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RESUMO
A Alfabetização Ecológica (AE) é a capacidade de entender o sistema natural relacionado à
nossa vida. É uma maneira de pensar sobre o mundo em termos de interações dentro dos
sistemas naturais, incluindo a avaliação das consequências das ações humanas. Uma AE pode
fornecer aos estudantes os conhecimentos e competências necessários para debater a solução
de questões ambientais de forma integrada. Teve como objetivo analisar a aprendizagem de
conteúdos de Biologia na perspectiva da Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra por meio do
Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), no contexto de uma escola de Ensino Médio de
Roraima. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva com características
de observação participante que utilizou técnicas de observação, mapas mentais e produção de
textos. Os sujeitos da pesquisa foram 25 estudantes de ambos os sexos do terceiro ano do Ensino
Médio de uma Escola Estadual da capital, Boa Vista. Os dados foram analisados por meio da
análise da percepção ambiental dos estudantes investigados nos mapas mentais iniciais e finais
e pelos indicadores de AE ancorados nos princípios de Fritjof Capra (2006) identificados nos
textos produzidos, sustentando-se na formação do sujeito ecológico. Nos textos e mapas
mentais finais observou-se um aumento significativo no vocabulário científico e uma mudança
na percepção ambiental. Os dados indicam que uma sequência que utilize o ENCI,
contemplando os espaços não formais de ensino e atividades de divulgação científica nas feiras
de ciências da escola e na feira estadual, são meios auxiliares importantes para dialogar com as
outras atividades de sala de aula. Foi evidenciado ainda que atividades do Ensino de Ciências
por Investigação, se utilizadas com planejamento prévio, são recursos importantes para
aproximar os estudantes das descobertas científicas e diversificar o ensino que hoje se baseia
predominantemente no livro didático e quase que exclusivamente no espaço da sala de aula. Os
indícios de AE levantados e apresentados nesta pesquisa, tem relação direta desde a mudança
da percepção e da postura dos estudantes frente à problemática ambiental, até o reconhecimento
das nossas ações cotidianas, enquanto professores, para a formação de sujeitos críticos e
reflexivos. Recomendamos o Ensino de Ciências por Investigação por ser uma abordagem de
ensino em que o papel do professor é facilitar o processo de aprendizagem, bem como forma
de superação da lacuna entre a percepção da Ecologia como uma Ciência e os problemas do
mundo real que os estudantes do Ensino Médio são e serão expostos como futuros profissionais
em quaisquer áreas que atuarão. O Produto Educacional gerado a partir desta dissertação,
consiste em uma Cartilha, que inclui as atividades desenvolvidas a partir da Sequência de
Ensino por Investigação, tendo como foco o professor.
Palavras-chave: Alfabetização Ecológica. Ensino de Ciências por Investigação. Sequência de
Ensino por Investigação. Fritjof Capra.

ABSTRACT
Ecological Literacy (EC) is the ability to understand the natural system related to our life. It is
a way of thinking about the world in terms of interactions within natural systems, including
assessing the consequences of human actions. An EC can provide students with the knowledge
and skills needed to discuss integrated environmental issues. The aim of this study was to verify
if the learning of Biology contents occurs from the perspective of Fritjof Capra Ecological
Literacy through the Teaching of Science by Research (ENCI), in the context of a High School
located in the state of Roraima. It is a research with qualitative, descriptive approach with
participant observation characteristics that used observation techniques, mind maps and text
production. The research subjects were 25 students of the third year of high school of a State
School of the capital. The data were evaluated by analyzing the environmental perception of
the students investigated in the initial and final mental maps and the indicators of EC based on
the principles of Fritjof Capra (2006) identified in the texts produced, sustaining the formation
of the ecological subject. In the final texts and mind maps there was a significant increase in
scientific vocabulary and a change in environmental perception. We realize that a sequence that
uses ENCI, including non-formal teaching spaces and science outreach activities at school and
state science fairs, are important ancillary resources for dialoguing with other classroom
activities. Activities of Science Teaching by Research, if used with prior planning, are important
resources for bringing students closer to scientific discoveries and to diversify teaching that is
today predominantly based on textbooks and almost exclusively in the classroom space. The
evidence of EC raised and presented in this research has a direct relationship from the change
of perception and attitude of students facing environmental issues, to the recognition of our
daily actions, as teachers, for the formation of critical and reflective subjects. We recommend
Research Science Teaching as it is a teaching approach in which the teacher's role is to facilitate
the learning process as well as bridge the gap between the perception of ecology as a science
and the real-world problems that students experience. High School students are and will be
exposed as future professionals in any areas they will operate. The Educational Product
generated from this dissertation, consists of a Primer titled Research Teaching Sequence for
Ecological Literacy in the Amazon, which includes the activities developed from the Research
Teaching Sequence developed in this research focusing on the teacher.
Keywords: Ecological Literacy. Science Teaching by Research. Research Teaching Sequence.
Fritjof Capra.
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INTRODUÇÃO
A natureza criou o tapete sem fim que recobre a terra. Dentro da pelagem deste tapete
vivem todos os animais respeitosamente. Nenhum o estraga, nenhum o rói, exceto o homem.
Essas palavras, faladas pelo escritor Monteiro Lobato9 na sua obra Mundo da Lua e Miscelânea
(1946), serviu de base para o meu papel de educadora, minhas experiências passadas, modelos
a seguir e a dedicação ao estudo da natureza que contribuiu para me tornar uma professora de
biologia. No interesse de entender mais sobre efeitos positivos da natureza no bem-estar dos
estudantes e uma maneira de melhor aprender, decidi pesquisar a seguinte questão: como a
Alfabetização Ecológica proposta por Fritjof Capra pode contribuir com o ensino dos conteúdos
de Biologia?
Aqui compartilho minhas perguntas de pesquisa e seu significado para mim como uma
professora do Ensino de Ciências e também como participante da comunidade, o gosto por
trabalhar o tema de ecologia com os estudantes e os problemas que nossa sociedade enfrenta,
como mais tempo de tela e menos tempo verde.
O conceito de Alfabetização Ecológica (AE), ecoalfabetização ou ecoliteracia foi criado
na década de 1990 por David W. Orr10, um biólogo americano, em resposta à percepção de que
nossos filhos e sua geração serão responsáveis por resolver problemas ecológicos complexos e
crises criadas por gerações anteriores. Por enquanto, muitas crianças sabem mais sobre as
plantas e os animais de lugares distantes do que sobre a natureza em seus próprios quintais. Nós

9

José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948) foi um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX,
sendo "precursor" da literatura infantil brasileira e ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo, bem
como divertido, de sua obra destinada às crianças, o que seria aproximadamente metade da sua produção literária.
Curioso de nascença, desde pequeno Monteiro Lobato procurava aprender o máximo sobre as coisas visíveis ou
imaginárias. E não era só nos livros que buscava respostas. Gostava de saber como as pessoas pensavam.
Observava a natureza e descobria seus mistérios.
10
David W. Orr é o autor de sete livros, incluindo Down to the Wire: Confronting Climate Collapse (Oxford,
2009) e coeditor de outros três. Ele é o autor de mais de 200 artigos, revisões, capítulos de livros e publicações
profissionais. Nos últimos 25 anos, ele atuou como conselheiro em 10 fundações e nos conselhos de diversas
organizações, incluindo o Rocky Mountain Institute e Aldo Leopold Foundation. Atualmente é administrador dos
Bionistas, Alliance for Sustainable Colorado e do WorldWatch Institute.
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ouvimos sobre problemas ambientais globais regularmente pelas mídias, mas somos cegos para
catástrofes em nossas próprias comunidades, como incêndios florestais e no cerrado, falta de
tratamento adequado de esgoto doméstico, derramamentos de produtos químicos, mortes de
peixes e populações de abelhas em declínio.
Cresci na cidade de Boa Vista, e passava o tempo com as crianças vizinhas brincando na
rua e quando viajava às cidades do interior, experimentava a floresta amazônica com sua fauna
e flora bem específicas. São experiências como essas que fomentaram meu amor e apreciação
pelo ambiente e seus recursos. Ainda adoro a natureza, sua beleza, a recreação e as
oportunidades que ela fornece. Agora vivemos em uma era que é definida por perigos estranhos,
muitos deles virtuais, e diminuição dos espaços abertos. As crianças interagem mais com telas
do que com lugares naturais.
Como professora do ensino médio, quando caminho pelos corredores da escola e observo
pouca interação entre estudantes. Em vez disso, cada um deles está mais conectado ao
dispositivo eletrônico que eles mantêm na mão.
A necessidade de se conectar com outras formas de vida é grande, seja essa vida um
animal de estimação, um jardim ou floresta, por exemplo. Passar o tempo ao ar livre é saudável
para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. Edward O. Wilson11, nomeou essa afinidade
para com outra vida "biofilia" (KELLERT; WILSON, 1993). Hoje, muitos estudantes conectam
a natureza com o medo, que se tornou conhecido como "ecofobia", ou um medo de problemas
ecológicos e o mundo natural. Esses medos podem ser desde a exposição precoce a devastações
e melancolia ou negatividade, como a extinção de espécies, de lixo oceânico, destruição da
floresta tropical, aquecimento global, chuva ácida, depleção da camada de ozônio, doenças e a
lista continua. Alguns, simplesmente, têm medo de sair de casa. Esse medo precisa ser abordado

