da escola. As atividades propuseram a prática da 

leitura, interpretação de histórias, textos científicos e cálculos matemáticos, 

dentro de um contexto agregador de disciplinas para a aquisição de atitudes, 

procedimentos e conceitos pelos estudantes de maneira significativa. 

Das áreas do conhecimento, trabalhamos com Português, Ciências e 

Matemática, conforme estão estruturadas no currículo da escola em estudo. 

Sendo assim, estabelecemos relações entre os diferentes conhecimentos 

disciplinares com base na relação entre diferentes linguagens do conhecimento 

científico para o progresso educacional reportado por Pombo (2008). E utilizamos 

os conhecimentos do cotidiano dos estudantes como suporte estrutural 

fundamental, conforme Pozo & Gómez Crespo (2009) para fomentar a 

aprendizagem de conceitos científicos, atitudes e procedimentos essenciais para 

execução de ações no processo de aprendizagem. As atividades elaboradas foram: 

 

• Atividade 1 (A1) - Texto: “Alice e Joaquim no Povoado da Cachoeirinha: 

Aprendendo com o cotidiano” (APÊNDICE H) 

• Atividade 2 (A2) – Sequência de ações (APÊNDICE J) 

 

A estrutura das atividades favoreceu o uso de procedimentos técnicos e 

estratégicos de forma alternada durante a etapa de aplicação/execução. Como 

visto antes, os Procedimentos técnicos de acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009) 

são ações mecânicas e repetitivas que tem como propósito, apenas o treinamento 
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de ações mecânicas, porém, necessários para a realização de procedimentos 

estratégicos. Um exemplo de procedimento técnico são os exercícios utilizados nas 

atividades escolares, por outro lado, os problemas são considerados procedimentos 

estratégicos, pois exigem um planejamento e uso do raciocínio. 

 
Em geral a aquisição de procedimentos parece seguir uma 
sequência que vai do estabelecimento de um conhecimento 
técnico, em forma de rotina mais ou menos automatizadas usadas 
em situações de exercícios, até a utilização estratégica dessas 
técnicas em novas combinações para enfrentar problemas 
realmente novos (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p.53). 

 

Como podemos perceber, a técnica (exercícios) é importante para o 

processo de ensino, porém, por si só ela aliena e transforma os estudantes em 

meros executores de tarefas. Por outro lado, as atividades que apresentam 

problemas, induzem os estudantes a planejar diferentes estratégias de solução 

(POZO; GOMÉZ CRESPO, 2009). Para melhor compreensão das diferenças entre 

a técnica e a estratégia analisaremos o quadro a seguir: 

 
Quadro 03- Diferenças entre a técnica e a estratégia. 

Fonte: (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009) 

 
Na análise das atividades, para verificar a aquisição de conceitos, 

procedimentos e atitudes pelos estudantes na resolução dos problemas, criamos 

as seguintes denominações para codificar os resultados obtidos: 

 

ACPA- Aquisição de Conceitos, Procedimentos e Atitudes 

ACPEA- Aquisição de Conceitos, Procedimentos Estratégicos e Atitudes 

APTA- Aquisição de Procedimentos Técnicos e Atitudes 

APT- Aquisição de Procedimentos Técnicos 

NEA- Nenhuma Evidência de Aprendizagem 

Técnica Estratégia 

Exercícios Problemas abertos 

Estimulam a repetição Estimulam a reflexão 

Automatização Aprendizagem 

Treino Planejamento 



45 
 

 

3.4.1 Elaboração, aplicação e execução da Atividade 1 (A1) 

 

Na elaboração da A1 produzimos um texto intitulado: “Alice e Joaquim no 

Povoado da Cachoeirinha: Aprendendo com o cotidiano” (APÊNDICE H), o texto conta 

uma história baseada na realidade dos estudantes. Esta atividade teve como 

objetivo inicial estimular atitudes de interesse pela aprendizagem científica, 

motivação, cooperação e tomada de decisões. Além da aquisição de 

procedimentos essenciais na execução das atividades, bem como a aprendizagem 

de conceitos científicos. 

As informações que utilizamos na elaboração do texto foram baseadas nos 

relatos dos estudantes, seus saberes e contexto cotidiano, como gatilho para 

despertar atitude de interesse pela leitura e aprendizagem científica. A integração 

entre diferentes áreas dos conhecimentos tidos como disciplinares, permitiu a 

construção de atividades mais contextualizadas e significativas para a 

aprendizagem dos alunos. 

A fim de ilustrar e analisar os elementos do cotidiano e saberes dos 

estudantes que inserimos na produção do texto, destacaremos na sequência 

alguns trechos retirados do texto original. 

No trecho do texto abaixo, utilizamos o contexto da pesca artesanal 

desenvolvida no Rio das Contas do Povoado da Cachoeirinha como elementos 

contextuais na fala do personagem Joaquim. 

 

Quadro 04- Trecho do texto da A1 ilustrando o contexto cotidiano dos alunos no ensino de 
ciências. 

Alice, ainda impressionada com a beleza da natureza e o ar que 

estava respirando, questionou: 

- “Joaquim, você já parou para pensar que só estamos vivos graças ao ar que 
respiramos? 

O que será que tem neste ar atmosférico?” 

Joaquim, imediatamente lembrou de uma situação: 

- “Olha, um dia eu estava aqui no Rio das Contas com meu pai pescando uns 

tucunarés, umas tilápias e uns bagres. Aí, no lugar que a gente estava capturando 

esses peixes tinha bastante algas e baronesas, daí meu pai disse que elas ajudam na 

emissão do oxigénio na atmosfera. 



46 
 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

Nota-se que, além do contexto cotidiano dos estudantes inseridos no texto, 

os personagens fazem perguntas um ao outro, essa estratégia foi utilizada, pois, 

de acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009) precisamos fazer mais perguntas 

para os estudantes e evitar respostas prontas e assim estimular processos de 

reflexão. 

É importante ressaltar que a “resposta” de Joaquim no trecho tentando 

explicar para Alice sua opinião em relação a origem do ar atmosférico é apenas 

uma concepção intuitiva do personagem sobre o assunto. Não se trata, portanto, 

de um conhecimento científico. A intenção do texto foi apresentar aos alunos 

explicações simples utilizadas no cotidiano como estratégia para atrair a atenção 

para discussões mais complexas e aprofundadas em sala de aula. Desse modo, é 

notável que este modelo de atividade possui um foco bastante elevado nas 

atitudes de motivação e interesse dos alunos, tentando despertar o gosto pela 

aprendizagem científica por meio dos conhecimentos que eles já possuem. 

Em uma outra situação descrita no trecho abaixo, Alice presencia um 

fenômeno ecológico de cadeia alimentar onde uma piaba (Astyanax sp) come uma 

alga e em seguida aparece um socó (Tigrisoma lineatum) e come o peixe. Esse 

episódio inserido no texto foi retirado do depoimento dos estudantes 

componentes do G4, que disseram: “Oxe, eu vi aqui no rio um socó da cabeça vermelha 

comendo uma piaba e elas comem as algas. Um vai comendo o outro” (G4). O relato dos 

estudantes demonstra conhecimentos relacionados as interações ecológicas do 

ambiente onde vivem, que, por sua vez, foram incluídos no texto no intuito de 

ampliar as discussões com os estudantes, promovendo a reestruturação 

conceitual sobre cadeia alimentar de maneira mais contextualizada, bem como a 

aprendizagem de atitudes e procedimentos relacionados às ciências e leitura do 

texto. 
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Quadro 05- Trecho do texto da A1 ilustrando as percepções dos estudantes sobre a cadeia 
alimentar. 

 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

As concepções dos estudantes apresentadas no texto, como já assinalamos 

anteriormente, tem como objetivo aproximar os alunos do conhecimento 

científico, que, apesar de possuir uma estrutura diferente, podem se conectar, 

pois, os fenômenos perceptíveis aos nossos olhos são essenciais para que 

consigamos compreender os conceitos e representações científicas mais 

complexas, ou seja, a relação de interação ecológica apresentada pelos estudantes, 

apesar de simples, consiste em um meio para acessar conceitos e teorias mais 

complexas, como ressaltou Pozo e Gómez Crespo (2009): 

 

“Não é que o conhecimento do cotidiano seja falso, de fato permite 
fazer muitas predições que acabam se cumprindo, mas que é 
insuficiente para certas condições ou contextos e por isso é 
importante que os alunos adotem uma posição relativista ou 
perspectivista, segundo a qual existem diversas formas de 
conhecer a mesma realidade e nenhuma delas é necessariamente 
verdadeira, senão que cada uma delas é relativa ao marco teórico 
e as necessidades práticas que enfrenta” (POZO; GOMÉZ 
CRESPO, 2009, p. 112-113). 

 

Dando continuidade ao processo de elaboração do texto, incluímos 

também, discussões referentes à conservação do Rio das Contas, baseadas nos 

depoimentos dos estudantes destacados anteriormente, referentes aos impactos 

ambientais, como foi relatado pelos grupos G1 e G2: “O Rio das Contas antes era 

Interrompendo a conversa, Alice olha para dentro d´água na parte rasa do rio e 
aponta: 

- “Olha, Joaquim. Uma alga!!!” 
 

Quando Alice apontou, uma piaba que estava passando por perto devorou a alga. 

Em seguida, apareceu um socó andando e comeu a piaba. Alice e Joaquim ficaram 

impressionados com as interações ecológicas que ocorrem entre os animais. 

Alice, ainda cheia de dúvidas sobre o que estava vendo, questionou: 

- “Como será que as algas e as plantas se alimentam já que elas não têm uma boca para 

comer igual um peixe ou um bico igual ao socó!!”? 
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limpo, mas agora está sujo com muito lixo na água. Está poluído” (G1). “Vou no Rio 

tomar banho, mas só na parte limpa. Eu vi uma parte sujona, tinha um bocado de vaso, 

latinha, peixe morto, esgoto, não dava pra tomar banho não” (G2). 

 

No trecho seguinte abordamos de forma descontraída sobre as 

problemáticas dos lixos lançados no rio que atrapalha as atividades realizadas no 

Rio das Contas e afeta a biodiversidade local. 

 

Quadro 06- Trecho do texto da A1 reinterpretando os relatos dos estudantes sobre os problemas 
socioambientais do Rio das Contas. 

 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

Como podemos observar esse contexto incluído no texto sobre as questões 

ambientais do Rio das Contas foi elaborado propositalmente para disparar nos 

alunos discussões e reflexões, bem como a aquisição de atitudes relacionadas a 

conservação ambiental. 

A motivação, o interesse, o domínio dos procedimentos e o envolvimento 

no processo de aprendizagem durante a execução das tarefas estão diretamente 

relacionados a forma como as atividades são elaboradas, sendo assim, os 

procedimentos de execução que os alunos seguiram para a realização da atividade 

estão diretamente relacionados com a estrutura da atividade proposta. 

Na sequência, analisaremos os potenciais e as limitações da aplicação e 

execução da leitura e interpretação do texto juntamente com a resolução de 

situações-problema na aquisição de conceitos, procedimentos e atitudes. Sendo 

Logo que Alice terminou de falar, tropeçou em um pneu que estava nas 

margens do Rio e caiu no chão em cima de várias sacolas jogadas por ali: 

- “AAAiii!!!!! um pneu! como pode!?” 
 

Alice levantou com a ajuda de Joaquim e muito irritada, provocou: 

- “As pessoas não podem jogar lixo aqui no rio, as algas e os peixes irão morrer, se 

isso acontecer quem vai nos ajudar a respirar? O que os peixes vão comer? e nós 

não vamos mais poder pescar.” 

 

Alice continua inconformada: 
- “Que absurdo!! olha que rio poluído, água suja! precisamos fazer alguma 
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assim, organizamos a análise da A1 em três categorias de análise: (1) Levantamento 

dos Conhecimentos Prévios dos estudantes sobre os termos científicos; (2) Aplicação e 

Leitura do texto; (3) Resolução das Situações-Problemas com base no texto. 

 

 

(1) Levantamento dos Conhecimentos Prévios dos estudantes sobre os termos 

científicos 

 

Nesta etapa da atividade realizamos o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos estudantes com relação aos temas científicos que aparecem no texto: 

Fotossíntese, ar atmosférico, cadeia alimentar e respiração humana. Segundo Pozo e 

Gómez Crespo (2009) antes de iniciar a aplicação das atividades, deve-se verificar 

os conhecimentos prévios dos estudantes. Além de esclarecer e instruir os alunos 

sobre os passos que deverão ser seguidos para a realização da atividade. 

Os resultados que obtivemos dos conhecimentos prévios dos estudantes 

demonstra a falta de conexão entre os conhecimentos do cotidiano dos estudantes 

e o conhecimento científico. O termo “fotossíntese” causou estranheza nos 

estudantes. A maioria deles relatou nunca ter ouvido falar e por isso não fazia 

ideia do que se tratava. Dessa forma, não conseguiram atribuir a esse termo 

nenhum significado, exemplo ou definição. 

Em contrapartida, quando perguntado sobre o ar atmosférico os estudantes 

associaram o oxigênio que as plantas produzem. De fato as plantas produzem 

oxigênio como um dos produtos finais do processo da fotossíntese, logo, observa- 

se que parece que os estudantes possuem sim uma ideia sobre a fotossíntese, 

porém, essa concepção faz parte de uma construção do cotidiano mais 

simplificada, diferente do conhecimento científico e por isso eles não 

conseguiram relacionar os diferentes contextos entre o oxigênio composto na 

atmosfera e a fotossíntese. Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 129) a 

aprendizagem significativa para os estudantes ocorre do cotidiano ao científico, 

essa transição deve ser gradual, sempre tendo o cuidado de não impactar, logo 

de início com conceitos e representações científicas abstratas e de difíceis 

percepção. Para tanto, o conhecimento científico não deve substituir o 
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conhecimento cotidiano ou o contrário. Porém, é preciso que, os estudantes 

“reescrevam suas interpretações dentro de estruturas mais complexas” e 

contextualizadas. 