11

O termo biofilia foi popularizado pelo ecólogo americano Edward O. Wilson em seu livro de mesmo nome
publicado em 1984. “Biofilia” vem do grego bios, que significa vida e philia, que significa amor, afeição, ou
necessidade de satisfação. Ao pé da letra, biofilia é o amor pela vida. O primeiro a utilizá-lo foi o psicanalista
alemão Erich Fromm, para descrever a orientação psicológica de atração por tudo que é vivo e vital. Biofilia é um
termo que compreende uma perspectiva científica, da atração pela natureza como um princípio evolutivo, mas
também tem forte caráter filosófico.
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e a resposta para superar isso é simples, alguns autores sugerem que podemos curar o mal-estar
da ecofobia com a ecofilia apoiando crianças e adolescentes. Alguns sugerem ainda o
compromisso com uma combinação de duas fontes: algumas horas passadas ao ar livre,
ambiente natural ou selvagem e/ou lugar da infância ou adolescência, e ainda um adulto que os
ensine respeito pela natureza.
Além disso, quem vai ser incomodado cuidando do planeta se não houver mais ninguém
com qualquer entendimento, interesse ou conexão com seu ambiente natural? O que nós
estamos fazendo, em vez disso, está transmitindo aos estudantes uma espécie de ecofobia.
Estamos sobrecarregando com cenários de medo e desastre, no qual preocupar-se com o
"ambiente" é esmagando o relacionamento deles com a natureza. Para ter respeito e apreciação
pelo mundo natural em que vivemos, os estudantes precisam ter oportunidades para fazer
conexões pessoais com esse ambiente e entendê-lo.
Tornar-se um indivíduo ecologicamente alfabetizado pode ser tão simples como fazer
observações, e aprender sobre a natureza e as suas conexões, nos nossos quintais e até mesmo
nas escolas. Os indivíduos com teor de ecoliterato observam padrões e sistemas dentro da
natureza, como as pessoas afetam esses padrões e sistemas, e como podemos usar os recursos
do sistema que a natureza fornece de uma maneira sustentável. Como educadora, uma das
responsabilidades oferecer oportunidades aos meus alunos em fazer conexões com o mundo
natural. São essas conexões que fornecerão relevância, e, por sua vez, estimularão um
compromisso com seu ambiente.
A Alfabetização Ecológica fornece aos estudantes do Ensino Médio a capacidade de estar
ciente de processos envolvidos na adaptação de conhecimento, experiência e elaboração de
problemas a construções para suas experiências de vida como uma parte inter-relacionada dos
ambientes dinâmicos que constituem sistemas individuais, locais e globais (CAPRA; LUISI,
2014; ORR, 1992). É uma abordagem transdisciplinar de aprendizagem de processos baseada
em sistemas que envolve o desenvolvimento das capacidades do aluno para ler sistemas no
mundo usando sua cabeça (cognitiva), coração (inteligência social, emocional e ecológica),
mãos (incorporadas e experienciais aprendizagem) e espírito (desenvolvimento do propósito,
sentimento e empatia no mundo) (CAPRA; LUISI, 2014). Preparando estudantes não só com
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conhecimentos pertencentes a disciplinas e vidas individuais, mas uma capacidade de conectar
esse conhecimento em um amplo âmbito de disciplinas acadêmicas e comunidades,
constituindo uma parte vital da formação dos estudantes que estão prontos para participar como
cidadãos globais (ZINSER, 2012).
A educação científica está se transformando e uma grande mudança na abordagem
pedagógica ocorreu nos últimos 30 anos. O modelo tradicional, no qual as aulas do professor,
os alunos escutam e anotam, com pouco tempo para refletir ou buscar esclarecimentos, está
desatualizado e em contraste com os conhecimentos atuais de ensino científico eficaz. A
mudança para técnicas de ensino científico mais envolvidas que abordam estratégias de
aprendizagem ativas para envolver os alunos no processo da ciência e usar métodos de ensino
que procuram alcançar diferentes alunos é uma reforma amplamente aceita, mas a adoção é
lenta.
Aprender uma base de conhecimento de fatos científicos para desenvolver compreensões
mais profundas de conceitos principais dentro de uma disciplina traz muitos desafios, não
menos para os professores de biologia, mas isso precisa de uma mudança na prática de ensino.
As escolas ainda mantêm as aulas como seu método instrucional central, talvez porque seja
economicamente eficaz, a tradição, o modelo das escolas ou mesmo que as aulas possam ser
boas. Assim, as aulas tradicionais são a forma como a maioria de nós ensina, ensinou ou foi
ensinado quando frequentamos a escola. A dificuldade em se construir a travessia entre o velho
e o novo é o desafio do nosso século na educação.
Este trabalho é especialmente focado no Ensino de Ecologia por Investigação em uma
escola pública de Ensino Médio no estado de Roraima. Muitos professores que estão ensinando
ecologia nas escolas de Ensino Médio, tiveram apenas algumas semanas de treinamento
pedagógico, se houve, o que aumenta os desafios de avançar e desenvolver o ensino científico
nessa área da Biologia. Muitos reconhecem que o treinamento científico que obtiveram na sua
formação profissional universitária, os deixou bem equipados para trabalhar em um laboratório,
mas raramente os preparou para outra responsabilidade que agora faz parte do seu trabalho
como professor: o ensino.
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É preciso tempo para aprofundar o conhecimento no ensino, portanto, o tempo é um fator
que pode afetar a capacidade de mudar e usar novas estratégias e métodos de ensino. Além
disso, muitas escolas não ensinam aos alunos a usar princípios científicos/ecológicos e a pensar
como é a prática de biólogos/ecologistas, provavelmente porque isso é um pensamento
automatizado entre os pesquisadores ou já foi entendido pelos alunos (D'AVANZO, 2003).
Então, existem maneiras de mudar para um ensino mais ativo, centrado no aluno?
Sabemos que nenhum organismo, qualquer que seja ele, ou o próprio homem, pode existir
sem interagir com outros ou mesmo com ambiente físico no qual ele se encontra e ao estudo
dessas relações entre organismos e o seu meio físico chamamos Ecologia.
A educação em áreas de conservação nacional, como parques, florestas, mares, rios e
lagos, também deve ser avaliada, principalmente no que se refere à biodiversidade e ao
desenvolvimento sustentável de atividades, como o controle na extração de madeiras, a
preservação da vida selvagem, o ecoturismo, a proteção das nascentes, o cuidado com as águas,
as bacias hidrográficas, e os parques aquáticos.
Assim, esta dissertação pode contribuir na perspectiva da Alfabetização Ecológica de
Capra por meio da Aprendizagem por Investigação na forma de ensinar Ciências. Por isso, eu
defendo a necessidade da estratégia do Ensino de Ciências por investigação a fim de fomentar
os debates, a formação de ideias e a construção de novos saberes que possam proporcionar a
melhoria do Ensino de Ciências nas escolas de ensino médio e consequentemente o crescimento
e desenvolvimento da educação e sociedade do nosso estado.
A presente pesquisa busca investigar a seguinte situação problema: como a Alfabetização
Ecológica proposta por Fritjof Capra pode contribuir com o ensino dos conteúdos de Biologia?
O objetivo geral deste estudo foi verificar se a aprendizagem de conteúdos de Biologia
na perspectiva da Alfabetização Ecológica de Capra, por meio da aprendizagem por
investigação, favorece o desenvolvimento da consciência ecológica no contexto de uma escola
de Ensino Médio de Roraima.
Apresenta como objetivos específicos:
 Diagnosticar a percepção ambiental dos estudantes que se relacionam com a
Alfabetização Ecológica de Capra;
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 Analisar o processo de aprendizagem de conteúdos de Ecologia na perspectiva
da Alfabetização Ecológica de Capra por meio do Ensino de Ciências por
Investigação na disciplina de Biologia, no contexto de uma turma do Ensino
Médio de Roraima.
 Verificar as contribuições da Sequência de Ensino por Investigação na
Alfabetização Ecológica e na percepção ambiental de estudantes de uma turma
do Ensino Médio.

A pesquisa está elaborada a partir dos seguintes elementos: Marco teórico, Procedimentos
Metodológicos e Produto. Em seu desenvolvimento, esta dissertação apresenta um capítulo com
os pressupostos teóricos, que aborda os conceitos de Ecologia, a Alfabetização Ecológica (AE)
e a Dimensão Ambiental para a Educação. Também discorre sobre a Pesquisa e a Educação,
com ênfase no Ensino de Ciências por Investigação.
Quanto aos Procedimentos Metodológicos, trata-se de uma pesquisa-ação de natureza
qualitativa descritiva, que contemplou os elementos propostos que são: problema, objetivo
geral, objetivos específicos, população, amostra, instrumentos e coleta de dados. As etapas
tiveram início com a aplicação de mapas mentais diagnósticos aos alunos, a partir dos quais foi
produzida a sequência de ensino por investigação (SEI), proposta por Anna Maria Pessoa de
Carvalho (2017). Após essa fase, foi feita a elaboração de mapas mentais finais, transcrição e
análise dos dados da pesquisa, que apresentou os resultados mediante a coleta dos dados e a
análise a partir dos indicadores de AE.
O produto foi desenvolvido a partir das discussões e dos resultados da pesquisa e
consiste em uma Cartilha pedagógica com orientações e sugestões de como desenvolver a
Alfabetização Ecológica de Capra por meio do Ensino por Investigação. Espera-se que esse
trabalho contribua com a práxis docente dos professores do estado de Roraima.
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1 PRESSUPOSTO TEÓRICO

Neste capítulo serão expostos alguns conceitos relevantes para a pesquisa, tais como: a
dimensão ecológica da vida, a Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra e a dimensão ambiental
para a educação, a Pesquisa e a Educação com ênfase no Ensino de Ciências por Investigação.

1.1 A Perspectiva Ecológica da Vida

O estudo de ecologia no Ensino Médio é essencial para a compreensão de conceitos como
biodiversidade, destruição de ecossistemas pelas ações antrópicas ou não, e desenvolvimento
sustentável, para que o indivíduo adquira uma conscientização ambiental e atue em benefício
do planeta (FONSECA; CALDEIRA, 2008).
O primeiro passo a se entender no estudo da ecologia, é que nenhum organismo individual
pode existir isoladamente. Como nos lembra o biólogo Harold Morowitz:

A sustentação da vida é uma propriedade de um sistema ecológico em vez da de um
único organismo ou espécie. A biologia tradicional tende a concentrar sua atenção em
organismos individuais e não no continuum biológico. A origem da vida é, por isso,
procurada como um evento único, no qual um organismo surge a partir do meio que
o envolve. Um ponto de vista mais ecologicamente equilibrado examinaria os ciclos
protoecológicos e os sistemas químicos subsequentes que precisaram ter-se
desenvolvido e florescido enquanto apareciam objetos que se assemelhavam a
organismos. (MOROWITZ, 1992, p.54).

Assim, os animais dependem da fotossíntese das plantas para suas necessidades
energéticas e por conseguinte, as plantas dependem do gás carbônico produzido pelos animais
e do nitrogênio fixado por microrganismos nas suas raízes. Todos eles, juntos, acabam por
regular toda a biosfera mantendo as condições que levam à vida (CAPRA, 2006).
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Em princípio, a Ecologia considerava as espécies individualmente (ecologia da araucária,
ecologia do peixe-boi...), o que deu origem a autoecologia. Hoje, a autoecologia é a parte da
ecologia que estuda as respostas das espécies aos fatores ambientais, em função de suas
fisiologias e respectivas adaptações. Posteriormente, os ecólogos perceberam a importância das
relações entre as diversas espécies, surgindo a sinecologia, passando esta a ser a parte da
ecologia que estuda as interações entre diferentes espécies que ocupam um mesmo ambiente,
como estas se inter-relacionam e de que maneira interagem com o meio ambiente (ODUM;
BARRETT, 2007).
A ecologia é uma ciência nova, se comparada com disciplinas tradicionais da biologia, da
psicologia e da sociologia. O termo ecologia – palavra vinda do grego oikos, cujo significado
pode ser entendido como “assuntos domésticos” ou “cuidar da casa” – pode ser entendido como
o estudo da manutenção do lar terrestre e foi cunhado pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, que
o definiu como “a ciência das relações entre o organismo e o mundo externo circunvizinho”
(HAECKEL, 1866). Mais precisamente, esse termo pode ser entendido como o estudo das
relações que interligam todos os membros do Lar terrestre – plantas, animais e microrganismos
– e seu ambiente natural vivo e não vivo.
Pela palavra ecologia, queremos designar o conjunto de conhecimentos relacionados com
a economia da natureza – a investigação de todas as relações entre o animal e seu ambiente
orgânico e inorgânico, incluindo suas relações, amistosas ou não, com as plantas e animais que
tenham com ele contato direto ou indireto – numa palavra, ecologia é o estudo das complexas
inter-relações, chamadas por Darwin de condições da luta pela vida (HAECKEL, 1866).
A unidade ecológica básica é o ecossistema, que pode ser definido como uma comunidade
de diferentes espécies em uma determinada área, interagindo com seu ambiente biótico e
abiótico, consistindo, portanto, em uma comunidade biótica e seu ambiente físico (CAPRA;
LUISI, 2014). Logo, a ciência da ecologia é multidisciplinar, pois há a interligação do mundo
vivo com o não vivo e precisa estar ancorada não só na biologia, mas também na geologia, na
química atmosférica e na termodinâmica por exemplo. Essa natureza multidisciplinar da
ecologia, sugere que a visão sistêmica da vida também seja multidisciplinar e o
desenvolvimento da ecologia e do pensamento sistêmico estiveram ligados desde o início.
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Os primeiros conceitos-chave em ecologia foram definidos nas décadas de 1920 e 1930,
pelos diálogos entre biólogos organísmico, psicólogos da Gestalt12 e outros. A palavra ambiente
(Umwelt) foi primeiramente usada por Jakob von Uexküll, em 1909. Já na década de 1920, os
ecologistas concentraram-se nas relações funcionais dentro das comunidades biológicas como
seu princípio organizador central. A partir daí, Charles Elton – em seu livro Animal Ecology (1927), introduziu os conceitos de cadeia alimentar e ciclo alimentar, reconhecendo as relações
de alimentação dentro das comunidades biológicas. Com esse conceito, Elton também
introduziu na ecologia uma perspectiva dinâmica e que se tornaria o principal arcabouço de
teorias para os futuros ecologistas.
O conceito de nicho ecológico (também cunhado por Elton) foi definido como o papel
que um animal desempenha em uma comunidade, em função do que ele come e de quem o
come. O nicho ecológico é o papel de uma espécie numa comunidade – como ela faz para
satisfazer as suas necessidades. Por exemplo as algas, têm o seu habitat na água superficial de
um lago (zona iluminada), e parte do seu nicho ecológico é a produção de matéria orgânica,
através da fotossíntese, a qual serve de alimento para sua população e para alguns animais. O
nicho não inclui apenas o espaço físico ocupado por um organismo, mas também seu papel
funcional na comunidade (sua posição trófica, por exemplo) e sua posição nos gradientes
ambientais de temperatura, umidade, pH, solo e outras condições para a sua vida. É o modo de
vida de uma espécie em um ecossistema, ou seja, é o conjunto de atividades ecológicas
desempenhadas por uma espécie no ecossistema (TOWNSEND et al., 2010).
O limnologista Raymond Lindeman cunhou o adjetivo trófico – do grego trophe
(alimento) – para analisar as relações de alimentação. Introduziu a noção de nível trófico para
descrever a posição que um organismo ocupa em uma cadeia alimentar.
Os ecologistas atribuem um nível alimentar, ou nível trófico a cada organismo em um
ecossistema, dependendo se ele é um produtor ou consumidor, e se ele come ou decompõe. Os

4 Psicologia de Gestalt – palavra que significa forma orgânica em alemão – o todo é maior do que a soma de suas
partes. A Gestalt entende a Psicologia como uma ciência que estuda o comportamento humano. De acordo com os
gestaltistas, o comportamento deveria ser observado em seus aspectos mais globais e deveria haver a consideração
das condições que alteram a percepção do estímulo (CAPRA, 2006, p. 96-97).
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produtores pertencem ao primeiro nível trófico, os consumidores primários ao segundo nível
trófico, os consumidores secundários ao terceiro nível, e assim por diante. Todos os organismos,
vivos ou mortos, são fontes de alimentos para outros organismos. Uma lagarta come uma folha,
um pássaro come a lagarta, o gavião come o pássaro. Os decompositores consomem a folha, a
lagarta, o pássaro e o gavião, depois de mortos. Como resultado, existe pouco desperdício nos
ecossistemas naturais (ODUM; BARRETT, 2007).
Uma sequência de organismos, na qual cada um serve como fonte de alimento para o
próximo, recebe o nome de cadeia alimentar. Ela determina como a energia e os nutrientes
passam de um organismo ao outro pelo ecossistema. Obviamente, os ecossistemas são mais
complexos. A maioria dos consumidores se alimenta de mais de um tipo de organismo que, por
sua vez, são consumidos por mais de um tipo de consumidor. Como a maior parte das espécies
participa de diversas cadeias alimentares, os organismos da maioria dos ecossistemas formam
uma complexa rede de cadeias alimentares interligadas denominada teia alimentar.

Uma

das características fundamentais de todos os ecossistemas é o fluxo de matéria e energia que
configura as relações tróficas entre seus componentes bióticos. O estudo dos ecossistemas sob
esse ponto de vista tem contribuído para compreender as frequentes alterações nos
ecossistemas, decorrentes de intervenções humanas (TOWNSEND et al., 2010). Abaixo, uma
imagem que representa uma cadeia alimentar, extraída do livro “A teia da vida”, de Fritjof
Capra:
Figura 1 - Uma cadeia alimentar típica

Fonte: Figura extraída de CAPRA (2006, p.148).
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Para Odum e Barrett (2007), ecossistema é o conjunto de uma comunidade de diferentes
espécies interagindo umas com as outras e com seu meio físico de matéria e energia. Há
ecossistemas de todos os tamanhos, de uma poça d’água a um riacho, de um trecho de uma
mata a uma floresta inteira ou um deserto. São formados pelos componentes biótico e abiótico.
Os seres vivos de uma comunidade são os componentes bióticos de um ecossistema e os
fatores físico-químicos do ambiente (luz, água, calor, oxigênio, entre outros) são os
componentes abióticos. Os organismos vivos e o seu ambiente não vivo estão inseparavelmente
inter-relacionados e interagem entre si. Os ecossistemas podem ser naturais ou artificiais. Se
considerarmos qualquer parte de qualquer das comunidades – uma parte de floresta, uma lagoa
ou um recife de coral – começaremos a ver que nenhum dos organismos vivos nessas áreas
existe isoladamente; ao contrário, cada um está envolvido em numerosas relações, com outros
organismos e com fatores do ambiente físico. Os pormenores desse relacionamento variam
segundo o lugar (ODUM; BARRETT, 2007).
Finalmente, a maior unidade ecológica é a biosfera, a soma total de todos os ecossistemas.
De acordo com a teoria de Gaia13, a biosfera está estreitamente acoplada às rochas da Terra
(camada chamada litosfera), aos oceanos (hidrosfera) e à atmosfera de maneira tal que, em
conjunto, formam um sistema planetário autorregulador (CAPRA; LUISI, 2014).
De um modo geral, ecologia pode ser entendida como padrões e processos pelos quais a
natureza sustenta a vida, com base nisso, compreende-se que o valor da ecologia está em
vislumbrar os elementos básicos das relações da espécie humana e o meio. Desse modo, o
estudo de ecologia fornece os elementos essenciais para se trabalhar com educação ambiental,
seja na sala de aula convencional ou fora dela (CAPRA, 2006).
Segundo Arne Naess (1988, p. 129), ecologia é “o estudo científico interdisciplinar das
condições de vida dos organismos em interação uns com os outros e com os ambientes