O ar atmosférico questionado foi confundido pelos estudantes com o gás de 

cozinha. Não podemos dizer que essa informação está errada, o que diríamos é 

que ela precisa ser reinterpretada. Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) esse 

realismo ingênuo é muito comum, as pessoas costumam atribuir sentido apenas 

ao que pode ser visto. Os gases de cozinha são mais fáceis de serem percebidos 

pelos estudantes do que os gases atmosféricos. Por outro lado, dependendo da 

situação ou contexto, os gases de cozinha também podem entrar em contato com 

o ar atmosférico e modificar sua composição. Dessa maneira, tudo está conectado 

e, portanto, o estudante não deve ser punido por não responder de acordo com 

nossas expectativas, mas é possível ajustar seus pensamentos apresentando uma 

nova forma de conceber o mundo ou talvez, dando mais sentido a ele. Para Pozo 

e Gómez Crespo (2009, p. 113); 

Somente superando essas crenças realistas tão intensas é possível 
adotar uma posição relativista ou perspectivista, segundo a qual 
existem várias formas de conhecer a mesma realidade e nenhuma 
delas é necessariamente verdadeira, senão que cada uma é 
relativa ao marco teórico e as necessidades práticas que enfrenta. 

 
O tema cadeia alimentar também causou estranhamento para os estudantes, 

porém, quando realizamos o levantamento dos conhecimentos do cotidiano dos 

mesmos, descritos no início deste capítulo, questionamos sobre os hábitos 

alimentares dos animais presentes no Povoado, notamos que os conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes no cotidiano sobre os fenômenos de interações 

ecológicas, mesmo de forma simples, conseguem exemplificar e dar sentido para 

os processos de cadeia alimentar. A seguir retomaremos um dos depoimentos dos 

estudantes para comprovar o argumento: “Eu vi um gavião! gavião pega peixe! Eu 

vi um pegando peixe lá no dia que eu fui no Rio. Ele vê um peixe, tipo assim, avista o peixe 

lá de cima e vem voando pra pegar e o peixe come alga (G2).” 

Esses conhecimentos do cotidiano aparecem soltos e simplificados, mas 

podem ser reestruturados para que os estudantes consigam compreender a 

ciência por meio dos próprios conhecimentos. De acordo com Pozo e Gómez 

Crespo (2009) a aprendizagem conceitual acontece de baixo para cima, ou seja, 
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primeiro os estudantes aprendem conceitos mais simples e lineares, depois, de 

forma gradual, vão alcançando os grandes sistemas conceituais e 

representacionais até conseguirem diferenciar entre os diferentes tipos de 

conhecimentos e utilizá-los de forma consciente. 

Quando questionados sobre a respiração humana, os estudantes mostraram 

ter mais domínio sobre o assunto em comparação aos anteriores, demonstraram 

na prática, realizando movimentos de expiração e inspiração. A explicação para 

isso pode ser pelo fato de o processo de respiração possuir uma fácil percepção, 

pois, a inspiração e expiração, envolve de movimentos que realizamos a todo 

instante. No entanto, como já destacamos antes, essas concepções são 

simplificadas e limitadas cabendo a escola o lugar de apresentar novas 

perspectivas para os conhecimentos trazidos pelos estudantes sem desmerecê-

los. 

Como visto, os estudantes não são “tábulas rasas”, eles possuem inúmeras 

informações do cotidiano, porém, esses saberes precisam estar conectados ao 

conhecimento científico se desejamos ensinar processos mais complexos para os 

nossos alunos. 

 

(2) Aplicação e Leitura do texto 

 

Sabendo das dificuldades apresentadas pelos estudantes no levantamento 

dos conhecimentos prévios, associamos os conhecimentos do cotidiano com os 

temas científicos apresentados no texto, conforme Pozo e Gómez Crespo (2009). 

Essa relação foi realizada por meio de discussões em sala de aula ao logo da 

leitura do texto “Alice e Joaquim no Povoado da Cachoeirinha: Aprendendo com 

o cotidiano” (APÊNDICE H). 

No decorrer da primeira leitura realizada pela pesquisadora, percebemos o 

envolvimento e interesse dos alunos, pois, o texto apresentava situações, 

elementos e contextos da realidade deles. Ao longo da leitura, as reações de 

interesse e atenção estavam voltadas ao texto, uma onda de silêncio tomou conta 

da sala e os estudantes reagiam de forma empolgada com algumas falas dos 

personagens do texto que outrora eles mesmos haviam relatado. 
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De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009) para fomentar a motivação 

intrínseca ou interna nos estudantes é preciso partir de contextos e assuntos de 

interesse dos mesmos, isto é, transferir os saberes e o contexto cotidiano para as 

aulas e inserí-los nas atividades acadêmicas. Para esses mesmos autores quando 

realizamos leituras de quaisquer textos que contém informações as quais já temos 

um conhecimento pré- formado, automaticamente, criamos relações entre os 

novos conhecimentos e os que já temos em busca por significados e sentido para 

o novo. 

A segunda leitura foi realizada pelos estudantes, individualmente, porém, 

as discussões e interpretações dos problemas propostos foram executadas em 

grupos. As análises dos resultados das resoluções das situações-problema 

baseadas no texto estão descritas a seguir. 

 

(3) Resolução das Situações-Problemas com base no texto 

 

Após as leituras e discussão do texto, solicitamos aos estudantes a 

resolução das situações-problema. O objetivo desta etapa foi avaliar os entraves 

e potencialidades da atividade buscando identificar a aprendizagem de atitudes, 

conceitos e procedimentos ao longo do processo de execução dos problemas. As 

análises das respostas dos estudantes frente às situações-problemas não estão 

focadas em determinar se o conceito está certo ou errado, porém, tem como 

propósito verificar a evolução da aprendizagem conceitual com relação aos 

conhecimentos prévios apresentados pelos estudantes bem como identificar as 

atitudes desenvolvidas e evidenciar os procedimentos utilizados ao longo do 

processo de realização da atividade. 

A situação-problema 1 abaixo se apresenta como disparadora para 

estimular discussões com relação a composição do ar atmosférico baseada no texto 

(APÊNDICE H).
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Quadro 07- Situação-problema 1 e expectativa. 

Alice, ainda impressionada com o ar que respirava, 
questionou: 
- “Joaquim, você já parou para pensar que só 
estamos vivos graças ao ar que respiramos? O que 
tem no ar atmosférico?” 

 
1-Ajude Alice e Joaquim a resolver o problema e descreva de acordo com a 
leitura do texto e as discussões em sala de aula a composição do ar atmosférico. 

Expectativa: Espera-se que os estudantes apresentem um argumento 

conceitual mais complexo sobre a composição do ar atmosférico comparado 

aos dos conhecimentos prévios e demonstrem atitudes de cooperação, 

autonomia, tomada de decisão e reflexão na execução estratégica do 

problema apresentado. 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 
Como resposta para a situação-problema 1, os grupos G1 e G6 

apresentaram uma resposta conceitual similar: 

 

“Podemos encontrar na atmosfera o Oxigênio e o gás carbônico” (G1) e (G6). 

 

A resposta acima não está errada, porém, incompleta, no entanto, observa- 

se um avanço com relação aos conhecimentos prévios. Para tanto, o conceito não 

deve ser o único conteúdo a ser analisado, pois, para chegarem até essa resposta 

os estudantes realizaram discussões conjuntas sobre o problema apresentado, 

refletindo sobre as diferentes possibilidades até chegarem na resposta. Mesmo 

que o argumento conceitual final tenha sido simplificado é preciso considerar 

todo o processo. Dessa forma, constatamos que na resolução do problema o G1 e 

G6 desenvolveram atitudes de reflexão, cooperação, autonomia e tomada de 

decisão por meio de procedimentos planejados e estratégicos de leitura e 

interpretação do texto. Visto isso, dizemos que os grupos apresentaram ACPeA. 
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Os grupos G2 e G5 apresentaram bastante dificuldade na leitura e escrita 

e não conseguiram formular uma resposta, visto que, pela caligrafia deles ficou 

muito difícil de compreender e o que estava escrito pareciam palavras 

desconectadas. Para que esses alunos conseguissem realizar esta atividade, por 

exemplo, foi preciso um acompanhamento intermediário para ajudá-los na 

compreensão do texto, mesmo assim, os resultados ficaram comprometidos. 

Sendo assim, neste caso, não temos resultados que comprovem se houve 

aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes por parte dos componentes 

dos grupos, pois, a ausência da habilidade da leitura e escrita dos alunos limitou 

a nossa análise nesta atividade. Sendo assim, os grupos G2 e G5 não obtiveram 

Nenhuma Evidência de Aprendizagem (NEA). 

Os grupos G4 e G7 apresentaram conceitos mais complexos quando 

comparados aos conhecimentos prévios apresentados antecipadamente: 

 

“A atmosfera é a casa do ar, do gás oxigênio que a gente respira, o gás carbônico 

vem da nossa respiração quando jogamos para fora e também vem da queima de 

combustíveis” (G4). 

 

“O gás carbônico vem da queima dos combustíveis, o oxigênio vem das plantas e 

podemos encontrar esses gases no ar” (G7). 

 

Podemos notar que os estudantes conseguiram fazer uma articulação do 

tema principal (ar atmosférico) com a respiração e a emissão do gás carbônico na 

atmosfera. Os argumentos apresentados pelos estudantes são coerentes, porém, 

simples ou até mesmo incompletos para a aprendizagem conceitual se 

compararmos com as explicações científicas, por outro lado, trata-se de uma 

argumentação que demonstrou evolução conceitual. Pozo e Gómez Crespo (2009) 

ressaltam que a avaliação conceitual não deve ser baseada no tudo ou nada, 

existem graus de aprendizagem que vão dos conceitos mais simples até os mais 

complexos, esse processo é gradual. 

Sendo assim, não é cabível exigir desses estudantes em série inicial, com 
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múltiplas dificuldades na leitura e interpretação, uma argumentação altamente 

complexa cientificamente. Dessa maneira, consideramos que os grupos G4 e G7 

apresentaram argumentos conceituais satisfatórios comparados aos prévios. Para 

alcançar tais resultados, os estudantes utilizaram procedimentos estratégicos, 

pois, desenvolveram um processo excelente de reflexão o qual permitiu a 

contextualização de diferentes situações em um só conceito, tomaram decisões e 

houve colaboração de todos os componentes do grupo, bem como uma 

interferência mínima de mediação da pesquisadora, tornando-os mais 

autônomos. Neste caso dizemos que houve a Aprendizagem de Conceitos 

Procedimentos estratégicos e Atitudes (ACPEA). 

 

A situação-problema 2 a seguir apresenta temas relacionados as interações 

ecológicas de cadeia alimentar. 

 
Quadro 08- Situação problema 2 e expectativa. 
 

Passando pelo Rio das Contas, Alice e Joaquim 
visualizaram uma piaba comendo uma alga, em 
seguida apareceu o socó (Tigrisoma lineatum) e 
comeu a piabinha. Porém, eles não conseguiram 
ver do que a alga havia se alimentado. 

 
2- Para ajudar Alice e Joaquim, justifique como a alga conseguiu se “alimentar” 
antes de ser alimento do peixe. 

Expectativa: Espera-se apresentem um argumento conceitual mais complexo 

comparado aos conhecimentos prévios, articulando a cadeia alimentar com o 

processo da fotossíntese e que demonstrem atitudes de cooperação, autonomia, 

tomada de decisão e reflexão na execução estratégica do problema apresentado. 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

O G2 apresentou as mesmas dificuldades expostas na situação-problema 

1 e não conseguiu formular uma resposta, além de ter demonstrado uma grande 

limitação na interpretação do problema. Logo, os estudantes demostraram a 

ausência de domínio dos procedimentos essenciais para a realização desta etapa 

da atividade, comprometendo a aprendizagem conceitual e atitudinal. Sendo 

assim, dizemos que o grupo não apresentou Nenhuma Evidência de 
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Aprendizagem (NEA). 

O G6 apresentou um conceito desconexo para descrever o processo da 

fotossíntese utilizando palavras soltas, mesmo assim nota-se um avanço com 

relação aos conhecimentos prévios como mostra o relato seguinte: 

 

“A alga está na posição de produtora. Ar, água e o sol” (G6). 

 

Apesar de o argumento mostrar-se desconexo, notamos que houve uma 

evolução na aprendizagem conceitual dos alunos com relação aos depoimentos 

prévios, procedimentos estratégicos e atitudes de cooperação, reflexão e 

autonomia. Assim, dizemos que o G6 Adquiriu Conceitos, Procedimentos 

Estratégicos e Atitudes (ACPEA) com relação ao problema apresentado. 

O G7 apresentou uma resposta conceitual superficial, porém, melhorada 

se comparada aos conhecimentos prévios: 

 

“As algas e as plantas são produtoras, produzem seu próprio alimento e fazem a 

fotossíntese” (G7). 

 

Para Pozo e Gómez Crespo (2009) é normal que os estudantes, logo de 

início, tenham dificuldades em articular processos conceituais complexos 

começando sempre com conceitos mais simples e lineares. Com o tempo a 

tendência é que o professor aumente suas expectativas e níveis de exigências com 

relação ao conhecimento científico apresentado pelos alunos, sempre respeitando 

e levando em consideração o contexto e conhecimentos prévios. Além do 

conceito, os estudantes demonstraram atitudes de autonomia e cooperação na 

realização da atividade por meio de procedimentos estratégicos que exigiram dos 

alunos um esforço cognitivo. Visto isso, o G7 demonstrou Aquisição de Conceitos 

Procedimentos Estratégicos e Atitudes (ACPEA) com relação ao processo de 

aprendizagem. 

As respostas dos grupos G1 e G3 para a situação-problema 2 foram 

similares e podemos observar que, diferentemente dos conhecimentos prévios, 

aqui eles já conseguem explicar o processo da fotossíntese, de uma forma simples, 

no entanto, houve uma progressão na aprendizagem conceitual: 
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“As algas utilizam a luz do sol, a água e o gás carbônico” (G1). 