13

Teoria ou Hipótese de Gaia foi formulada por James Lovelock e apresentada em 1969 em um encontro científico
em Princeton. Lovelock apresentou a hipótese de que o planeta Terra como um todo é um sistema vivo, auto
organizador. A teoria de Gaia olha para a vida de maneira sistêmica, reunindo geologia, microbiologia, química
atmosférica e outras disciplinas e, segundo a qual foram as forças da geologia que estabeleceram as condições de
vida na Terra, e que as plantas e animais eram meros passageiros que, por acaso, encontraram exatamente as
condições corretas para sua evolução. De acordo com Gaia, a vida cria as condições para sua própria existência.
Essa teoria desafia a visão convencional, que considerava essas disciplinas separadas.
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orgânicos, bem como, inorgânicos”. Ou seja, o estudo da vasta rede de relações heterogêneas
ecossistêmicas que constituem a comunidade ecológica. Naess (1988), preferiu se dedicar a
pensar a filosofia ecológica ou a ecofilosofia que, segundo ele, tratam de questões envolvendo
nós mesmos e a natureza. Relacionando Ecologia, Filosofia, Ética e Espiritualidade, o filósofo
criou perspectivas como a abordagem ética ecocêntrica da Ecologia Profunda, e o conceito de
Ecosofia, que transcendem a visão objetiva e instrumental da Natureza.
Cada ato nosso, por mais simples que possa parecer, passa a ser vivenciado com uma
forte consciência de que ele está afetando a existência do todo em seus planos mais sutis. Uma
nova visão da realidade baseia-se na consciência do estado das inter-relações e interdependência
essencial de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Essa visão
transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais (CAPRA, 2012).
O interesse da ecologia é prático desde o início da história da humanidade. Nas sociedades
primitivas, todos os indivíduos necessitavam conhecer seu ambiente – ou seja, entender as
forças da natureza, as plantas e animais ao seu redor – para sobreviver. Com as conquistas
tecnológicas, pode parecer que os humanos dependem menos do ambiente natural para suas
necessidades diárias; muitos de nós nos esquecemos da nossa dependência contínua da natureza
em termos de ar, água e, indiretamente, alimento, sem mencionar a assimilação dos resíduos,
recreação e muitos outros serviços fornecidos pelo meio ambiente. Da mesma forma, os
sistemas econômicos, seja qual for a ideologia política, valorizam coisas feitas pelos seres
humanos que beneficiam, em primeiro lugar, o indivíduo, mas atribuem pouco valor monetário
aos bens e serviços da natureza que nos beneficiam como sociedade. Até que haja uma crise,
os humanos tendem a considerar normais os bens e serviços provenientes da natureza, pois
assumimos que são ilimitados ou de alguma forma repostos por inovações tecnológicas, mesmo
sabendo que necessidades vitais como oxigênio e água podem ser recicláveis, mas não
substituíveis. Enquanto os serviços de apoio à vida forem considerados gratuitos, não terão
valor nos sistemas de mercado atual (ODUM; BARRETT, 2007).
Segundo Morin (2000), nessa concepção, a educação do futuro deverá ser o ensino
primeiro e universal, centrado na condição humana. Estamos na era planetária, porém conhecer
o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo e não separá-lo dele. Ainda ressalta que
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todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para ser pertinente. “Quem somos?” É
inseparável de “Onde estamos?”, “De onde viemos?”, “Para onde vamos?”
Reconhecemos que nossas ciências e tecnologias se tornaram cada vez mais estreitas em
seu foco, incapaz de entender nossos variados problemas a partir de uma perspectiva
interdisciplinar, precisamos urgentemente de uma ciência e tecnologia que honrem e respeitem
a unidade de toda a vida, reconheçam a correlação fundamental de todos os fenômenos naturais,
e reconecte-nos com a Terra viva.

1.2 A Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra

Este trabalho está definido em um contexto amazônico, e para Leonardo Boff (2004),
todos os grandes projetos até hoje implantados na Floresta Amazônica falharam. O autor aborda
a questão da ecologia como um novo padrão de comportamento a ser adotado pelos seres
humanos diante da natureza e dos mais diversos seres. Nesse sentido, ele aponta a necessidade
da interdependência de todos com todos, isto é, a responsabilidade do ser humano deve ser o
não domínio da natureza. Ele deve zelar e cuidar dela, principalmente porque ela é parte
responsável do universo cósmico e terreno.
A erosão genética, geralmente, está associada às ações antrópicas nos diversos
ecossistemas mundiais, onde muitos deles possuem espécies endêmicas e de que a diminuição
da diversidade gênica acarreta considerável perda para a humanidade, como ocorre na
Amazônia, onde várias espécies que não foram ainda estudadas ou conhecidas e que podem
possuir um enorme valor farmacológico, correm o risco de entrar em extinção. A produção de
organismos transgênicos também gera a diminuição das variedades existentes, pois somente as
espécies de interesse selecionadas, manipuladas pelo homem, é que terão a chance de
transportar seus genes às próximas gerações. Portanto, todos esses termos de que a ecologia
trata e muitos outros tão pertinentes como esses, tem importância tal, que a vida humana
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depende da compreensão de que vivemos em uma teia de relações, e dependemos dos demais
seres vivos, segundo Capra (2006):

Isso nós sabemos. Todas as coisas são conectadas como o sangue que une uma
família... O que acontecer com a terra acontecerá com os filhos e filhas da terra. O
homem não teceu a teia da vida, ele é dela apenas um fio. O que ele fizer para a teia
estará fazendo a si mesmo. (CAPRA, 2006, p. 224).

Capra (2006) ressalta que a sobrevivência da humanidade dependerá de nossa
alfabetização ecológica, que é a nossa capacidade e habilidade para entender os princípios
básicos da ecologia e viver de acordo com sua observação. Isto significa que a AE,
ecoalfabetização ou ecoliteracia, deve se tornar uma qualificação indispensável para políticos,
líderes empresariais e profissionais em todas as esferas, e deverá ser a parte mais importante da
escolaridade, em todos os níveis – desde a escola primária até a escola secundária, faculdades
e universidades, na educação continuada e no treinamento de profissionais.
Richard Zinser, ao propor no seu livro um modelo curricular de uma base para educar os
cidadãos globais do futuro argumenta a "necessidade de uma nova abordagem para a educação
que transcenda sujeito, disciplinas e fronteiras institucionais, tomando uma perspectiva global
é necessária para preparar estudantes para um mundo global” (ZINSER, 2012, p. 64).
O termo Alfabetização Ecológica (AE) apareceu nos trabalhos de David Orr (1992) e
Fritjof Capra (2006). Os fundamentos da AE baseiam-se em respostas aos modelos industriais
e modernos de educação que retornam a estilos de aprendizagem alternativos e experienciais.
A AE desafia o últimos 200 anos de educação tradicional em que o conhecimento
(epistemologia) supera a experiência e contexto (ontologia) na forma como a aprendizagem é
apresentada no ensino de ciências em geral, desde o ensino fundamental até o médio e
demonstra que a educação evoluiu e mudou da abordagem metafísica da aprendizagem na idade
média, para o advento da era da pesquisa e da indústria, juntamente com mudanças atuais para
as formas empreendedoras e pós-modernas de aprender (ORR, 1992).
Orr (1992) e Capra (2006), argumentam que os métodos e processos de aprendizagem
começaram a ser desconstruídos e menos integrados ao longo da história da educação. O

32

currículo metafísico combinou o que os estudantes sabem com a forma como processam o que
eles conhecem nas formas epistemológicas e ontológicas de aprendizagem. O currículo
metafísico proporciona um fundamento contextual conectando conhecimento com significado
que não separou o relacionamento interdependente entre conhecimento e experiência. A
separação do conhecimento da experiência foi popularizada por reducionistas cartesianos e
objetivistas e as abordagens para aprender encontradas dentro da revolução científica e da era
industrial, persistiram no ensino contemporâneo.
Gregory Bateson, em 1979 declarou:

A necessidade atual de melhorar a educação baseia-se na maior mudança de
paradigma da pós-industrialização, que enfatiza um grande quadro e pensamento a
longo prazo. A imagem e o pensamento a longo prazo são parte integrante do que
constitui a dinâmica da ecotecnologia. A abordagem do pensamento sistêmico, que
inclui o reconhecimento de sistemas, é mais do que apenas a soma de suas partes.
(BATESON, 1979, p.64).

Orr (1992) escreveu que a alfabetização ecológica promove "[...] a prática e a
competência necessárias para agir com base no conhecimento e no sentimento" (p. 92). Ainda
argumentou: "Conhecer, cuidar e praticar a competência constitui a base de alfabetização" e
que "pressupõe uma consciência da inter-relação da vida e conhecimento de como o mundo
funciona como um sistema físico "(p. 92). Capra (2006) sustenta que educar para a alfabetização
ecológica requer uma série de mudanças perceptivas que incluem o exame de "relacionamentos,
conexões e contexto "(p. 20). Também escreve que as mudanças na percepção envolvem a
adaptação nas abordagens de alfabetização ecológica introduzidas e devem estar incluídas no
currículo e na pesquisa educacional.
Neste contexto, os alunos devem ser capazes de sensibilizar-se de um sistema com uma
abordagem de aprendizado que inclui inter-relações, pensamento objetivo global, consciência
de experiências subjetivas e capacidade de identificar, adaptar e resolver problemas que
aparecem dentro de um sistema ou sistemas.
Um dos princípios do Plano de Desenvolvimento Nacional da Educação (PDE) é
compreender o currículo a partir da Educação Sistêmica. A abordagem sistêmica foi introduzida
na política educacional brasileira através do PDE - criado em abril de 2007 - e presume ações
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que visam identificar e solucionar os problemas que afetam a educação brasileira, como as
ações de combate a problemas sociais que intimidam o ensino e o aprendizado com qualidade.
O PDE entrou em vigência com o objetivo de mudar a situação da educação brasileira e
está diretamente relacionado com o auxílio das demandas que afetam o desenvolvimento
qualitativo da educação como um todo. Foi construído com base em seis pilares, que são: visão
sistêmica

da

educação,

territorialidade,

desenvolvimento,

regime

de

colaboração,

responsabilização e mobilização social (BRASIL, 2007).
O Artigo 35, da Lei no 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, foi modificado pela chamada
Lei da Reforma (Lei nº 13.415, de 16 de Fevereiro de 2017) e passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 35-A:

§ 7o Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno,
de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e
para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e sócio emocionais.

Entretanto, diferentemente da Visão Sistêmica (ou Teoria Geral dos Sistemas - TGS) que
pauta o PDE, predomina no Brasil até hoje, uma visão fragmentada da educação, como se as
etapas e modalidades não fossem momentos de um processo, cada qual integrados numa
unidade geral, como se não fossem elos de uma cadeia que deveriam reforçar-se mutuamente.
Essa visão fragmentada teve início em princípios de controle governamental que entendiam os
investimentos em educação apenas como gastos.
O desenvolvimento da Alfabetização Ecológica é uma visão de processo de aprendizagem
que apoia o modelo de como os alunos aprendem sobre o mundo e as relações que eles
compartilham dentro de sistemas pessoais, locais e globais. A capacidade ecológica de ler e
entender os sistemas globais nos quais os estudantes se encontram exigem uma consciência
objetiva aberta que requer métodos de aprendizagem na sala de aula que trabalham com os
estressores que existem na experiência de vida direta dos aprendizes no ensino de ciências. Os
alunos estão tentando ganhar conhecimento e entender seu lugar no mundo.
Na busca por alternativas mais modernas e científicas, alguns conhecimentos e atividades
mais tradicionais são esquecidos, no que se refere à preservação ambiental. Especificamente
falamos de práticas adotadas por comunidades indígenas. Essas comunidades são usualmente
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conservadoras do meio ambiente, considerando, principalmente, a relação que estabelecem com
este, não só com tendência extrativista e exploradora, mas também de natureza espiritual.
Nesse contexto, podemos observar a presença de uma ética ambiental tradicional indígena
voltada ao uso sustentável da natureza. Uso sustentável é modelado pela consideração do ser
humano apenas como mais uma parte, um membro da natureza, da teia da vida, com a qual se
relaciona de forma equitativa e com respeito, o inverso do que predomina na sociedade atual,
no sentido de que o ser humano se considera possuidor dos recursos naturais, numa escala onde
sua suposta superioridade natural lhe possibilita a utilização destes de forma cada vez maior em
seu próprio benefício.
A presença dessas tradições dentro dos ritos religiosos orientais, ocidentais, indígenas e
místicos, que possuem práticas reflexivas integrativas, têm desempenhado um papel importante
na forma como os indivíduos aprendem, ganham conhecimento e cultivam esse conhecimento
na sua experiência de vida com todo o mundo ao seu redor (CAPRA, 2013). Um exemplo disso
é a relação quase devocional que os indígenas pré-colombianos tinham com a Pacha Mama, a
mãe Terra. As concepções indígenas de "natureza" variam bastante, pois cada povo tem um modo
particular de conceber o meio ambiente e de compreender as relações que estabelece com ela. Porém,
a ideia de que o "mundo natural" é antes de tudo uma ampla rede de inter-relações entre agentes,
sejam eles humanos ou não, é comum a todos eles. Isto significa dizer que os homens estão sempre
interagindo com a "natureza" e que esta não é jamais intocada.
Para Capra “ser ecologicamente alfabetizado, ou ecoalfabetizado, significa entender os
princípios de organização das comunidades ecológicas (ecossistemas) e usar esses princípios
para criar comunidades humanas sustentáveis” (CAPRA, 2006, p. 231).
Logo, a alfabetização ecológica pode ser entendida como a compreensão dos princípios
de organização que os ecossistemas evoluíram para sustentar a teia da vida e é o primeiro passo
na estrada para sustentabilidade (CAPRA, 2006). De acordo com Colin McGinn (2004, p.5), "o
conhecimento sozinho não é suficiente para constituir alfabetização ecológica". O
conhecimento é influenciado pelas experiências e deve ser fundido com comportamento e um
sentimento de conexão à natureza.
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De acordo com Orr (1992), “uma pessoa ecologicamente alfabetizada deve ter uma base
da compreensão da ecologia e da sustentabilidade, além do desejo e das ferramentas para
resolver problemas ambientais”. Para tanto, é necessário ensinar os princípios básicos da
ecologia para nos tornarmos ecologicamente alfabetizados, e conhecer as diversas redes de
interação que constituem a teia da vida. Esses são os objetivos da alfabetização ecológica.
Através dela é possível "compreender as múltiplas relações que se estabelecem entre
todos os seres vivos e o ambiente onde vivem, e que tais relações, constituem a teia que sustenta
a vida do planeta" (CAPRA, 2006, p.11). Essa compreensão só é possível através da mudança
na percepção e no pensamento das sociedades e dos líderes das mesmas, ao que Capra chama
de ecologia profunda.

1.3 Uma dimensão ambiental para a educação

As preocupações com o meio ambiente adquirem suprema importância nos conteúdos
escolares e os estudantes do ensino médio, estando inseridos na sociedade, compartilham tais
preocupações. Todos os dias as diversas mídias bombardeiam com problemas globais e que
danificam a biosfera e a vida humana de uma maneira alarmante e que pode se tornar
irreversível. Quanto mais se estudam esses problemas, mais entende-se que não podem ser
entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são
interdependentes, em última análise esses problemas podem ser vistos como diferentes facetas
de uma única crise, crise essa que Capra chama de “crise de percepção”. Essa crise deriva do
fato de que a maioria de nós, e em especial as grandes instituições sociais, possuem uma visão
de mundo ultrapassada, com uma percepção inadequada para lidar com um mundo
superpovoado e globalmente interligado.
As soluções para os principais problemas de nosso tempo podem ser consideradas até, de
certa maneira, simples para algumas delas, porém, requerem uma mudança brusca nas
percepções, pensamentos e valores atuais. Para Capra (2012, p. 23), “estamos agora no princípio
dessa mudança fundamental de visão do mundo na ciência e na sociedade, uma mudança de
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paradigma tão radical como foi a copernicana”. Porém, essa compreensão está longe de ser
interesse para a maioria dos líderes políticos. Estes não reconhecem que uma mudança profunda
na percepção e de pensamento seja necessária para garantir nossa sobrevivência. Um exemplo
de que os líderes não reconhecem como os diferentes problemas estão inter-relacionados, foi a
saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, anunciada por Donald Trump
em 01 de Junho de 2017, que ainda prometeu negociar um retorno ou um novo acordo climático em
termos que considere mais “justos” para os americanos, salientando que o atual documento traz
desvantagens para os Estados Unidos ao beneficiar outros países, e prometeu interromper a
implementação de tudo que for legalmente possível imediatamente. Negando-se a reconhecer que os
diferentes problemas estão inter-relacionados (como o exemplo do aumento da temperatura global
causada por ação antrópica), esses líderes também se recusam a reconhecer como as suas, assim
chamadas, soluções afetam as gerações futuras.
As novas concepções da ciência moderna, iniciadas pela física, tem gerado uma profunda mudança
em nossas visões de mundo: de uma visão de mundo mecanicista de Descartes e de Newton para uma
visão holística, ecológica.
A exploração dos mundos atômico e subatômicos nos colocou em contato com uma realidade
inesperada e os cientistas ficaram conscientes de que suas concepções básicas, sua linguagem e seu modo
de pensar eram inadequados para descrever os fenômenos atômicos. Esses problemas não eram somente
intelectuais, mas de certo modo, alcança proporções existenciais, por isso, necessitaram de um longo
tempo para superar essa crise e no fim, foram recompensados com profunda subjetividade sobre a
natureza da matéria e sua relação com a mente humana (CAPRA, 2012).
Essas mudanças de pensamento que a princípio ocorreram na física, foram amplamente discutidas
também por filósofos por mais de cinquenta anos. Essas noções, levaram Thomas Kuhn à noção de um
paradigma científico, que foi definido como:

O conjunto de saberes e fazeres que garantam a realização de uma pesquisa científica
por uma comunidade. O paradigma determina até onde se pode pensar, uma vez que
dados e teorias, sempre que aplicados a uma pesquisa, irão confirmar a existência
desse paradigma. (KUHN, 1997, p.13).

37

No entanto, ainda de acordo com Kuhn, “[...] a transição de um paradigma em crise para
um novo, do qual pode surgir uma nova tradição e ciência normal, está longe de ser um processo
cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma” (KUHN, 1997, p. 116),
ocorrendo sob a forma de rupturas descontínuas e revolucionárias, denominadas mudanças de
paradigma:

De forma muito semelhante (ao que ocorre nas revoluções políticas), as revoluções
científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrito a
uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente
deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja
exploração anteriormente dirigida pelo paradigma. [...] o sentimento de
funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução.
(KUHN, 1997, p. 126).

Essas anomalias provocam o desarranjo nas teorias vigentes, o que leva a um sentimento
de “funcionamento defeituoso” da teoria, promovendo uma crise no paradigma vigente e
servindo de condição à uma revolução. E mesmo depois de muitos anos da análise de Kuhn,
reconhecemos a mudança de paradigma em física como parte de uma transformação cultural
muito mais ampla, onde a crise intelectual dos físicos da década de 1920 assemelha-se
atualmente a uma crise cultural semelhante, mas muito mais ampla, e o que se observa é uma
mudança de paradigmas não só na ciência, mas na área social ainda mais amplamente.
O paradigma que está declinando (o cartesiano), dominou nossa cultura por várias
centenas de anos, modelando nossa moderna sociedade ocidental e influenciando todo o
restante do mundo. Capra afirma que:

Esse paradigma consiste em várias ideias e valores entre os quais a visão do universo
como um sistema mecânico composto por blocos de construção elementares, a visão
do corpo humano como uma máquina, a visão da vida em sociedade como uma luta
competitiva pela existência, a crença no progresso material ilimitado, a ser obtido por
intermédio de crescimento econômico e tecnológico e, a crença em que uma sociedade
na qual a mulher é classificada em posição inferior à do homem. (CAPRA, 2012, p.
25).