 

“As algas utilizam Luz solar, água e gás carbônico para fazer a fotossíntese” 

(G3). 

 

Como reportaram Pozo e Gómez Crespo (2009) até adquirir uma 

compreensão estruturada dos processos e interações os estudantes irão passar 

por um processo de aprendizagem, as grandes conexões de conceitos não 

acontecem tão rápido, trata-se de um processo lento e contínuo. Por isso, as 

expectativas com relação aos resultados devem ser ajustadas de acordo com a 

série e o nível de desenvolvimento dos estudantes para que a avaliação seja justa 

com o processo e o tempo de aprendizagem de cada aluno. Neste caso, 

considerando as circunstâncias, os grupos G1 e G3 demonstraram aquisição de 

conceitos, procedimentos estratégicos e atitudes (ACPEA) na realização da 

atividade. Os grupos G5 e G4 também evidenciaram um avanço conceitual 

comparado com os conhecimentos prévios sobre a fotossíntese na resposta da 

situação-problema 2: 

 

“Algumas algas são produtoras e utilizam a luz solar, a água e o gás carbônico no 

processo de fotossíntese.” (G5). 

 

“As algas e as plantas são produtoras, produzem o seu próprio alimento utilizando 

a água o sol e o gás carbônico no processo chamado fotossíntese.” (G4). 

 

Dessa maneira, para os grupos G4 e G5 atingirem esse progresso 

conceitual pois eles utilizaram procedimentos estratégicos, exigindo reflexão, 

tomada de decisão, discussões e autonomia na execução do processo de 

aprendizagem. Desse modo, os grupos demonstraram Aquisição de Conceitos, 

Procedimentos estratégicos e Atitudes (ACPEA). 

De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009), a aprendizagem de atitudes, 

procedimentos e conceitos estão interligadas entre si. Para que os alunos 
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executassem procedimentos para a aprendizagem de conceitos, foi necessário 

estimular atitudes de motivação e interesse pela aprendizagem. 

Na situação-problema 3 o tema abordado foi sobre os problemas 

ambientais apontados pelos estudantes. Analisaremos na sequência, as respostas 

dos grupos com relação ao problema apresentado a seguir: 

Quadro 09. Situação-problema 3 e expectativa. 
 

 
No caminho da escola Alice tropeçou em um 
pneu e caiu em cima do lixo jogado nas 
margens do Rio, a garota ficou muito 
irritada com a falta de consciência das 
pessoas que moram ali por perto. 

 

 
Lixo jogado às margens do Rio 

das Contas 

3- Transcreva a fala da personagem Alice ao tropeçar no pneu. Em seguida, 

diga se você concorda com ela ou não. Defenda seu ponto de vista com 
 

argumentos. 

Expectativa: Espera-se que os grupos identifiquem no texto a fala de Alice, 

transcrevam ou interpretem o que foi dito pela personagem e defendam um 

ponto de vista, mostrando tomada de decisão, senso crítico e reflexão. 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

Essa situação-problema foi elaborada no intuito de incentivar os estudantes 

à prática da escrita e leitura, bem como estimular o pensamento 

crítico/argumentativo. No entanto, a maioria dos grupos demonstrou pouco 

interesse para reescrever a fala da personagem e argumentar seus pontos de vista, 

como foi solicitado. 

O G1 transcreveu apenas uma pequena parte do trecho: “As pessoas não 

podem jogar lixo vai matar as algas e os peixes...” (G1). Visto isso, dizemos que ocorreu 

apenas a realização e aquisição de procedimento técnico (APT), pois, os 

estudantes escreveram uma parte do texto como solicitado, porém, não houve a 

construção de um argumento. Sendo assim, não foi perceptível a aprendizagem 

de atitudes e conceitos. Conforme pontuado por Pozo e Gómez Crespo (2009) a 

tomada de decisões, discussões, cooperação, dentre outras atitudes no processo 

de aprendizagem, só são estimuladas quando o aluno executa procedimentos 
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estratégicos que exigem um planejamento e reflexão. Como visto, a 

resposta apresentada pelo G1 não evidencia nenhum conteúdo apreendido, 

exceto, a execução da técnica da escrita realizada por meio da cópia. No entanto, 

já sabemos que essa prática por si só não gera aprendizagem (POZO; GÓMEZ 

CRESPO, 2009). 

Por outro lado, o G2 demonstrou mais uma vez, limitação na leitura, 

interpretação e escrita do texto. O grupo escreveu apenas três palavras, não sendo 

possível a compreensão da caligrafia, sendo assim, esse resultado se aplica a 

categoria de Nenhuma Evidência de Aprendizagem (NEA) de conceitos, atitudes 

e procedimentos técnicos nem estratégicos. 

O G4 apresentou um posicionamento e interpretação em relação ao 

problema apresentado: 

“Ela disse que não podia jogar lixo no rio para não matar os peixes, concordamos 

com ela porque o lixo produz muito gás carbônico quando apodrece” (G4). 

 

Como podemos analisar, os estudantes cometeram um equívoco com 

relação a explicação conceitual ao falarem que o lixo apodrece e libera gás 

carbônico, sendo que, 

os resíduos dos quais estávamos relatando no texto se tratavam de objetos 

emborrachados e plastificados que podem levar até mais de 400 anos para 

entrarem em decomposição gerando acúmulo nos rios. Sendo assim, os plásticos 

lançados no rio não liberam gás carbônico a não ser que sejam expostos ao 

processo de combustão. No entanto, independente dos equívocos na resposta, 

percebe-se que o grupo levantou uma argumentação e um posicionamento 

coerente com a expectativa para a situação-problema. Por conseguinte, notamos a 

aprendizagem de atitudes de tomada de decisão e argumentação por meio de 

pensamentos críticos e reflexivos. Podemos dizer que o grupo Adquiriu 

Conceitos com relação as questões ambientais do Rio das Contas, procedimentos 

estratégicos e atitudes (ACPEA). 

De acordo com Pozo e Gómez Crespo (2009) a aprendizagem dos 

conteúdos atitudinais e procedimentais são difíceis de serem apreendidas e 
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percebidos, mas quando adquiridas pelos alunos serão levados para toda a vida e 

utilizados em diferentes contextos e situações. Ou seja, o problema 3, além de 

estimular a aprendizagem de conceitos ambientais importantes para a 

conservação, ensina atitudes como o respeito ao meio ambiente. 

 

O quadro a seguir ilustra a resposta do G4: 

    Quadro 10- Resposta do G4 para a situação-problema 3. 

     Fonte: Dados da pesquisadora.  

 

O grupo 5 (G5) transcreveu apenas o início do trecho que dizia: “As pessoas 

não podem jogar lixo (...) vai matar...” (G5). A frase foi interrompida e em seguida 

apresentou uma justificativa que não se encaixa como um ponto de vista ou 

posicionamento: “A gente concorda e ela tem razão” (G5). Neste caso, seria 

necessário ser dito o porquê eles estão de acordo com a personagem. Dessa forma, 

o procedimento utilizado pelos alunos foi apenas técnico (APT), visto que, não 

executaram nenhuma reflexão, planejamento ou tomada de decisão. 

Por outro lado, o G6 realizou a transcrição completa do trecho e defendeu 

um ponto de vista da seguinte forma: “Sim, a gente concorda. Porque se os peixes 

morrerem não vai ter carne pra gente comer” (G6). 

Essa argumentação do grupo está baseada em um discurso utilitarista que 

precisaria ser abordado em outros momentos. No entanto, não deixa de ser o 

ponto de vista dos estudantes com relação ao que foi questionado no problema, 

sendo assim, os alunos foram estimulados a desenvolver a reflexão e discussão 

para formularem uma argumentação. Assim, houve a aquisição de atitudes de 

cooperação e tomada de decisão e respeito ao meio ambiente, além da 

aprendizagem de conceitos relacionados a conservação ambiental. Sendo assim, 
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o G6 Adquiriu Conceitos, Procedimentos estratégicos e Atitudes (ACPEA). O G7 

também transcreveu o trecho do texto e se posicionou diante da situação exposta: 

 

“Sim, a gente concorda. Porque se jogar lixo vai matar os peixes e o rio vai ficar 

sujo” (G7). 

Mais uma vez, apesar de ser uma resposta simplificada do ponto de vista 

conceitual os estudantes conseguiram argumentar demonstrando preocupação 

com a mortalidade dos peixes presentes no Rio das Contas devido ao lançamento 

de lixos no curso hídrico. 

 

Quadro 11- Resposta do G7 para a situação-problema 3. 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

 

Os resultados obtidos, apesar dos avanços alcançados, refletem também as 

dificuldades dos estudantes com relação à leitura e escrita, como mostra o G2 que 

apresentou essas limitações afetando a aquisição dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais em todas as situações-problema. Por outro lado, G4, 

G6 e G7 obtiveram Aquisição de Conceitos Procedimentos estratégicos e 

Atitudes (ACPEA) em todas as respostas. Neste caso, a diferença no desempenho 

dos grupos foi o domínio ou não da escrita e leitura. Sendo assim, apesar de 

existir diferentes formas de aprender, a leitura e escrita se mostrou essencial para 

o processo de ensino-aprendizagem nesta proposta de atividade. 

Acreditamos que não podemos mensurar se realmente não houve 

aprendizagem, por isso, dizemos que não houve Nenhuma Evidência de 

Aprendizagem (NEA), mas ela pode ter ocorrido, pois, de acordo com Soares 

(1995) codificar letras e escrevê-las é senão uma das múltiplas maneiras que 

utilizamos para compreender e interpretar os fenômenos a nossa volta, sendo 
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assim, esta atividade representa um tipo de ferramenta dentre uma variedade de 

opções pedagógicas que pode ser utilizada em processos de ensino, a depender 

da atividade ela pode favorecer ou não o estudante. 

O quadro 12 a seguir apresenta um resumo dos resultados obtidos na 

mobilização de conceitos procedimentos e atitudes por meio da utilização do 

texto contendo conhecimentos do cotidiano dos estudantes moradores do 

Povoado da Cachoeirinha e a integração entre a leitura, escrita e aprendizagem 

de ciências. 

As siglas destacadas indicam os resultados obtidos pelos grupos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

ACPEA- Aquisição de conceitos, procedimentos estratégicos e atitudes 

APT- Aquisição de Procedimentos Técnicos 

NEA- Nenhuma evidência de Aprendizagem 

 

Quadro 12- Resultados das análises das respostas dos alunos apresentadas nas situações- 
problemas. 

Grupos G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Situação-problema 1 ACPEA NEA NEA ACPEA NEA ACPEA ACPEA 

Situação-Problema 2 ACPEA NEA ACPEA ACPEA ACPEA ACPEA ACPEA 

Situação-problema 3 APT NEA NEA ACPEA APT ACPEA ACPEA 

Fonte: Dados da pesquisadora. 
 

De acordo com o quadro acima 61% dos resultados obtidos pelos grupos 

foram de Aquisição de Conceitos Procedimentos Estratégicos e Atitudes 

(ACPEA). 28 % dos resultados apontam para Nenhuma Evidência de 

Aprendizagem (NEA) e apenas 1% indica somente a Aquisição de Procedimentos 

Técnicos (APT). Esses resultados concluem que os procedimentos técnicos por si 

só não garantiram aquisição deconceitos e atitudes, porém, quando os estudantes 

utilizaram os procedimentos estratégicos houve uma melhor evidência de 

aprendizagem dos conteúdos atitudinais e conceituais. As dificuldades dos 

estudantes na leitura e escrita impediu o desenvolvimento de procedimentos 

estratégicos e técnicos gerando a ausência de aprendizagem que correspondeu 
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28% dos nossos resultados. 

 

 
3.4.2 Descrição e análise da elaboração, aplicação e execução da atividade 2 

(A2) 

 

Esta atividade consistiu em uma sequência de ações alternando entre 

exercícios e problemas abertos pelos quais os alunos simularam situações reais 

do cotidiano do Povoado da Cachoeirinha sobre os eventos ecológicos de 

introdução de espécies de peixes no Rio das Contas contextualizando a Ciências, 

a matemática e os conhecimentos e contexto do cotidiano dos estudantes. 

Para Pozo e Gómez Crespo (2009, p. 66) este tipo de atividade constitui um 

problema quantitativo, pois envolve o uso de linguagens matemáticas. No 

entanto, para que essas tarefas sejam consideradas problemas, alguns ajustes 

didáticos precisam ser realizados, são eles: 

• Elaborar uma atividade mais aberta. 

• Ajudar a distinguir entre a resolução científica e a matemática. 

• Fomentar a reflexão sobre a estratégia seguida. Valorar, além dos 

resultados numéricos, todo o processo. 

• Alternar o processo de aplicação entre exercícios e problemas 

 

A expectativa é que além dos resultados numéricos, os estudantes 

consigam adquirir atitudes, procedimentos e conceitos relacionados a 

conservação ambiental local. 

Segundo Guerra (1992) os alunos têm dificuldade em compreender o 

conceito de fração e de atribuir sentido para esse conteúdo, geralmente o ensino 

de matemática é realizado por meio de exercícios na aplicação de fórmulas, sem 

estimular o raciocínio cognitivo dos estudantes. O autor propõe que os professores 

ensinem o conteúdo de fração de forma a incentivar os alunos a pensar e 

investigar, levando-os a compreender esses conceitos abstratos por meio de 

situações reais e concretas presentes no cotidiano. Santos e Souza (2014, p. 02) 

apontam que os parâmetros curriculares na matemática descrevem o que os 
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alunos precisam adquirir com o estudo de fração: “construir o significado do 

número racional e de suas representações, a partir de seus diferentes usos no 

contexto social”. 