Todas essas deduções têm sido desafiadas pelos acontecimentos recentes e atualmente
está acontecendo uma revisão dessas suposições.
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Habituados ao paradigma cartesiano tendemos a ver os fenômenos desconectados,
parecendo natural percebê-los como coisas separadas. Essa visão vem condicionando o
pensamento contemporâneo a lidar com a questão ambiental desarticulada da questão social
(LOUREIRO, 2006). A partir do ponto de vista sistêmico, as únicas soluções possíveis são as soluções
sustentáveis.
O conceito de sustentabilidade ganhou importância a partir do movimento ecológico. Lester
Russel Brown14, do Instituto Worldwatch, dá uma definição simples: uma sociedade sustentável
é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras
(BROWN, 1981). E este é o desafio da atual sociedade, criar sociedades sustentáveis –
ambientes sociais e culturais onde podemos satisfazer nossas necessidades e aspirações sem
diminuir as chances das gerações futuras.
Propor uma educação que alfabetize política e cientificamente os homens e mulheres é,
segundo Attico Chassot (2011), um problema simples e ao mesmo tempo complexo, diz ele,
porque temos de sair do que estamos fazendo e propor maneiras novas de ensinar.
Uma das preocupações das educadoras e educadores é com a dimensão ambiental da
educação, especialmente com o ensino de Ciências nos ensinos fundamental e médio. Embora
a popularização da questão ambiental e o movimento ecológico como um movimento global
tenham início oficial na década de 1980, já no século XVIII eles empolgavam a Inglaterra
(CHASSOT, 2011).
Na época que vivemos, a mudança do paradigma mecanicista para o ecológico, com um
pensamento mais ambiental, tem ocorrido em diferentes formas e com diferentes velocidades
nos vários campos científicos. Segundo Capra (2012) a tensão básica é a tensão entre as partes
e o todo. A ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, reducionista ou atomística; a
ênfase no todo é chamada de holística, organísmica ou ecológica (CAPRA, 2012).
Mauro Grün explica que a visão antropocêntrica (característica do pensamento
reducionista) influenciou fortemente a educação moderna, e salienta que “[...] toda a estrutura
conceitual do currículo e, mais especificamente, o livro-texto, inocentemente continuam a

14

O conceito de sustentabilidade foi criado no começo da década de 1980 por Lester Russel Brown, fundador do
Instituto Worldwatch.
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sugerir que seres humanos são a referência única e exclusiva para tudo mais que existe no
mundo” (GRÜN, 2002, p.46).
A filosofia de René Descartes (1596 – 1650) é importante para compreender como o
Antropocentrismo se firmou no mundo moderno. A separação entre sujeito e objeto e Natureza
e Cultura é apontada como um dos principais motivos da devastação ambiental. A mente (res
cogitans) e a matéria (res extensa) são completamente distintas: Para Descartes “a mente que
indaga é o local da verdade sobre o mundo natural. Paradoxalmente, a res cogitans de Descartes
era uma mente sem corpo, que estava fora da natureza” (GRÜN, 2002). Pode-se constatar isso
na passagem do Discurso do Método, famosa pelo seu antropocentrismo, Descartes diz que
através de suas descobertas relativas à Física seria:

Possível chegar a conhecimentos que sejam úteis à vida, e que, em lugar dessa
Filosofia especulativa que se ensina nas escolas, se pode encontrar uma Filosofia
prática, pelo qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros,
dos céus e todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos
os diversos místeres de nossos artífices, poderíamos empregá-los da mesma maneira
em todos os usos para os quais são adequados e, assim, tornar-nos como senhores e
possuidores da natureza. (DESCARTES, 1998, p.79).

Os mecanicistas acabaram por transformar o corpo do mundo e sua alma fêmea, fonte de
atividade no cosmos orgânico, em um mecanismo de matéria inanimada em movimento. O ideal
Cartesiano de que seríamos “Senhores e Possuidores da Natureza” e que esta existiria
unicamente em função de nós humanos. A partir do séc. XVII as ciências pós-cartesianas
continuam esse processo denominado de objetificação do mundo natural, ou seja, tornar a
Natureza um objeto à disposição da razão humana. Outro problema epistemológico derivado
do antropocentrismo cartesiano é a fragmentação do “objeto” de pesquisa. A fragmentação do
objeto nos impede de ter uma visão complexa do meio ambiente em Educação Ambiental e
Ética Ambiental (GRÜN, 2002).
Portanto, para Grün (2002), a objetificação e a fragmentação da Natureza podem ser
consideradas frutos de um mesmo processo. A objetificação e fragmentação da Natureza
resultam da busca da autonomia da razão. Isso é o que em Educação Ambiental e Ética
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Ambiental, Grün (2002) denomina de antropocentrismo, ou seja, o princípio segundo o qual o
ser humano é o centro do Universo.
Capra (2006) propõe uma visão holística, o pensamento sistêmico, segundo o qual “[...]
as propriedades essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo, que
nenhuma das partes possui. Elas surgem das interações e das relações entre as partes” (CAPRA,
2006, p.40).
Ainda segundo Capra (2006), a sobrevivência da humanidade dependerá da nossa
alfabetização ecológica, da nossa capacidade de entender os princípios básicos da ecologia e
conseguir viver em conformidade com eles. Quando se fala em preservação do meio ambiente,
muitos pensam no que se poderia fazer para evitar o aumento da destruição na camada de ozônio
ou minimizar a produção da chuva ácida; outros se comovem com a extinção da baleia azul ou
com a extinção de uma variedade de beija-flor. Para Chassot (2011) tudo isso é muito
importante, mas nossa relação com o ambiente é ainda mais próxima. O mesmo considera que
os rios, riachos, os lixões a céu aberto ou o esgoto sanitário (ou a falta dele) da cidade são
preocupações tão sérias quanto algumas campanhas ambientais muito famosas. Para Chassot:
“A cidadania que queremos é aquela que passa a ser exercida mediante posturas críticas na
busca por modificações do ambiente natural – e que estas sejam, evidentemente, para melhor”
(CHASSOT, 2011, p.140).
Sendo assim, um aluno que, ao discutir questões ambientais na escola e, na sua casa
propor um processo de seleção do lixo, com intuito de os catadores corram menos riscos ao
manusear o resíduo, estará exercendo uma cidadania mais crítica do que aquele que organiza
uma passeata para salvar pandas ameaçados de extinção. Uma aluna que orienta sua mãe para
que esta procure usar proteção para as mãos e olhos quando utiliza produtos sanitários
agressivos, é mais ambientalista do que se tivesse discutindo os riscos dos derivados de
fluorcarbonetos para a camada de ozônio (CHASSOT, 2011).
O grande desafio de todos, incluindo nós os educadores, é envolver os alunos nas
discussões dos problemas que lhes são mais próximos, pois esses sendo mais relevantes, tem a
possibilidade de transformar os alunos e, por conseguinte, a comunidade, em homens e
mulheres críticos e responsáveis pela construção de uma sociedade com menos desigualdades.
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Segundo Grün (2002) a visão de mundo mecanicista originada a partir da filosofia de
Descartes seria uma das grandes responsáveis pela devastação ambiental. Mas cabe agora um
olhar e trabalhar na construção de um futuro. Há a necessidade de trazer elementos e discussões
da Educação Ambiental e sobre a seriedade no tratamento dessas questões, como os recursos e
meio ambiente mundiais, visto que o impacto do ser humano no ambiente é enorme e as novas
tecnologias representam riscos cada vez maiores.
Quando se fala em meio ambiente não se exclui, homens e mulheres que habitam no
planeta, pois negar um emprego digno em função das novas tecnologias, seria negar o acesso à
alimentação, vestuário e moradia e isso seria também, uma agressão ao ambiente (CHASSOT,
2011).
Capra (2006), no seu livro “A teia da vida, parte um”, cita a ecologia profunda15 como
um novo paradigma e também apregoa que uma reintegração do ser humano com a Natureza
poderia representar uma alternativa ao antropocentrismo. Considera que o antropocentrismo
engendra atitudes antiecológicas e que uma postura Holística proporciona a solução mais
adequada para a crise ecológica vivenciada na atualidade.
A crise ecológica que somada a uma crise de valores compõem um cenário em que a
educação passa a ter relevância sem igual. A proposta de desenvolver posturas holísticas em
Educação Ambiental tem sido aceita apressadamente por grande parte dos educadores e
educadoras. A formação de uma consciência ambiental é um trabalho a ser desenvolvido pela
educação.
Chassot (2011) defende que uma alfabetização científica (que dirá ecológica), deve ser
precedida por uma alfabetização política, mas essa deve ocorrer na esteira da uma alfabetização
científica. O autor também alerta que nos dias atuais, imersos na tecnologia, ainda existem
civilizações que não tem nenhuma forma de linguagem escrita. Outro exemplo é a estimativa

15

A Ecologia Profunda foi proposta pelo filósofo norueguês Arne Naess em 1973 como uma resposta a visão
dominante sobre o uso dos recursos naturais. Arne Naess se inclui na tradição de pensamento ecológico-filosófico
de Henry Thoreau, proposto em Walden, e de Aldo Leopold, na sua Ética da Terra. Denominou de Ecologia
Profunda por demonstrar claramente a sua distinção frente ao paradigma dominante. No Brasil, nesta mesma
época, o Prof. José Lutzemberger já propunha ideias semelhantes e desencadeava o movimento ecológico
brasileiro com a criação da AGAPAN (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural).
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de que, para o nosso país (o Brasil), somente em 2030 haverá uma situação em que não existirão
analfabetos (CHASSOT, 2011).
O desafio que se coloca é de formular uma educação ecológica que seja crítica e
inovadora, nos níveis formal e não formal. Assim, essa educação deve ser acima de tudo um
ato político voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva
de ação holística que relacione o homem, a natureza e o universo, tomando como referência
que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação, é o
homem (SANTOS; SATO, 2001).
Diante desse contexto mundial e não distante da realidade amazônica, como ensinar
Ciência? Como a Ciência que se ensina pode ajudar a curar e a preservar o planeta e mesmo o
universo?
Para Morin (2011, p. 163), é necessária uma “ética planetária”, urgente, e que só pode
afirmar-se a partir das tomadas de consciência substanciais, o que enumera em nove
mandamentos:

1.Tomada de consciência da identidade humana comum na diversidade individual,
cultural, de línguas. 2. Tomada de consciência da comunidade de destino que liga cada
destino humano ao do planeta, até na vida cotidiana. 3. Tomada de consciência de que
as relações entre seres humanos são devastadas pela incompreensão e de que devemos
educar-nos para a compreensão dos próximos, mas também dos estranhos e distantes
do nosso planeta. 4. Tomada de consciência da finitude humana no cosmos, o que nos
leva a conceber que, pela primeira vez na sua história, a humanidade deve definir os
limites da sua expansão material e ao mesmo tempo empreender o seu
desenvolvimento psíquico, moral e espiritual. 5. Tomada de consciência ecológica da
nossa condição terrestre, que compreende nossa relação vital com a biosfera. A Terra
não é a soma de um planeta físico, de uma biosfera e de uma humanidade. A Terra é
uma totalidade complexa física-biológica-antropológica em que a Vida é uma
emergência da sua história e o homem uma emergência da história da vida. A relação
do homem com a natureza não pode ser concebida de maneira redutora ou separada.
A humanidade é uma entidade planetária e biosférica. O ser humano, ao mesmo tempo
natural e sobrenatural, deve buscar novas forças na natureza viva e física da qual
emerge e da qual se distingue pela cultura, pelo pensamento e pela consciência. Nosso
vínculo consubstancial com a biosfera nos leva a abandonar o sonho prometeico do
controle da natureza pela aspiração ao convívio na terra. 6. Tomada de consciência da
necessidade vital da dupla pilotagem do planeta: combinação da pilotagem consciente
e reflexiva da humanidade com a pilotagem eco-organizadora inconsciente da
natureza. 8.A prolongação no futuro da ética da responsabilidade e da solidariedade
com os nossos descendentes, de onde a necessidade de uma consciência teleobjetiva,
mirando alto e longe no espaço e no tempo. 9. Tomada de consciência da Terra-Pátria
como comunidade de destino/de origem/de perdição. A ideia de Terra-Pátria não nega
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a solidariedade nacional ou étnica e não tende de forma alguma a arrancar cada um da
sua cultura. Acrescenta aos nossos enraizamentos um enraizamento mais profundo na
comunidade terrestre. A ideia de Terra-Pátria substituiu o cosmopolitismo abstrato,
que ignorava singularidades culturais, e o internacionalismo míope, que ignorava a
realidade das pátrias. Acrescenta à fraternidade a fonte necessária da maternidade
inerente ao termo “pátria”. Nada de irmãos sem mãe. A tudo isso soma-se uma
comunidade de perdição, pois sabemos que estamos perdidos no universo gigantesco
e estamos todos fadados ao sofrimento e à morte (MORIN, 2011, p. 163).

A partir da leitura dos mandamentos da ética planetária de Morin, percebe-se total
coerência com a ética praticada por comunidades indígenas. Assim, pode-se denominar a ética
ambiental indígena de “ética planetária”, que reconhece a identidade humana na diversidade,
uma ética que tem consciência da unidade de destino entre os seres humanos e o planeta, que
enfatiza a simbiose existente entre o ser humano e a natureza, reconhecendo o controle
compartilhado da natureza, entre a humanidade e o meio ambiente e que propõe a
responsabilidade e solidariedade expandidas, mas que é baseada na necessidade de educação
para compreensão das diferenças. Em outras palavras, a educação converte-se num processo
pensado com a intenção de formar valores, habilidades e capacidades para orientar uma
transição para a sustentabilidade.
Acreditamos que uma nova visão da Ciência, mais complexa e sistêmica, e suas
implicações na educação poderá proporcionar uma compreensão mais abrangente e adequada
dos aspectos envolvidos no processo educacional.

1.4 A investigação como princípio educativo

Para explicar a aproximação entre a pesquisa16 e a educação, Demo (2002) cita atitudes
do sujeito que são comuns nos dois processos, são elas: senso crítico, questionamento
permanente, capacidade de projeto próprio, habilidade reconstrutiva. Lembra ainda que “ao

16

Pesquisa como sinônimo de investigação.
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aprender a questionar, a elaborar, a inovar na teoria e na prática, o aluno não só aprimora seu
intelecto, mas sobretudo constrói sua cidadania” (DEMO, 2002, p. 55), dito de outro modo, o
aluno interage com o objeto do conhecimento a fim de atingir os objetivos a serem alcançados.
O ensino pautado por esse princípio apresenta alguns benefícios como reconstrução do
conhecimento, a ética do conhecimento e a formação do sujeito para o exercício da cidadania,
não apenas a ação cognição do sujeito. “Trata-se, pois da cidadania, compreendida como
competência de tomar pela consciência crítica, a história nas mãos e torná-la bem comum”
(DEMO, 2002, p. 55).
A respeito dos processos metodológicos que demandam a ação de ensino com pesquisa,
Demo explica que:

A melhor maneira de aprender não é escutar aula, mas pesquisar e elaborar com mão
própria, sob a orientação do professor. Não é mister combater a aula, mas esta mantém
apenas a função de promover pesquisa e elaboração própria [...] pesquisa utilizando
método, diálogo e prática faz com que a aula vá perdendo a importância à medida que
vai surgindo o cientista autônomo. Assim o professor passa a ser orientador (aquele
que indica o caminho da biblioteca) e o aluno teria a capacidade de escolha e produção
própria de temas. (DEMO, 2002, p.85).

Nessa proposição, o ensino torna-se instrumento de busca de conhecimento capaz de
transformar o sujeito e o meio social em que vive, ou no dizer de Ghedin:

O sentido de um ensino com Pesquisa coloca-se como condição necessária de
transformação dos processos de ensino e aprendizagem especialmente na formação de
professores, porque o sujeito pesquisador é construtor do seu próprio modo de ser e
de fazer-se autonomamente à medida que ele produz o próprio conhecimento [...] que
“reelabora seu saber” [....] fazendo descortinar-se- diante de si e da humanidade o
vislumbramento de querer sempre saber mais, pois compreende que o saber, resultante
desse processo investigativo, é constitutivo da humanidade. (GHEDIN, 2010, p 40).

Assim, pelos processos que demandam o ato de pesquisar, a pesquisa torna-se elemento
articulador da relação teoria-prática, da construção e da produção do conhecimento na
universidade porque “pode provocar a superação de reprodução para a produção do
conhecimento, com autonomia, espírito crítico e investigativo” (GHEDIN, 2010, p. 40).
Portanto, ao assumir a pesquisa como princípio científico e educativo assume-se a
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concepção de pesquisa como elemento articulador da relação teoria-prática, da construção e
produção do conhecimento.

1.4.1 O ensino de Ciências por investigação

O modelo tradicional, no qual o professor fala, os alunos escutam e tomam notas, com
pouco tempo para refletir ou procurar esclarecimento, está desatualizado e, em contraste com o
conhecimento atual do ensino científico efetivo. Pesquisas mostram que mudar para técnicas
de ensino científico mais abrangentes que envolvam estratégias de aprendizagem ativa para
incluir os alunos no processo de ciência, e usar métodos de ensino investigativos para alcançar
diferentes alunos, é uma reforma amplamente aceita, mas a aceitação é lenta (HANDELSMAN,
2004). Isso precisa de mudança na prática de ensino dos alunos para que aprendam uma base
de conhecimento de fatos científicos para desenvolver entendimentos mais profundos de
conceitos principais dentro de uma disciplina científica.
Sabemos que o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) não pretende formar
cientistas, nem segue as etapas de um rigoroso método científico; mas busca formar indivíduos
capazes de argumentar, de levantar hipóteses e analisar dados relacionando-os com a sua
realidade. Esse ensino constitui-se numa estratégia de aprendizagem de conceitos,
estabelecimento de relações de causa e efeito, realização de trabalho colaborativo, favorece o
desenvolvimento do poder de argumentação dos estudantes e promove uma visão mais autêntica
do que é fazer ciência (CARVALHO, 2017).
A escola, cuja função é levar os alunos a conhecer o que foi historicamente produzido
pelas gerações anteriores, foi atingida por várias mudanças sociais e durante muito tempo esse
conhecimento foi transmitido de maneira direta pela exposição do professor. Hoje já não é mais
possível ensinar tudo a todos, devido ao grande aumento de conhecimento produzido. A
quantidade de literatura disponível em biologia e educação ecológica está aumentando
constantemente. Passamos então, a privilegiar os conhecimentos fundamentais e dar atenção
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aos processos de obtenção desses conhecimentos, valorizando-se a qualidade (OLIVEIRA,
2017).
Vários trabalhos epistemológicos e psicológicos demonstraram como o conhecimento é
construído, tanto em nível individual como no nível social. No entanto, os trabalhos do
epistemólogo Piaget e do psicólogo Vygotsky foram os que mais influenciaram as salas de aula.
Embora com pontos de vista diferentes, mostraram como as crianças e os jovens constroem
seus conhecimentos. Há muitas décadas os educadores debatem esses dois referenciais teóricos,
porém, o que se constata hoje é uma complementaridade entre as ideias desses dois campos do
saber quando aplicadas em diferentes momentos e situações do ensino e da aprendizagem na
sala de aula (CARVALHO, 2017).
As pesquisas de Piaget partiram de dados empíricos retirados de entrevistas com crianças
e adolescentes (PIAGET, 1978). Essas, procuram entender como o conhecimento,
principalmente o científico é construído pela humanidade. Essas entrevistas foram realizadas
com indivíduos de idades semelhantes à dos alunos escolares e com conteúdos próximos aos
propostos pelos currículos de Ciências. Um dos pontos bem evidentes, é a importância de um
problema para o início da construção do conhecimento. Esse fato, o de propor um problema
para que os alunos possam resolvê-lo, é a diferença entre o ensino expositivo feito pelo
professor e um ensino que possa proporcionar condições ao aluno de raciocinar e construir seu
conhecimento. Ao propor um problema, o professor passa a tarefa de raciocinar ao aluno e sua
ação não é mais de expor, mas de orientar e encaminhar as reflexões (CARVALHO, 2017).
Ao explicar o mecanismo de construção do conhecimento pelos indivíduos, Piaget propõe
conceitos como equilibração, desequilibração, reequilibração (PIAGET, 1976). A teoria de
Piaget manifesta os fundamentos de qualquer aprendizagem. Ela afirma claramente que é o
sujeito de aprendizagem que se auto organiza, em função das suas estruturas e esquemas face
às situações a resolver (FERREIRA, 2003). Entretanto, o importante dessa teoria para a
organização do ensino é o entendimento que qualquer novo conhecimento tem origem em um
conhecimento anterior. É um princípio geral de todas as teorias construtivistas e revolucionou
o planejamento de ensino, uma vez que não é possível iniciar uma aula sem saber o que os
alunos já conhecem ou como eles entendem as propostas a serem realizadas (CARVALHO,