Para tanto Igliori (2002) analisa que o ensino de matemática tem sido um 

grande desafio para os professores e alunos, devido à dificuldade na 

compreensão da lógica para além dos números aplicados em fórmulas. Por isso, 

pesquisas no campo da educação matemática têm buscado investigar e trilhar 

caminhos para superar esses obstáculos epistemológicos no ensino e 

aprendizagem na área. 

Como parte da organização pré-aplicação da sequência de ações, antes de 

iniciarem a simulação, os estudantes foram divididos em quatro grupos, 

codificados por: G1, G2, G3, e G4, cada grupo ficou responsável pela introdução 

de uma espécie exótica no Rio das Contas montado na sala. As espécies de peixes 

incluídas na atividade foram retiradas da classificação realizada pelos próprios 

estudantes no início do capítulo (Ver quadro 02). Os grupos receberam também 

uma quantidade de indivíduos referente a cada espécie em formato de papel 

impressos para a contagem fracionária solicitada em cada rodada da simulação. 

Sendo assim, os grupos ficaram organizados da seguinte forma: 

 

• O Grupo 1 (G1) ficou responsável pela introdução das piranhas 

(Serrasalmus brandtii) que são originárias do Rio São Francisco, 

foram disponibilizados para o grupo 42 peixes em formato de 

papel. 

• O Grupo 2 (G2) ficou responsável pela simulação da introdução do 

tucunaré (Cichla sp) no Rio das Contas montado em sala de aula, 

essa espécie possui origem na Bacia Amazônica e 42 peixes de papel 

foram fornecidos ao grupo. 

• O Grupo 3 (G3) simulou a introdução do Bagre (Clarias Gariepinus) no 

Rio das Contas, a espécie é nativa da África e 40 peixes feitos de 

papel foram fornecidos aos alunos. 

• O grupo 4 (G4) responsável pela introdução da tilápia 

(Oreochromisniloticus) no Rio das Contas, a espécie também possui 
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origem no continente africano e 40 figuras de peixes foram 

fornecidos ao grupo. 

Os passos seguidos na sequência de ações (APÊNDICE J) da simulação 

consistiram na etapa de introdução de espécies de peixes exóticas no Rio das Contas, 

sendo realizada em quatro rodadas, cada uma delas com uma numeração 

diferente dada em fração. A fim de ilustrar as instruções para a realização da 

atividade, apresentamos a primeira rodada da sequência de ações no quadro 13 

abaixo: 

 

Quadro 13. Instruções para a simulação da introdução de espécies de peixes exóticas no Rio das 
Contas montado em sala de aula- A2. 

INSTRUÇÕES PARA DA INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES 

EXÓTICAS NO CENÁRIO DO RIO DAS CONTAS MONTADO EM 

SALA DE AULA 

PRIMEIRA RODADA 

 

Grupo 1 

A piranha possui origem lá no Rio São Francisco e estão presentes no Rio 

das Contas. Na nossa simulação, o grupo deve introduzir 1/3 de 42 indivíduos 

de piranhas no Rio das Contas. 

Grupo 2 

O Tucunaré é o peixe com maior registro de introduções em bacias 

hidrográficas brasileiras. O grupo deve introduzir 1/2 de 42 indivíduos de 

tucunarés da Bacia Amazônica para o Rio das Contas. 

Grupo 3 

Os bagres são peixes resistentes, sobrevivem em níveis de baixo oxigênio 

e possuem alta tolerância em águas poluídas. Além disso, locomovem-se fora 

da água com ajuda das nadadeiras, aumentando sua capacidade de dispersão. 

O grupo deve introduzir 1/4 de 40 desses peixes no Rio das Contas, construído 

em sala. 

Grupo 4 

O grupo deve colocar 1/5 de 40 Tilápias que vieram do Nordeste e Leste 

da África para o Rio das Contas. 
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Fonte: Dados da pesquisadora 

 

 

As espécies de peixes exóticas, citadas pelos estudantes e incluídas na 

elaboração da sequência de ações acima, de acordo Trindade e Chagas (2001) 

foram introduzidos no Rio das Contas por meio de causas acidentais ou trazidos 

pelos seres humanos e tem causado grandes prejuízos para a biodiversidade de 

peixes do local. 

Para melhor organização da análise, dividimos a aplicação e execução da 

sequência de ações em dois momentos, seguindo os critérios de processo gradual e 

alternado, do simples ao complexo ou da técnica a estratégia proposto por Pozo e 

Gómez crespo (2009): (1) Aplicação e execução de exercícios; (2) Aplicação e execução de 

problemas práticos- Sequência de ações. 

 

(1) Aplicação e execução de exercícios 

 

No primeiro momento da atividade estimulamos nos estudantes a prática 

de procedimentos técnicos. Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) os exercícios 

não geram uma aprendizagem significativa, mas são meios para instrumentalizá-

los para as etapas que exigem mais estratégia. Sendo assim, nesta etapa os 

estudantes resolveram os exercícios sobre a fração para posteriormente serem 

inseridos em novos contextos. Como demonstra a figura a seguir, o estudante 

aparece resolvendo um exercício no quadro branco sobre subtração de frações, 

esse procedimento é essencial para que eles adquiram as técnicas matemáticas 

relacionadas às frações que serão utilizadas durante a sequência de ações 

posteriormente: 
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                         Figura 01- Estudante resolvendo exercício sobre fração. Atividade 2 

                                                Fonte: Dados da pesquisadora 

 

Nesta etapa os estudantes resolveram os exercícios em grupo e um dos 

componentes podia ser escolhido para ir ao quadro demostrar os resultados 

encontrados. Os alunos responderam os exercícios com facilidade. Utilizamos 

apenas a subtração, divisão, multiplicação e adição dos números fracionários sem 

nenhum contexto ou problema, utilizando, desse modo, apenas a técnica. 

Por conseguinte, notamos que com a realização de procedimentos técnicos 

(prática de exercício) não conseguimos desenvolver nos estudantes conceitos, 

procedimentos estratégicos e atitudes significativas. Entretanto, notamos que a 

proposta de ir até o quadro responder às questões estimulou atitudes de interesse 

e motivação na maioria dos alunos, pois, essa situação pareceu nova para eles, 

visto que, essa prática de escrever no quadro não faz parte da rotina deles. Como 

analisaram Pozo e Gómez Crespo (2009) a técnica por si só torna o ensino 

mecânico, sem sentido e significado. No entanto, neste caso, utilizamos a técnica 

apenas para instrumentalizar os estudantes para a realização da etapa posterior 

(POZO; GOMÉZ CRESPO, 2009). 

Por fim, verificamos que, mesmo na aplicação de atividades técnicas é 

importante apresentar aos estudantes um contexto ou situação nova, pois, mesmo 

não havendo uma aprendizagem conceitual significativa, os estudantes 

adquirem atitudes básicas de motivação para a realização dos procedimentos 

solicitados, os quais representam meios importantes para o avanço dos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Conforme relatado por Pozo e 

Gómez Crespo (2009, p. 40), “sem motivação não há aprendizagem escolar. Dado 
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que o aprendizado, pelo menos o explícito e intencional, requer continuidade, 

prática e esforço, é necessário ter motivos para se esforçar.” Sendo assim, nesta 

etapa da A2 podemos dizer que houve a Aquisição de Procedimentos Técnicos e 

Atitudes (APTA). 

 

(2) Aplicação e execução dos problemas práticos- Sequência de ações 

 

Neste momento, a intenção foi transferir o processo de execução da 

atividade para os alunos conduzirem o próprio processo de aprendizagem por 

meio da realização de procedimentos estratégicos na aprendizagem de conceitos 

e atitudes. Para realização da atividade, os estudantes foram divididos em 4 

grupos, codificados por: G1-piranha, G2- tucunaré, G3-bagre e G4-tilápia e 

colocaram em prática tudo que foi apreendido na realização dos exercícios 

anteriores. 

A figura a seguir ilustra o G1 realizando a contagem de ¼ dos 40 

indivíduos de piranha (Serrasalmus brandtii) para simular a introdução da espécie 

exótica no Rio das Contas montado em sala de aula. Como podemos observar os 

estudantes utilizaram o procedimento de divisão em 4 partes de 40 distribuindo 

10 peixinhos em cada parte, assim, chegaram à conclusão de que ¼ de 40 são 10 

piranhas que precisavam ser introduzidas no Rio das Contas: 

 

Figura 02- Grupo 1, resolução de problema matemático por meio da introdução de espécies de 
peixes no Rio das Contas. Atividade 2. 

Fonte: Dados da pesquisadora. 
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De acordo com as ideias de Pozo e Gómez Crespo (2009) o procedimento 

utilizado pelo G1 foi estratégico, pois, exigiu um planejamento cuidadoso, 

reflexivo e a atenção voltada para todos os passos seguidos até colocar em prática 

tudo aquilo que foi pensado para evitar possíveis erros que viessem afetar o 

resultado final. Observa-se também, que, a estratégia de resolução utilizada pelos 

estudantes foi inteligente e usada de acordo com o contexto e recursos que eles 

tinham em mãos naquele momento. 

Além dos procedimentos estratégicos, a figura acima demonstra o 

estímulo de atitudes sendo desenvolvidas por intermédio do trabalho 

cooperativo entre os componentes do grupo. Segundo Pozo e Gómez Crespo 

(2009) quando as atividades são organizadas para o trabalho individual a 

aprendizagem atitudinal da cooperação fica comprometida podendo incentivar 

a competição entre os alunos. Quanto a aquisição dos conceitos, inferimos que é 

uma consequência do processo que envolveu o desenvolvimento de 

procedimentos e as atitudes, por conseguinte, os estudantes acabaram 

aprendendo conceitos diversos como a utilização dos números fracionários em 

contextos do cotidiano atribuindo significado e sentido ao conceito de fração. 

Além disso, acabou estimulando de forma espontânea a aprendizagem de 

conceitos sobre questões ecológicas locais. Nesta outra situação, a instrução dada 

ao G2 foi para introduzir 1/5 de 15 tucunarés (Cichla sp) da Bacia Amazônica para 

o Rio das Contas (cenários fictícios montados em sala de aula), eles optaram pelo 

processo de resolução utilizando o cálculo de divisão com base na técnica 

apreendida na etapa anterior, como mostra a figura abaixo. 

Figura 03. Grupo 2. A- Aluno resolvendo problema envolvendo fração. B- Resultado final com 
o número de peixes que foram introduzidos. 

Fonte: Dados da pesquisadora. 

   A     B  
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Como vimos, os grupos G1 e G2, utilizaram diferentes procedimentos para 

chegar ao resultado final, o primeiro utilizou um raciocínio mais lógico sem que 

fizesse uso de cálculos escritos utilizando os próprios peixes de papel como 

recurso de divisão. O segundo realizou o procedimento por meio do cálculo feito 

no quadro branco, como mostra a figura acima. Mesmo utilizando diferentes 

estratégias de resolução, ambos os grupos alcançaram resultados satisfatórios, 

introduzindo, assim, o número exato de peixes de acordo com um todo da fração 

que lhes foi dada. 

Para Pozo e Gómez Crespo (2009) isso acontece quando usamos problemas 

no lugar de exercícios, pois, permite que o aluno planeje diferentes alternativas 

de resolução evitando raciocínios limitados. Durante o processo, os alunos 

encontraram meios para tomar suas próprias decisões, demonstrando atitudes de 

autonomia na construção do próprio processo de aprendizagem. 

A ilustração seguinte mostra, em uma visão mais panorâmica, o 

envolvimento dos estudantes na realização de procedimentos estratégicos, 

trabalhando colaborativamente em grupo para resolver os problemas. 

 

      Figura 04. Grupos G1, G2, G3 e G4 resolvendo os problemas práticos 

                        Fonte: Dados da pesquisadora 

 

As instruções da execução apresentadas aos estudantes na atividade 

continham elementos e estratégias que estimularam a cooperação e fomentaram 

discussões, além de mantê-los focados e motivados por meio das informações 

inseridas na atividade que estabeleciam relação com o contexto do 
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cotidiano/cultura a qual os alunos estão inseridos. Na citação a seguir Pozo e 

Gómez Crespo (2009) reportam sobre o que as atividades devem promover nos 

estudantes. 

É preciso estimular a cooperação entre os alunos na realização 
das tarefas, mas também incentivar a discussão e os pontos de 
vista diversos que obriguem a explorar o espaço do problema 
para confrontar as soluções ou vias de soluções alternativas. 
Assim como devem incentiva-los a tomarem suas próprias 
decisões e refletir durante o processo (POZO; GÓMEZ CRESPO, 
2009, p. 53). 

 

Nesta atividade, obtemos um resultado bastante homogêneo entre os 

quatro grupos, visto que, todos eles cumpriram a tarefa com muita eficiência e 

satisfação, prova disso, foram os resultados finais com números de acertos 

bastante significativos. O G1 acertou todas as situações (100%) em todas as 

rodadas, introduzindo números corretos de indivíduos de peixes dados em 

fração. O G2 e G3 erraram apenas uma simulação na primeira rodada 

correspondendo a 75% de acertos. O G4 errou duas simulações obtendo 50% dos 

acertos. Durante a execução da simulação, os estudantes utilizaram estratégias 

planejadas e com diferentes maneiras de resolução, demonstraram atitudes de 

cooperação, tomada de decisões, motivação, interesse e autonomia, 

aprendizagem dos processos ecológicos locais e a significação da fração no 

contexto cotidiano, mesmo quando o resultado numérico final não tenha sido 

assertivo. Visto isso, podemos inferir que nesta atividade os estudantes 

adquiriram Conceitos, Procedimentos estratégicos e Atitudes (ACPEA). 

Ao comparar esses resultados com os da atividade 1, notamos que os 

estudantes tiveram mais facilidade em resolver situações mais práticas que não 

exigiram muita leitura e escrita, pois, realizamos a mediação considerando as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes com relação a interpretação da 

linguagem escrita na resolução das situações-problemas apresentadas na A1. Isso 

mostra que, a dificuldade na leitura e escrita foi, de fato, uma grande limitação 

para o processo de ensino-aprendizagem na A1. Por outro lado, nesta atividade 

os estudantes puderam se expressar de outras maneiras e isso gerou uma 

diferença notável na Aquisição de Conceitos, Procedimentos estratégicos e 

Atitudes (ACPEA) em todos os grupos envolvidos. 
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3.5 Descrição e análise da avaliação da proposta pedagógica realizada 
pelos estudantes e a professora regente 
 

A avaliação em todo percurso da pesquisa foi processual, até aqui, foi dado 

aos estudantes autonomia, valorando as expressões e ideias dos mesmos, 

considerando não só a aprendizagem de conceitos, mas também os 

procedimentos utilizados e as atitudes desenvolvidas durante o processo (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009). Nesta sessão apresentaremos a avaliação da prática 

pedagógica trabalhada, realizada pela professora regente por meio de algumas 

observações e pelos estudantes envolvidos no processo, a fim de validar a 

proposta, apresentando sua eficácia e limitações para o ensino e aprendizagem 

de ciências. Segundo Pozo e Gomez Crespo (2009, p. 53) na avaliação processual 

é preciso “valorizar as reflexões realizadas durante a execução das atividades e 

uma autoavaliação, por parte do aluno, do processo seguido.” 

Os dados avaliativos foram levantados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, tanto para os estudantes (APÊNDICE F), divididos em cinco 

grupos: Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2), Grupo 3 (G3), Grupo 4 (G4) e Grupo 5 (G5), 

quanto para a professora regente (APÊNDICE G). Durante essa avaliação 

analisamos se realmente houve aquisição de conceitos, procedimentos e/ou 

atitudes como foi analisado nos itens anteriores. 

Sendo assim, solicitamos que os alunos e a professora expusessem seus 

pontos de vista. No relato seguir podemos notar que os estudantes destacam 

preferência pelo método que utilizamos em comparação com as demais 

metodologias geralmente utilizadas: 

 

“Eu prefiro do jeito que a gente fez (todos concordaram) porque fica mais fácil, 

é melhor e aprende mais. A atividade no livro é péssima, muito ruim e no quadro é muito 

cansativo a mão dói” (G2). 

 

Em estudo realizado por Bueno e Franzolin (2019) com professores de 

quatro Estados brasileiros em diferentes contextos escolares foi constatado que 

dentre os recursos didáticos mais utilizados nas aulas de ciências pelos
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professores, a lousa e o livro didático ocupam o primeiro e segundo lugar 

respectivamente. Visto isso, esses recursos, muitas vezes, são usados de forma 

exclusiva e muito constante. 

Nota-se no relato do G2 uma insatisfação com relação ao uso repetitivo do 

livro e da lousa ou quadro branco durante as aulas, ou seja, percebe-se que os 

estudantes sentem falta de propostas de ensino mais inovadoras que fogem da 

monotonia. 

Conforme, Díaz e Rolando (2011, p. 616) os livros didáticos são recursos 

utilizados há um longo período de tempo pelas instituições escolares e 

representam um dos materiais mais usados pelos professores, sendo uma 

importante ferramenta para auxiliar o professor no planejamento e organização 

de suas aulas. No entanto, ‘a forte dependência do livro (...) desencadeou um 

processo de desprofissionalização docente e um consequente fortalecimento dos 

mecanismos de controle”, tornando o ensino limitado e descontextualizado da 

realidade do aluno. 

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) é preciso elaborar práticas 

pedagógicas com situações novas para despertar nas estudantes atitudes de 

interesse e motivação pela aprendizagem. Para Fernandes e Blengini (2012) na 

pedagogia mais tradicional o ensino costuma acontecer em um processo de 

exposição, repetição e memorização do conteúdo, por outro lado, as práticas 

pedagógicas inovadoras tendem a dar atenção aos interesses dos alunos deixando 

a aquisição conceitual como uma consequência do envolvimento dos estudantes 

no processo de ensino-aprendizagem. 

O relato do G4 a seguir demonstra reprovação pelas atividades 

matemáticas demasiadas por meio do quadro, relatando melhor compreensão 

durante a prática da simulação na sequência de ações realizada na A2 da nossa 

proposta pedagógica: 

 

“A matemática no quadro dói o pescoço, cansa e dá torcicolo, prefiro assim, porque 

a gente sabe o que tá fazendo e o que tá acontecendo” (G4). 

 

No depoimento do G4 os alunos ressaltam que a matemática ensinada de 
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forma mecânica no quadro branco se torna muito cansativa, por outro 

lado, o grupo aponta a nossa proposta utilizando um contexto mais interativo 

associado ao cotidiano como favorável para o seu envolvimento. Nas falas: “A 

gente sabe o que tá fazendo” e “sabe o que tá acontecendo”, demonstra aquisição de 

procedimentos no ato do saber fazer e, consequentemente, adquiriram atitude de 

motivação e autonomia na realização do processo. A aquisição dos conceitos está 

implícita, pois, uma vez que o aluno diz ter compreendido o processo, entende-

se também que houve aprendizagem conceitual. Segundo Pozo e Gómez Crespo 

(2009) não se aprende conceitos sem mudanças de atitudes e realização de 

procedimentos. 

Analisamos também a percepção dos alunos com relação a integração de 

disciplinas e o contexto do cotidiano incluídos nas atividades: 

 

“Eu prefiro a matemática com ciências porque ela sozinha fica mais difícil. 

Quando a matemática tá sozinha não tem muitos meios de explicar” (todos concordaram) 

(G3). 

Pombo (2008) destaca que a articulação entre diferentes áreas do 

conhecimento será imprescindível para o alcance de mudanças significativas no 

processo de ensino- aprendizagem das escolas para a formação de mentes mais 

desenvolvidas em um conhecimento uno e complexo. 

D’Ambrosio (2001) analisou que, essa contextualização entre a matemática 

e as diferentes formas de saberes, culturais e sociais são essenciais para o processo 

de ensino-aprendizagem articulando a aplicação da matemática com o contexto 

do cotidiano dos alunos. Os algoritmos e fórmulas apresentadas de forma pura, 

sem um contexto, gera o acúmulo de informações sem sentido, sendo a relação 

entre diferentes conceitos das disciplinas e a realidade dos alunos uma maneira 

de demonstrar que a matemática faz parte do nosso cotidiano e não se trata 

apenas de regras e técnicas numéricas academicamente impostas. 

Os depoimentos dos grupos (G3 e G1) a seguir evidenciam a aquisição de 

atitudes pelos alunos: 

 

“A gente fez atividade de português, mas elas falavam sobre os peixes, foi 
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interessante” (G3). 

 

A atividade de português citada pelo grupo consistiu na leitura e 

interpretação do texto (conteúdos programáticos da disciplina de português 

disponibilizados pela professora regente). O relato do grupo acima expõe a 

atitude de interesse que segundo eles foi despertada a partir da leitura e 

interpretação de texto que versava sobre as questões socioambientais locais. 

O G1 relatou que as disciplinas trabalhadas conjuntamente fizeram com 

que eles aprendessem mais: 

 

“A gente achou estranho as disciplinas juntas porque nunca vi, mas prefiro 

assim, aprende mais” (G1). 

 

Conforme Thiesen (2008) o rompimento nos muros dos conhecimentos 

possibilita uma aprendizagem mais crítica e complexa na abordagem de novos 

saberes e desafios: 

 

A escola, como lugar legítimo de aprendizagem, produção e 

reconstrução de conhecimento, cada vez mais precisará acompanhar as 

transformações da ciência contemporânea, adotar e simultaneamente 

apoiar as exigências interdisciplinares que hoje participam da 

construção de novos conhecimentos. A escola precisará acompanhar o 

ritmo das mudanças que se operam em todos os segmentos que 

compõem a sociedade. O mundo está cada vez mais interconectado, 

interdisciplinarizado e complexo (THIESEN, 2008, p. 550). 

 

 

Como podemos ver, nenhum dos grupos entrevistados relatou desagrado 

na forma como os conteúdos foram estruturados nas atividades, ao contrário, 

deixaram claro os aspectos positivos percebidos na estratégia de interação entre 

disciplinas consideradas pelos estudantes, interessante e facilitadora do processo 

de aprendizagem. 

Quando questionamos a professora da turma sobre a relação entre 

diferentes disciplinas curriculares que são utilizadas na escola e o que ela havia 

achado da abordagem proposta na pesquisa, obtivemos a seguinte resposta: 

 

Eu trabalho por disciplina, porque assim... tem a interdisciplinar, que 
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junta tudo né!? Mas quando a gente trabalha ciências por exemplo, a 
gente só trabalha ciências. Porque no fundamental 2 é trabalhado por 
disciplina e se a gente não trabalhar assim, quando chegar no 60 ano eles 
vão ficar perdidos. Eles precisam ter essa noção de disciplina. Hoje 
tem aula de português e matemática, amanhã de ciências e história, a 
gente tem um cronograma de disciplinas. Essa parte de 
interdisciplinar que vocês fizeram foi muito boa, mas como eu te 
falei a gente trabalha separadamente porque eles não têm condições de 
trabalhar com as disciplinas juntas e não vai trabalhar assim mais 
adiante no 60 ano. Mas foi interessante, vocês contextualizaram e 
identificaram o que estava sendo trabalhado, eles entenderam o 
que era (Professora da turma). 

 

Ao analisar o relato acima realizado pela professora notamos que talvez a 

integração das disciplinas não é uma prática muito comum no contexto 

educacional da escola em questão ou possivelmente não consta no programa 

educacional da educação municipal e não sendo a relação entre diferentes áreas 

objeto de estudo para eles, a prática causou estranhamento na regente da classe. 

Nota-se que o depoimento da professora gerou um conflito de ideias, pois, ao 

mesmo tempo que foi relatado que os alunos poderiam ficar perdidos com o uso 

integrado das disciplinas, foi admitido que os estudantes compreenderam o 

processo. Entretanto, observa-se que de acordo com o relato houve uma 

resistência ou incompreensão com relação a proposta realizada. 

Vale ressaltar que, não estamos propondo uma ruptura disciplinar, mas 

sim a relação entre diferentes disciplinas, isso não significa, necessariamente, que 

devemos realizar mudanças curriculares profundas, mas sim alguns ajustes 

durante a elaboração e aplicação das atividades didáticas para que elas se tornem 

mais significativas para os alunos, ou seja, a aula de matemática continua no 

mesmo dia e no mesmo horário e avaliada separadamente, o que muda são as 

estratégias utilizadas nas propostas pedagógicas para potencializar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) as mudanças de atitudes dos 

professores passarão por um processo de compreensão e superação das práticas 

tradicionais cotidianas. Sendo assim, é preciso de formação continuada e 

deslumbre de uma nova perspectiva de ver o ensino e a aprendizagem escolar. 

Pensando nisso, mesmo que no relato da professora entrevistada ela tenha 

mostrado algum tipo de resistência, esses questionamentos e a participação dela 
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nesta pesquisa pode ativar um gatilho inicial para futuras mudanças de atitudes 

com relação ao ensino. 

Além disso, como mostramos anteriormente, os estudantes não 

demonstraram nenhum problema ao realizar atividades contendo diferentes 

disciplinas e, inclusive aprovaram essa estratégia, no entanto, cabe ao professor 

ou professora organizar seus materiais para conseguir avaliar, separadamente, o 

desempenho dos estudantes em cada área de ensino. 

Além da articulação entre diferentes disciplinas curriculares, na 

estruturação das atividades utilizamos também os conhecimentos do cotidiano dos 

alunos relacionados ao conhecimento científico na estrutura das atividades. Na 

sequência apresentaremos as análises avaliativas realizadas pelos estudantes e a 

professora da turma com relação a essa contextualização. 

O G4 caracterizou a A1 como fácil devido aos elementos do cotidiano que 

apareciam no texto, como reportado no relato a seguir: 

 

“Foi fácil porque a gente tava lembrando das coisas que tinha no texto” (G4). 

 

As coisas contidas no texto as quais os alunos se referem, foram os 

elementos e situações baseadas no cotidiano deles. De acordo com Pozo e Gómez 

Crespo (2009) quando nos deparamos com um texto ou um problema novo, 

tendemos a estabelecer relações entre os nossos conhecimentos do cotidiano e as 

informações apresentadas para atribuir sentido e significado ao novo 

conhecimento. Essa atribuição de sentido estimula atitudes de interesse e 

motivação para a realização de procedimentos, ocasionando a aprendizagem dos 

conceitos científicos. 

O G1 a seguir, relatou que o texto estava fácil de compreender. Quando 

questionados sobre o que haviam aprendido eles citaram o Rio das Contas, as 

problemáticas ambientais e as interações ecológicas: 

 

“Foi um texto bom de ler porque ficou fácil para aprender. A gente aprendeu muita 

coisa sobre o Rio das Contas, sobre a cadeia alimentar, não poluir a água... (G1). 
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De acordo com o relato o G1 relatou que eles adquiriram atitudes de 

motivação e interesse pela leitura devido aos elementos do cotidiano dos mesmos 

inseridos no texto. Além disso, demonstraram aquisição de conceitos. Segundo 

Pozo e Gómez Crespo (2009, p.82) para que os conceitos científicos ensinados nas 

escolas façam sentido, eles precisam “falar a mesma língua dos alunos”, isto é, 

inserir nas atividades situações relacionadas ao cotidiano dos mesmos. 

Além da avaliação dos estudantes, a professora expôs seu ponto de vista 

sobre a estruturação das atividades e destacou a aquisição dos conteúdos de 

aprendizagem pelos alunos: 

 

Achei muito bom, usou o lúdico com os conteúdos, foi muito bom a 
forma de passar o conteúdo, bem dinâmico para o aprendizado, foi 
muito interessante. Atividades excelentes, os alunos gostaram, 
comentaram depois. O trabalho de vocês foi bom, a gente viu o 
feedback deles, eles entenderam o conteúdo que vocês passaram 
através daquela dinâmica (Professora da turma). 

 

Observa-se que, o fato de os estudantes terem comentado sobre as 

atividades com a professora evidencia comportamentos motivacionais e, 

portanto, foram conduzidos a realizarem procedimentos cada vez mais 

estratégicos e planejados gerando a aprendizagem tanto dos conceitos quanto a 

aprendizagem de atitudes como a cooperação, autonomia, tomada de decisão e 

argumentação como visto no processo de execução das atividades analisados 

anteriormente. 

Ao longo das entrevistas, os componentes do G1 recordaram que foram os 

vencedores da “competição” da A2, pois, foi o único grupo que acertou todas as 

rodadas da simulação e por isso, foram premiados com um frasco de bombom, 

porém, os estudantes demonstraram que, além dos conceitos de fração e ecologia 

que utilizamos na atividade, eles também aprenderam atitudes como a 

solidariedade, o respeito com desempenho dos colegas e tomada de decisão, essenciais 

para a formação do indivíduo: 

 

“A gente que venceu e a gente não ia dividir as balas não, aí depois do que a senhora 

falou, a gente pegou e dividiu, porque independente do resultado, quem participa 

também aprende e é importante compartilhar” (G1). 
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É importante ressaltar que em momento algum deixamos claro para esses 

alunos que eles precisavam dividir o prêmio com os demais colegas, no entanto, 

mobilizamos questionamentos para estimular reflexões direcionadas a aquisição 

de atitudes como o respeito ao “adversário”, solidariedade e tomada de decisões 

responsáveis. Os estudantes destacam que, essas atitudes foram influenciadas por 

mim e digo que, minha fala e atitudes foram intencionais e planejadas. Segundo 

Pozo e Gómez Crespo (2009) as atitudes são ensinadas por meio de influências ou 

por imitações de atitudes daquelas pessoas que admiramos e respeitamos 

Além do G1 que demonstrou ter apreendido atitudes muito relevantes, os 

demais grupos também foram influenciados tanto pelas minhas atitudes quanto 

pelas atitudes do G1. Podemos perceber isso no relato do G2 quando 

questionados sobre o que eles recordavam sobre as atividades: 

 

“Teve aquele negócio com o outro grupo e vocês conversaram com eles aí eles 

dividiram o prêmio com a gente porque vocês mostraram pra eles que ganhar e acertar 

tudo nem sempre é importante, o importante é participar e aprender.” (G2). 

 

Conforme Pozo e Gómez Crespo (2009) as atitudes estão por toda parte a 

todo momento, seja por meio dos comportamentos, normas ou valores, sendo 

assim, em sala de aula cabe ao professor ter atenção para esses acontecimentos e 

estimular de forma positiva o ensino de atitudes, conteúdo indispensável para a 

formação dos estudantes. As atitudes que analisaremos a seguir estão baseadas 

no sentimento de admiração de alguns componentes do G4 com relação aos 

colegas do G1: 

 

“No nosso grupo as meninas ficavam mandando a gente ficar quieto, não deixaram 

a gente fazer nada. O grupo que ganhou, por exemplo, o tucunaré, eles não estavam 

reclamando, estavam ajudando um ao outro, tavam trabalhando junto, eu tava até 

vendo (G4). 

 

Vejam que os estudantes enaltecem as atitudes de cooperação e respeito entre 

os componentes do G1. Pozo e Gómez Crespo (2009, p.35) destacam que “quando 

percebemos que o grupo com o qual nos identificamos mantém atitudes 



80 
 

diferentes das nossas é mais fácil que modifiquemos nossas atitudes”, neste caso, 

o G1 realizou atitudes positivas, de maneira inconsciente, as quais acabaram 

influenciando os demais colegas. 

Ao avaliar a A1 o G4 recordou que o texto estimulou uma reflexão crítica 

sobre as condições ambientais do Rio das Contas: 

 

“A gente nunca tinha pensado sobre o rio daqui. É sujo! Aí quando a gente leu 

esse texto a gente parou pra pensar nisso. Aí eu pensei: Nosso rio é sujo e eu só tô 

imaginando isso agora” (G4). 

 

Como relatado pelos estudantes, o texto estimulou a reflexão sobre as 

questões ambientais do Rio das Contas desenvolvendo nos estudantes a 

aprendizagem de conceitos relacionados ao meio ambiente, atitudes de tomada de 

consciência das condições ambientais do Rio das Contas, respeito ao meio e conservação 

ambiental. Mesmo que essas atitudes não sejam colocadas em prática 

fidedignamente pelos estudantes no cotidiano, o gatilho inicial foi disparado e 

deve-se manter uma continuidade. 

Os estudantes também foram questionados sobre os sentimentos 

despertados ao longo da realização das atividades. O G4 ressaltou que 

compreender as atividades gerou um sentimento de confiança e motivação: “A 

gente sentiu confiança quando tava fazendo as atividades porque sentimos que tava 

aprendendo mais”. Outro colega responde: “E eu nunca tinha dado o melhor de mim 

assim” (G4). 

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) a motivação interna ou intrínseca é 

justamente a que foi relatada pelos alunos acima, pois, está pautada em um 

sentimento pessoal de superação de si mesmo e vontade de aprender sem esperar 

nada em troca que não seja o conhecimento. Estudantes sem motivação e interesse 

não aprendem, logo, se não estão aprendendo não se sentem motivados (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009). 

Em conversa com a professora regente sobre as principais dificuldades 

enfrentadas em sala de aula com seus alunos, a docente destacou a ausência da 

família no auxílio com as atividades enviadas para casa e a falta de interesse e 

motivação dos estudantes: 
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A problemática do fundamental 1 é porque não tem o 
acompanhamento da família, assim.. eles ficam 4 horas aqui 
comigo, a gente faz as atividades com eles, mas não tem 
continuidade em casa, de uma turma com 25 alunos, 2 ou 3 trazem 
a atividade pronta e não tem uma sequência do trabalho dado em 
sala de aula. A indisciplina também é um problema, alguns, a 
falta de interesse” (Professora regente). 
 

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) a falta de interesse e motivação dos 

estudantes constituem as principais reclamações dos professores como sendo um 

obstáculo para o ensino e aprendizagem. Por esse motivo, esses autores propõem 

que os professores comecem a considerar essas atitudes que atrapalham o 

desenvolvimento dos estudantes como conteúdo a ser ensinado para conseguir 

modificar as atitudes indesejadas dos estudantes em relação a aprendizagem, 

partindo de mudanças de atitudes com relação a própria prática docente como 

foi analisado na citação a seguir: 

 

(...) A motivação não é mais uma responsabilidade somente dos alunos 

(embora também continue sendo deles), mas também um resultado da 

educação que recebem e, em nosso caso, de como lhes é ensinada a 

ciência (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p.40). 

 

Além dos relatos acima que corroboraram as potencialidades da proposta 

pedagógica na Aquisição de Conceitos, Procedimentos estratégicos e Atitudes 

(ACPEA), os estudantes também relataram os percalços encontrados durante a 

execução. Ao analisar os relatos dos estudantes constatamos que a grande maioria 

reconheceu que apresentou algum tipo de dificuldade seja na leitura, 

interpretação e/ou escrita na realização da A1 como podemos conferir nos 

depoimentos a seguir: 

Na sequência, o G3 relatou as limitações em responder as perguntas das 

situações- problemas: 

 

“O texto estava fácil de ler, mas a gente se perdia na hora de responder as 

perguntas” (G3). 

 

Quando os estudantes dizem que se perderam na hora de responder as 
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perguntas eles estão se referindo a dificuldade na interpretação do texto. Como 

visto, saber ler e saber interpretar são procedimentos distintos como foi destacado 

por Soares (1995). Neste caso, o grupo teve domínio do procedimento técnico da 

leitura, mas ainda não tinha adquirido o procedimento estratégico da 

interpretação, pois para esse último é preciso que haja, reflexão, organização dos 

pensamentos e construção de conceitos coerentes na formulação da resposta. Ou 

seja, os estudantes demonstram aqui que dominaram apenas a Aquisição de 

procedimentos Técnicos e Atitudes de interesse pela leitura (APTA). 

Essa dificuldade percebida pelos estudantes gerou a tomada de 

consciência, ou seja, identificação dos obstáculos que impedem o progresso da 

própria aprendizagem: 

 

“Tive dificuldade pra ler, eu preciso melhorar minha leitura” (integrante do G4). 

 

“E a vergonha deixa!?” Disse um aluno do G1 quando questionado sobre 

seu desempenho na leitura, o estudante relatou não saber ler e por isso ele não 

sentia vontade de participar das aulas e realizar as atividades, além disso, o aluno 

confessou que na A2, ele conseguiu participar compreender, pois, não exigiu 

muito da leitura. 

O G2 relatou ter tido dificuldades nos procedimentos de leitura e escrita, 

sendo comprometidos na avaliação da aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes na atividade corroborando a análise anterior: 

 

“(…) A gente sentiu um pouco de dificuldade pra escrever e pra ler, por exemplo, a 

gente não sabia escrever o que tinha lá, esquecia na hora de escrever, as vezes deixo tudo 

embaraçado” (G2). 

 

Além dos alunos, questionamos a professora com relação às problemáticas 

enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem com os alunos em sala de aula 

e ela destacou que além da indisciplina e falta de interesse apontados 

anteriormente, muitos alunos ainda apresentam dificuldades para ler e escrever: 

 

“Nós pegamos alunos do 50 ano que não sabe ler nem escrever e isso tudo atrapalha 
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o aprendizado. Essa turma é uma turma bem fraca, passou por vários professores, é uma 

turma fraca mesmo!” (Professora regente). 

 

Certamente as dificuldades com relação a leitura e escrita dos estudantes 

demonstradas neste estudo e corroborado pela professora regente no depoimento 

acima dificultaram bastante o progresso de aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes dos estudantes, principalmente na A1, no entanto, vejo 

que a turma tem bastante potencial e se usado as práticas de ensino adequadas, a 

própria professora pode transformar essa realidade, acredito que as limitações 

apresentadas pelos estudantes consistem em indicadores de mudanças e não 

como uma característica aplicada para justificar os resultados insatisfatórios. 

Para além da decodificação de letras, Soares (1995) reporta que a leitura se 

amplia na capacidade de ler e interpretar símbolos, imagens, gráficos, linguagem 

oral, capacidade de formular ideias, relacionar contextos e conceitos. Para a 

autora a leitura e a interpretação nem sempre estão associados. A pessoa que 

possui o domínio de uma não significa necessariamente que ela possui 

capacidade para a outra. 

Ainda de acordo com Soares (1995) as habilidades da escrita são múltiplas 

e envolve uma série de aspectos que torna a escrita um processo complexo, assim 

como a leitura possui várias formas e possibilidades. O estudante pode saber 

escrever o seu nome, escrever palavras soltas, mas pode não conseguir articular 

palavras e conceitos para formular ideias, mesmo que ele consiga ler e interpretar 

mentalmente ou oralmente as habilidades motoras da escrita e organização das 

ideias podem ser comprometidas, como vimos em alguns dos relatos, mesmo os 

estudantes dizendo que souberam ler o texto não conseguiram interpreta-lo. 

Dessa forma, não devemos considerar as limitações apresentadas pelos 

alunos durante a leitura, interpretação e escrita do texto da A1 como um problema 

generalizado, mas podemos dizer que os estudantes apresentaram limitações na 

leitura da linguagem escrita, mas demonstraram também habilidades na leitura 

e interpretação dos números inseridos em um contexto prático, habilidades na 

leitura crítica das situações do cotidiano, habilidades na leitura de atitudes e 

fenômenos socioambientais que os cercam, habilidades em refletir, interpretar 

ideias orais e executar procedimentos. 
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Por fim, constatamos que a utilização da integração entre diferentes 

disciplinas do currículo e o contexto cotidiano dos estudantes na elaboração da 

proposta pedagógica por meio da utilização de um conjunto alternado entre 

exercícios e problemas, mostrou um grande potencial para o processo de ensino- 

aprendizagem de conceitos por meio da evolução e reestruturação conceitual do 

simples ao complexo, de procedimentos por meio da prática alternada entre a 

técnica e estratégia e atitudes evidenciadas no desenvolvimento da cooperação, 

respeito, reflexão, tomada de decisão, autonomia e motivação. 

Os percalços estiveram mais relacionados ao tempo de trabalho que 

tivemos que dispor frente as demandas e exigências do cronograma escolar, bem 

como as limitações dos estudantes relacionados a leitura e interpretação de textos 

escritos. Porém, todos esses entraves são temporários e mutáveis. 

A presente pesquisa mostra alternativas de práticas pedagógicas para o 

ensino- aprendizagem, porém, faz-se necessário a adaptação dessas práticas para 

o contexto e nível de desenvolvimento de aprendizagem em que se encontra os 

estudantes. Além disso, esta proposta mostrou-se positiva na inclusão dos 

estudantes durante a avaliação do próprio processo de aprendizagem fazendo 

com que percebessem suas limitações e potenciais possibilitando a tomada de 

atitudes para superá-las. 

Sendo assim, consideramos que a proposta pedagógica do cotidiano ao 

científico e na integração de diferentes áreas do currículo mostrou resultados 

bastantes promissores para o ensino-aprendizagem, visto que, mesmo com 

resultados de Nenhuma Evidência de Aprendizagem (NEA) constatado na 

análise da A1, notamos que nos relatos auto avaliativos dos estudantes é 

demonstrado o contrário, ficando evidente que em algum momento do processo 

a aprendizagem de conceito, atitude e/ou procedimento por mais simples que 

seja, de forma direta ou indireta, atingiu todos os estudantes participantes desta 

investigação.
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CAPÍTULO 4 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, 
mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. 
 
                                                                                            Paulo Freire 

 
 

Para responder à pergunta norteadora apresentada inicialmente: Quais 

potenciais e percalços apresentados por uma proposta pedagógica baseada no 

contexto cotidiano dos estudantes e na integração entre diferentes disciplinas do 

currículo em busca da mobilização de conceitos, procedimentos e atitudes no 

processo de ensino-aprendizagem? 

Primeiro, foram evidenciados nos depoimentos dos alunos conhecimentos 

do cotidiano providos de informações interessantes e consistentes sobre a 

dinâmica socioambiental do local. Ao articular tais conhecimentos com os 

conteúdos das disciplinas (Português, Matemática e Ciências) por meio da 

leitura, interpretação de textos e números relacionados a cadeia alimentar, 

fotossíntese, questões socioambientais e outras interações ecológicas do povoado 

da Cachoeirinha, notamos ao longo do processo de ensino-aprendizagem a 

eficácia dessa estratégia diante da aquisição de conceitos, procedimentos e 

diferentes atitudes de uma maneira mais facilitada que de costume. 

Diante disso, conjecturamos que a articulação dos conhecimentos do 

cotidiano dos estudantes com o conhecimento científico integrados em diferentes 

disciplinas utilizando a resolução de situações-problemas teóricos e práticos se 

mostrou relevante e com grande potencial para serem aderidos em outros 

diferentes contextos das múltiplas escolas espalhadas pelo país. 

Os resultados analisados com base na execução da atividade 1 (A1) pelos 

estudantes mostram que, apesar das limitações relacionadas a escrita, leitura e 

interpretação do texto, a maior parte dos estudantes demonstraram um bom 

desempenho na Aquisição de Conceitos, Procedimentos estratégicos e Atitudes. 

Por outro lado, quando os estudantes realizaram a avaliação da proposta 

pedagógica e a autoavaliação do processo de aprendizagem, os resultados 
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mostraram que, mesmo aqueles com dificuldades na leitura e/ou escrita, 

demonstraram algum tipo de aprendizagem de atitude, procedimentos e/ou 

conceitos, sendo que, notamos nos relatos dos estudantes e da professora regente, 

apesar do estranhamento inicial, a aprovação da integração entre diferentes 

disciplinas do currículo e os próprios conhecimentos do cotidiano dos estudantes 

na motivação e interesse dos alunos pela aprendizagem. 

Na A2 obtivemos um avanço considerável no desenvolvimento dos 

estudantes, os resultados apontaram para a Aquisição de Conceitos 

Procedimentos estratégicos e Atitudes (ACPEA) em todos os grupos 

participantes, mesmo que o resultado final tenha sido incorreto do ponto de vista 

numérico, o processo avaliado como um todo evidencia a ACPEA. Acreditamos 

que esse resultado tenha sido possível devido à baixa exigência de leitura e escrita 

para a realização desta atividade. Com isso, fica claro que, os problemas com a 

aprendizagem não é culpa apenas dos estudantes, relaciona-se também com o tipo 

de prática utilizada em sala de aula pelos professores. 

Sendo assim, a proposta pedagógica elaborada direcionou os estudantes a 

realizarem procedimentos estratégicos; aprendizagem de conceitos partindo do 

cotidiano para o científico em busca de sentido e significado e a aquisição de 

diversas atitudes de aprendizagem (interesse, motivação, gosto pelo 

aprendizado, autonomia) e socioambientais (respeito ao meio ambiente, 

cooperação, conscientização, solidariedade, criticidade, tomada de decisão). 

Os entraves estiveram relacionados a elaboração de atividades robustas e 

complexas dentro de um tempo limitado sobre demandas e adaptação ao 

cronograma escolar vigente. 

Com base nos argumentos supracitados, podemos constatar que ao 

estabelecer contato com materiais de ensino contendo elementos do próprio 

cotidiano juntamente com a integração de diferentes disciplinas, oferecendo 

contextualização aos conteúdos ensinados, os estudantes apresentaram 

resultados satisfatórios que se traduzem em uma contribuição desta proposta 

pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem de conhecimentos 

científicos em contextos similares ou diferentes do apresentado neste estudo, cabe 

apenas uma adaptação das práticas realizadas aqui em um outro âmbito, 



87 
 

 

utilizando diferentes conhecimentos e disciplinas, tornando-a em uma proposta 

de ensino eficaz tanto no contexto local quanto global. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO DA ESCOLA 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO BARRETO, POVOADO DA 
CACHOEIRINHA- JEQUIÉ - BA, TERMO DE CONSENTIMENTO DA 

ESCOLA 
 

Eu, Erica Pereira dos Santos, discente do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB/Jequié - BA, solicito consentimento da direção da 

Escola Municipal José Augusto Barreto,    representada    por  , para a 

realização da pesquisa “Análise de uma proposta pedagógica para o ensino de 

ciências com estudantes do povoado da cachoeirinha, Jequié, Bahia, Brasil” , a ser 

desenvolvida com estudantes do 50 ano ensino fundamental I, sob a orientação da 

Professora Dra. Lilian Boccardo (UESB–Jequié), juntamente com a professora 

regente da turma Lucélia Pereira. 

O objetivo da pesquisa é analisar o processo de elaboração, 

aplicação/execução e avaliação de uma proposta pedagógica. A pesquisa será 

realizada a partir do dia 05/05/2019. As aulas serão ministradas pela 

pesquisadora com o acompanhamento da professora regente por meio de 

observação. 

A participação dos educandos na pesquisa se dará de forma voluntária, 

não causando qualquer tipo de prejuízo ou constrangimento. Durante a pesquisa 

os alunos assistirão às aulas, participarão das diversas atividades e, serão 

avaliados. Algumas fotos poderão ser feitas durante o processo. 

O anonimato dos estudantes será preservado. O resultado final da 

pesquisa será divulgado na dissertação de mestrado da estudante Erica Pereira 

dos Santos. 

 
Jequié–Bahia,  /  /   
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO DA PROFESSORA 
REGENTE 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO BARRETO, POVOADO DA 
CACHOEIRINHA- JEQUIÉ - BA TERMO DE CONSENTIMENTO DA 

PROFESSORA REGENTE 

 
Eu, Erica Pereira dos Santos, discente do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB/Jequié - BA, solicito consentimento da Professora 

turma para a realização da pesquisa “Análise de uma proposta pedagógica para 

o ensino de ciências com estudantes do povoado da cachoeirinha, Jequié, Bahia, 

Brasil”, a ser desenvolvida com estudantes do 50 ano ensino fundamental I, sob a 

orientação da Professora Dra. Lilian Boccardo (UESB–Jequié). 

O objetivo da pesquisa é analisar o processo de elaboração, 

aplicação/execução e avaliação de uma proposta pedagógica. A pesquisa será 

realizada a partir do dia 05/05/2019. As aulas serão ministradas pela 

pesquisadora com o acompanhamento da professora regente por meio de 

observação. 

A participação dos educandos na pesquisa se dará de forma voluntária, 

não causando qualquer tipo de prejuízo ou constrangimento. Durante a pesquisa 

os alunos assistirão às aulas, participarão das diversas atividades e, serão 

avaliados. 

O anonimato dos estudantes será preservado. O nome da professora 

regente será preservado. O resultado final da pesquisa será divulgado na 

dissertação da mestranda Erica Pereira dos Santos. 

 
 
 
 
 
 

Jequié–Bahia, /  /   
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS 
 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO BARRETO, POVOADO DA 
CACHOEIRINHA- JEQUIÉ - BA TERMO DE CONSENTIMENTO DOS 

RESPONSÁVEIS PELOS ESTUDANTES 

 
Prezado (a) Senhor (a), 

 

Eu, Érica Pereira dos Santos, discente do Mestrado acadêmico em 

Educação Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), estou realizando, juntamente com a pesquisadora- 

orientadora, Profa. Dra. Lilian Boccardo, o subprojeto de pesquisa intitulado: 

“Análise de uma proposta pedagógica para o ensino de ciências com estudantes 

do povoado da cachoeirinha, Jequié, Bahia, Brasil”.- vinculada ao projeto de 

pesquisa maior: Os peixes e a arte da pesca no Povoado da Cachoeirinha Jequié- 

BA: Subsídios da etnoictiologia para uma ação de Educação Ambiental 

(CEP/UESB-CAAE: 282248142.0000.0055), cuja coordenadora é a orientadora da 

pesquisa em questão. 

O objetivo da pesquisa é analisar o processo de elaboração, 

aplicação/execução e avaliação de uma proposta pedagógica. A pesquisa será 

realizada a partir do dia 05/05/2019. As aulas serão ministradas pela 

pesquisadora com o acompanhamento da professora regente por meio de 

observação. 

Assim, venho convidar o seu (a) filho (a) para participar da pesquisa, 

lembrando que esta participação é voluntária e se dará exclusivamente por meio 

do envolvimento dele (a) nas atividades que serão realizadas na escola e nos 

horários normais das aulas. 

A autorização para que seu filho (a) participe da pesquisa é fundamental, 

porém, ele (a) só participará se desejar. Para saber se os estudantes aceitarão 

participar das atividades, a pesquisa será apresentada às crianças. Se a criança 

demonstrar algum desconforto durante a realização das atividades ou 

demonstrar desejo de não participar, um adulto irá dar-lhe a atenção necessária. 

Além disso, o (a) Senhor (a) poderá retirar seu consentimento em qualquer 



94 
 

 

momento e garantimos que seu filho (a) terá a sua identidade preservada. Além 

disso, o senhor (a) e seu filho (a) não terão prejuízos financeiros e da mesma forma 

não receberão auxílios financeiros pela participação. Os resultados desta pesquisa 

serão publicados na dissertação da estudante Érica Pereira dos Santos e em 

revistas especializadas. As filmagens, fotografias e as gravações e sua transcrição 

em papel serão arquivadas pelos pesquisadores por cinco anos. 

 
 

O (A) Senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e depois 

daparticipação do seu filho (a) na pesquisa. Esclarecimentos podem ser obtidos 

com a mestranda Érica Pereira dos Santos e pelos telefones (73) 988493595 e/ ou 

com a pesquisadora- orientadora Lilian Boccardo pelo e-mail: 

lboccardo@hotmail.com com, ou pelo fone: 

(73) 35271963 ou (73) 991223472, ou ainda no seguinte endereço: 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de Ética em 

Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, 

Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 45.206-510. 

 
 

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar que seu filho (a) participe 

desta pesquisa, precisará assinar este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em duas vias (uma via ficará com o participante e a outra sob a guarda 

da pesquisadora e arquivada por cinco anos). 

 
 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração! 

 

Responsável pelo estudante Responsável pela pesquisa - 

 
 

 
Jequié–Bahia, /  /   

 
 
 

mailto:lboccardo@hotmail.com
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APÊNDICE D- TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 
 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO BARRETO, POVOADO DA 
CACHOEIRINHA- JEQUIÉ - BA TERMO DE ASSENTIMENTO DOS 

ESTUDANTES 
 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“Análise de uma proposta pedagógica para o ensino de ciências com estudantes 

do povoado da cachoeirinha, Jequié, Bahia, Brasil”. 

O objetivo da pesquisa é analisar o processo de elaboração, 

aplicação/execução e avaliação de uma proposta pedagógica. A pesquisa será 

realizada a partir do dia 05/05/2019. As aulas serão ministradas pela 

pesquisadora com o acompanhamento da professora regente por meio de 

observação. Para participar deste estudo, você deverá assinar este termo. 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 o 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. Além 

disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios deste 

estudo serão os aprendizados que iremos adquirir juntos. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do 

responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse 

tempo serão destruídos. Este Termo de Assentimento encontra-se impresso em 

duas vias, sendo que uma delas será arquivada pelo pesquisador responsável, e a 

outra será fornecida a você. 

Eu,  fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de maneira 
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clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a 

decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi 

uma via deste Termo de Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 
 

Jequié,  de  de 

  . 
 
 
 

 

Assinatura do(a) menor Impressão 

digital 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 
 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar: Pesquisador(a) Responsável: Érica Pereira dos Santos 

Endereço: R. Urbis I, 12, Jequiezinho, Jequié-BA, Brasil Fone: (73) 988493595/ E- 

mail: erykaphereira@gmail.com 

 
CEP/UESB- Comitê de Ética em Pesquisa 

Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, 1º andar do Centro de 

Aperfeiçoamento Profissional Dalva de Oliveira Santos (CAP). Jequiezinho. 

Jequié-BA. CEP 45208-091. 

Fone: (73) 3528-9600 (ramal 9727) / E-mail: cepjq@uesb.edu.br 

mailto:erykaphereira@gmail.com
mailto:erykaphereira@gmail.com
mailto:cepjq@uesb.edu.br
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APÊNDICE E- LEVANTAMENTO DOS CONHECIMENTOS DO COTIDIANO 
DOS ESTUDANTES 

 

 

LEVANTAMENTO DOS CONHECIMENTOS DO COTIDIANO DOS 
ESTUDANTES DO POVOADO DA CACHOEIRINHA, JEQUIÉ, BAHIA 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS PARTE 1 

 
 

Nome do pesquisador: 

Entrevista nº 

 

1) Informação sobre o entrevistado(a): 

Nome: 

Endereço: 

Idade: 

Sexo: 

Naturalidade: 

 
 
 

2) Informações sobre a entrevista: 

Local: 

Data: 

Circunstâncias: 

 
 
 

3) Informações sobre o Rio: 

a) Qual o nome do Rio que passa pela Cachoeirinha? 

b) Você costuma ir até o rio? 

c) O que você costuma fazer lá? 

d) O que você vê por lá? 

e) O que as pessoas fazem lá no Rio? 

f) O que você acha do Rio? 

 
 
 

6) Informações sobre as questões ambientais: 
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a) O que você acha do Rio? 

b) A paisagem sempre foi assim? 

c) O que mudou? 

 
 
 

4) Informações sobre a fauna do local: 

a) Quais animais você costuma ver no Rio? 

b) Quais os tipos de peixes que você conhece (espécies)? 

c)........................................ Você sabe dizer o que comem? 

d)........................................................ Você sabe dizer quem come o ? 

e).......................................Você sabe dizer se o. serve para alguma coisa? 

 
 
 

Direcionar a entrevista para as interações ecológicas (cadeia alimentar) entre os 

seres vivos citados. 

 
6) Informações sobre a arte da pesca: 

a) Você pesca ou conhece alguém que pesca? 

b) Quais os materiais utilizados para pesca? 

c) Você poderia explicar como são feitos esses materiais? 

d) Como esses materiais são colocados para captura de peixe? 

e) Em quais horários esses materiais são colocados para captura de peixe? 

f) Qual(is) a(s) espécie(s) mais encontrada(s)? 

g) Em qual parte do rio essa espécie é encontrada? 
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APÊNDICE F- ENTREVISTA COM OS ESTUDANTES PARA AVALIAÇÃO 
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 

ENTREVISTA COM OS ESTUDANTES PARA AVALIAÇÃO DA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
1) Informação sobre o entrevistado(a): 

Nome: 

Endereço: 

Idade: 

Sexo: 

Naturalidade: 

2) Informações gerais sobre as atividades 

a) O que vocês acharam das atividades que realizamos? 

b) Como vocês se sentiram quando estavam realizando as atividades? 

c) O que vocês acharam da forma como as atividades foram passadas 

para vocês? 

d) Já fizeram dessa forma antes? 

e) Como vocês costumam realizar as atividades aqui na escola? 

 

3) Informações sobre a atividade 1 (A1) 

a) O que vocês acharam do Texto- “Aprendendo com o cotidiano”? 

b) Como se sentiram durante a realização da atividade? 

c) Tiveram alguma dificuldade? Quais? 

d) Falem um pouco sobre o processo de execução da atividade? 

e) O que vocês entenderam do texto? 

 

4) Informações sobre a atividade 2 (A2) 

a) O que vocês acharam da simulação na sequência de ações? 

b) Como se sentiram durante a realização da atividade? 

c) Tiveram alguma dificuldade? Quais? 

d) Falem um pouco sobre o processo de execução da atividade? 
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APÊNDICE G- ENTREVISTA COM A PROFESSORA REGENTE 
 

 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA REGENTE DA TURMA PARA 
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
 
 
 

1- Quais os maiores problemas que você enfrenta com seus alunos em 

relação ao ensino e a aprendizagem? 

2- Quais recursos e metodologias de ensino você costuma utilizar? 

3- De qual forma você trabalha com os conteúdos e as disciplinas? 

4- O que você achou das atividades que realizamos aqui com os seus 

alunos? 

5- Você utilizaria algumas das atividades que utilizamos nas suas aulas? 

6- Você costuma utilizar algumas dessas estratégias que utilizamos? 
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APÊNDICE H- TEXTO- ATIVIDADE 1 (A1) 
 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB Departamento de Ciências Biológicas – 

DCB Mestrado Acadêmico em Educação 
Científica e 

Formação de Professores – PPG ECFP 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO BARRETO 

DATA:   /  /  DISCIPLINAS: Português e Ciências TURNO:    

SÉRIE:  TURMA:  PROFESSORES: Lucélia Pereira e Érica 

Pereira GRUPO Nº: 1() 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 

NOMES:    
 

 
 

ALICE E JOAQUIM: APRENDENDO COM O COTIDIANO 
 

Na cidade de Jequié, no Estado da Bahia, localiza-se o Povoado da Cachoeirinha 

às margens do médio Rio de Contas. Lá na Cachoeirinha moram dois amigos inseparáveis, 

uma menina chamada Alice e um menino chamado Joaquim. Eles costumam ir juntos para 

a escola que fica logo depois do rio. Certo dia, Alice acordou empolgada e feliz, tomou seu 

café da manhã, escovou os dentes, vestiu-se, arrumou seus materiais e saiu de casa 

saltitante como sempre para encontrar com Joaquim. Ao avistar o lindo dia que se 

anunciava com o nascer do sol, Alice respirou profundamente e olhando para o céu, 

declarou: 

- “A atmosfera é impressionante, precisamos dela para respirar esse ar 

maravilhoso!” 

- 

Alice ficou ali parada por um tempinho expirando e inspirando profundamente até 

se dar conta de que estava atrasada. A menina deu um salto e saiu correndo em 
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direção a casa do seu amigo Joaquim, seu parceiro na caminhada até a escola: 

- “Joaquimmmm... vamos logo!! não podemos nos atrasar para a aula, a 

professora disse que precisamos ser pontuais com os horários!” 

- 

Joaquim saiu de casa e cumprimenta a colega: 

- “Bom dia, Alice!” 

- “Bom dia, Joaquim. O dia está muito lindo hoje né!? 

 

 

 

 
Alice, ainda impressionada com a beleza da natureza e o ar que estava respirando, 

questionou: 

- “Joaquim, você já parou para pensar que só estamos vivos graças ao ar que 

respiramos? O que será que tem nesse ar atmosférico?” 

 
 

Joaquim, imediatamente lembrou de uma situação: 

- “Olha, um dia eu estava aqui no Rio das Contas com meu pai pescando uns 

tucunarés, umas tilápias e uns bagres. Aí, no lugar que a gente estava capturando esses 

peixes tinha bastante algas e baronesas, daí meu pai disse que essas algas e baronesas 

ajudam a produzir o oxigênio que nós respiramos.” 

 
Alice fica ainda mais curiosa e pergunta: 

- “Como as plantas e as algas conseguem fazer isso?” 

 
 

Joaquim responde: 

-Não sei, Alice. Só sei que acontecem muitas coisas na natureza que a gente não 

consegue explicar fácil assim, temos que estudar bastante para compreender. 

 

 

aponta: 

Interrompendo a conversa, Alice olha para dentro d´água na parte rasa do rio e 

 
 

- “Olha, Joaquim. Uma alga!!!” 
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Quando Alice apontou, uma piaba que nadava por perto devorou a alga. Em 

seguida, apareceu um socó andando e comeu a piaba. Alice e Joaquim ficaram 

impressionados com as interações ecológicas que ocorrem entre os animais. Alice, ainda 

cheia de dúvidas sobre o que estava vendo, questionou: 

- “Como será que as algas e as plantas se alimentam já que elas não têm 

uma boca para comer igual um peixe ou um bico igual o socó!!” 

 

 
Joaquim tenta ajudar a amiga entender os processos ecológicos: 

- “Eu não sei direito, mas lá em casa tem umas plantas que precisam de 

água e sol para não morrerem. A professora falou esses dias que elas precisam do gás 

carbônico também para produzir o próprio alimento” 

 

 
Alice questiona: 

- “O sol e a água a gente sabe onde encontrar, masonde as plantas e as algas 

conseguem esse tal de gás carbônico?” 

 

 
Joaquim indaga: 

- “Será que o gás carbônico está na atmosfera?” 

 

Um pouco mais adiante, Joaquim e Alice se deparam com seu Zé, um morador do 

povoado que estava queimando algumas plantas no entorno do rio. 

 

 
Joaquim comenta com Alice: 

- “Se for verdade mesmo que as plantas pegam esse tal de gás carbônico do 

ar, então quando seu Zé queima será que elas liberam de volta para a atmosfera? 

 

 
Alice responde, enquanto anda: 

- “Vamos perguntar para a professora Lúcia quando chegarmos na 

escola.” 

 
Logo que Alice terminou de falar, tropeçou em um pneu que estava perto do Rio 

e caiu no chão em cima de várias sacolas jogadas por ali: 

- “AAAiii!!!!! um pneu! como pode!?” 
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Alice se levantou com a ajuda de Joaquim e muito irritada, provocou: 

“As pessoas não podem jogar lixo aqui no rio, as algas e os peixes irão morrer, 

se isso acontecer quem vai nos ajudar a respirar? O que os peixes vão comer? e nós não 

vamos mais poder pescar.” 

 
Alice continua inconformada: 

- “Que absurdo!! olha que rio poluído, água suja! precisamos fazer alguma 

coisa!” 

 
Joaquim e Alice continuaram caminhando e logo chegaram na escola, então eles 

entraram felizes para mais um dia de aula e aprendizado. 

- 
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APÊNDICE I- RODADA DE SITUAÇÕES-PROBLEMAS 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB Departamento de Ciências Biológicas – 

DCB Mestrado Acadêmico em Educação 
Científica e 

Formação de Professores – PPG ECFP 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO BARRETO 

DATA:  / /   DISCIPLINAS: Português   e Ciências TURNO: 

SÉRIE:    TURMA:  PROFESSORES: Lucélia 

Pereira e Érica Pereira 

GRUPO Nº: 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( ) 7( ) 

NOMES: 

 
 

 

 
SITUAÇÕES-PROBLEMAS BASEADAS NO TEXTO- 

“ALICE E JOAQUIM: APRENDENDO COM O 
COTIDIANO” 

 

 Alice, ainda impressionada com o ar que respirava, 
questionou: 

-  “Joaquim,  você  já  parou  para  pensar  que  só 
estamos vivos graças ao ar que respiramos? O que 
tem no ar atmosférico?” 

 
1- Ajude Alice e Joaquim a resolver o problema e descreva de acordo com 

a leitura do texto e as discussões em sala de aula a composição do ar 
atmosférico. 
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Passando pelo Rio das Contas, Alice e 
Joaquim visualizaram uma piaba comendo 
uma alga, em seguida apareceu o socó 
(Tigrisoma lineatum) e comeu a piabinha. 
Porém, eles não conseguiram ver do que a 
alga havia se alimentado. 

2- Para ajudar Alice e Joaquim, justifique como a alga conseguiu seu 

“alimento” antes de ser alimento do peixe. 

 
No caminho da escola Alice tropeçou em um 
pneu e caiu em cima de vários lixos jogados 
às margens do Rio, a garota ficou muito 
irritada com a falta de consciência das 
pessoas que moram ali por perto. 

Lixo jogado às margens do Rio 

das Contas 

 
3- Transcreva a fala da personagem Alice ao tropeçar no pneu. Em seguida, 

diga se você concorda com ela ou não. Defenda sua resposta com base 

em argumentos. 
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APÊNDICE J- ROTEIRO DA ATIVIDADE 2 (A2): SEQUÊNCIA DE AÇÕES 
 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
UESB Departamento de Ciências Biológicas – 

DCB Mestrado Acadêmico em Educação 
Científica e 

Formação de Professores – PPG ECFP 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO BARRETO 

DATA:  /  /   DISCIPLINAS: Matemática e Ciências TURNO: 

SÉRIE:    TURMA:  PROFESSORES: Lucélia Pereira e Érica Pereira 

GRUPO Nº: 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 

NOMES: 

 
 

INSTRUÇÕES DA INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES EXÓTICAS 
NO CENÁRIO DO RIO DAS CONTAS MONTADO EM SALA DE 

AULA 

PRIMEIRA RODADA 

 
Grupo 1 

A piranha tem origem lá no Rio São Francisco e estão presentes no Rio das 
Contas. Na 

nossa simulação, o grupo deve introduzir 1/3 de 42 indivíduos de piranhas no 

Rio das Contas, construído em sala. 
Grupo 2 

O Tucunaré é o peixe com maior registro de introdução em bacias hidrográficas 
brasileiras. 

O grupo deve introduzir 1/2 de 42 indivíduos de tucunarés no Rio das Contas, 

construído em sala. 
Grupo 3 

Os bagres são peixes resistentes, sobrevivem em níveis de baixo oxigênio e 

possuem alta tolerância a águas poluídas. Além disso, locomovem-se fora da água 

com ajuda das nadadeiras, aumentando sua capacidade de dispersão. O grupo 

deve introduzir 1/4 de 40 

desses peixes no Rio das Contas, construído em sala. 
Grupo 4 

1/5 de 40 Tilápias vieram do Nordeste e Leste da África para serem introduzidos 
no Rio 

das Contas, construído em sala. 

SEGUNDA RODADA 

 
Grupo 1 
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As piranhas continuaram chegando no Rio, desta vez, 1/2 de 21 piranhas foram 

introduzidas no Rio de Contas e competindo recursos e alimentos com as 

espécies de peixes nativas 

(piaba, traira, cambuti e piau). 

Grupo 2 
Os tucunarés, nativos da Bacia Amazônica, continuaram sendo introduzidos no 
Rio das 

Contas, desta vez, 1/7 dos 21 desses indivíduos foram trazidos para o Rio de 
Contas. 

Grupo 3 

Devido à alta capacidade de se adaptar aos ambientes, os bagres africanos 

possuem uma grande facilidade de aumentar a população prejudicando as 

espécies nativas. Desta vez, 1/3 

dos 30 bagres foram introduzidos no Rio das Contas. 

Grupo 4 

As tilápias que também vieram da África, foram introduzidas 1/2 de 32 

indivíduos no Rio de Contas. 

TERCEIRA RODADA 

 

Grupo 1 
Ainda restam 14 indivíduos de piranhas, o grupo ´precisa introduzir 1/7 delas, no 

Rio das Contas. 

 
Grupo 2 

1/6 dos 18 Tucunarés restantes também devem ser introduzidos no Rio das 
Contas. 

Grupo 3 

Os bagres estão ocupando muito espaço no Rio e prejudicando as espécies 

nativas, mas dos 20 indivíduos que restaram na África, 1/2 deles foram 

introduzidos no Rio das Contas. 

 
Grupo 4 

 
1/4 das 16 tilápias também foram introduzias no Rio de Contas 

QUARTA RODADA 
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Grupo 1 

Mais uma vez, outros 1/4 das 12 piranhas foram trazidas do Rio São Francisco 
para o Rio de Contas. 

Grupo 2 
15 Tucunarés ainda estavam na Bacia Amazônica quando 1/5 destes 

indivíduos foram trazidos para o Rio de Contas. 
Grupo 3 

 

1/5 dos 10 Bagres restantes também foram introduzidos no Rio de Contas. 
Grupo 4 

Das 12 tilápias restantes 1/3 de indivíduos foram introduzidos no Rio das Contas, 
prejudicando a biodiversidade do rio. 
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