47

2011). Com base nesse conhecimento cotidiano, ao propor problemas, questões ou propiciando
novas situações para que os alunos resolvam (ou seja, desequilibrando-os) é que terão condições
de construir novos conhecimentos (reequilibração) (PIAGET, 1976).
Ao estudar a reequilibração, os trabalhos piagetianos apresentam duas condições
importantes para o ensino e a aprendizagem escolar: a passagem da ação manipulativa para a
ação intelectual e a importância da tomada de consciência de seus atos nessas ações (PIAGET,
1978). O entendimento da necessidade da passagem da ação manipulativa para a ação
intelectual na construção do conhecimento, tem um significado importante no planejamento do
ensino, pois a finalidade das disciplinas escolares é que o aluno aprenda conteúdos e conceitos
e, portanto, desse modo o planejamento de qualquer sequência de ensino que tenha por objetivo
levar o aluno a construir um dado conceito deve iniciar por atividades manipulativas. Nesse
caso, o problema precisa incluir um experimento, um jogo ou um texto e a passagem da ação
manipulativa para a construção intelectual do conteúdo deve ser feita a partir de suas próprias
ações (CARVALHO, 2017).
Essa passagem da ação manipulativa para a ação intelectual por meio da tomada de
consciência de suas ações não é fácil para os alunos e nem para o professor, já que conduzir
intelectualmente o aluno fazendo uso de questões, de sistematizações de suas ideias e de
pequenas exposições também não é tarefa fácil. Então é nessa fase que o professor necessita
tomar consciência da importância do erro na construção de novos conhecimentos. É muito
difícil um aluno acertar de primeira, é preciso dar tempo para ele pensar e refazer a pergunta,
refletir sobre seu erro e tentar um acerto (CARVALHO, 2017).
E em ciências não há somente a linguagem verbal, mas necessitam de mapas, tabelas,
gráficos e até mesmo linguagem matemática para evidenciar suas construções. Cabe ao
professor ensinar os alunos no uso das linguagens próprias de cada disciplina e Márquez et al.
(2003) enumeram dois processos que facilitam essa integração dos diversos tipos de linguagem:

I - A cooperação, quando uma linguagem reforça o significado da outra. Podemos dar como
exemplo um professor que ao discutir um gráfico ou um mapa vai também indicando com gesto
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e expressando verbalmente o que quer demonstrar. Assim ele está cooperando, isto é, mostrando
o mesmo significado com as três linguagens: a verbal, a gestual e a gráfica.

II - A especialização, quando uma das linguagens adiciona novo significado à outra. Ao
apresentar os alunos às diversas linguagens das Ciências, pode-se considerar introduzi-lo na
cultura científica. Essa inclusão deve ser feita pelo professor, já que ele é o adulto mais
experiente da sala, através das cooperações e especializações entre a linguagem cotidiana e à
científica.
Essa visão sociointeracionista, para Sasseron e Carvalho (2011), apresenta a importância
da interação social com outros mais experientes nos usos das ferramentas intelectuais e a
implicação para o ensino de Ciências é que essas interações entre os alunos e entre professor e
alunos devem levá-los à argumentação científica e consequentemente à alfabetização científica.
Pode-se afirmar que a linguagem científica é, por natureza, uma linguagem argumentativa
(OSBORNE, 2001; KELLY, 2008; KUHN, 2011). Então, os problemas do professor devem
levar os alunos a buscar evidências em seus dados, justificativas em suas respostas e fazê-los
sistematizar raciocínios e, assim, a linguagem científica (argumentativa) vai se formando. O
objetivo da escola não é replicar os estudos piagetianos, mas utilizá-los para criar um ambiente
adequado para que os alunos possam construir seus próprios conhecimentos.
É nesse contexto das teorias construtivistas, que este trabalho se propõe a realizar uma
Sequência de Ensino Investigativa (SEI), isto é, aulas envolvendo o tema Ecologia, com uma
visão integradora e holística, em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do material
e das interações didáticas, objetivando proporcionar aos alunos condições de trazer seus
conhecimentos prévios para que os novos possam se iniciar, que tenham ideias próprias e
possam discuti-las com seus colegas e o professor, transitando do conhecimento cotidiano ao
científico para que obtenham condições de entender os conhecimentos já estruturados, e que
tenham a possibilidade de vir a ser ecologicamente alfabetizados.
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1.4.2 O Planejamento e Interações Didáticas das Sequências de Ensino Investigativo

À medida que os problemas sociais no mundo aumentaram, alguns valores e temáticas
acabaram por ser incorporados aos currículos. Entre as décadas de 1960 e 1980, as crises
ambientais, o aumento da poluição, a crise energética e a efervescência social manifestada em
movimentos como a revolta estudantil e as lutas anti-segregação racial determinaram profundas
modificações nas propostas das disciplinas científicas em todos os níveis do ensino e as
implicações sociais da Ciência incorporam-se às propostas curriculares nos cursos da época e
até hoje permanecem. Então, não mais pretendia-se formar cientistas, mas também fornecer ao
cidadão elementos para viver melhor e participar do processo de redemocratização que ocorreu
nesse período.
A admissão das conexões entre a Ciência e a sociedade implica que o ensino não se limite
aos aspectos internos à investigação científica, mas à correlação destes com aspectos políticos,
econômicos e culturais. Os estudantes passam a estudar conteúdos científicos relevantes para
sua vida, buscando identificar os problemas e buscar as soluções para os mesmos. Nesse mesmo
período surgem projetos que incluem temáticas como poluição, lixo, fontes de energia,
economia

de

recursos

naturais,

crescimento

populacional,

requerendo

tratamento

interdisciplinar (KRASILCHIC, 2000).
O ensino de Ciências por investigação (ENCI) e suas práticas educativas têm se destacado
nos estudos que propõem, implementam e avaliam atividades didático-pedagógicas de ensino
de Ciências, como podemos citar os seguintes autores: Irias et al. (2007); Locatelli e Carvalho
(2007); Grandy e Duschl (2007); Sedano, Oliveira e Sasseron (2010); Campos et al. (2012).
Em Carvalho et al. (2011, p. 09), os autores deixam claro que no ENCI “...não há expectativa
de que os alunos vão pensar ou se comportar como cientistas, pois eles não têm idade, nem
conhecimentos específicos, nem desenvoltura no uso das ferramentas científicas para tal
realização”. O que se propõe é criar um ambiente de investigação em salas de aula de Ciências
de uma forma tal que se possa ensinar os alunos no processo do trabalho científico (ainda que
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simplificado) e esses possam, paulatinamente, ir ampliando sua cultura científica, adquirindo
no decorrer das aulas, uma linguagem científica (SASSERON; CARVALHO, 2008).
A Sequência de Ensino Investigativa (SEI) deve ter algumas atividades-chave: um
problema, que pode ser experimental ou teórico e contextualizado, uma atividade de
organização do conhecimento construído pelos alunos (de preferência um texto escrito) e
alguma atividade que contextualize o conhecimento no dia a dia dos alunos (essa atividade
também pode ser organizada para aprofundamento do conhecimento levando os alunos a saber
mais sobre o assunto). Algumas SEIS, mais complexas, demandam vários ciclos dessas três
atividades ou mesmo outros tipos delas que precisam ser planejadas. E, por final, as inovações
didáticas devem estar ligadas a inovações na avaliação (CARVALHO, 2017).
Nos parágrafos seguintes, detalharemos o planejamento e as interações didáticas das
principais atividades que compõem as Sequências de Ensino Investigativas segundo propõe
Carvalho, (2017, p. 8-13), sendo elas:
- o problema;
- leitura de texto de sistematização do conhecimento;
- atividades que levam à contextualização do conhecimento; e
- a atividade de avaliação ou aplicação finalizando uma SEI.

1.4.2.1 O Problema
São vários os tipos de problema que se pode organizar para iniciar uma SEI, mas o mais
comum e o que envolve mais os alunos é o experimental. Porém, existem alguns que, por
questões de segurança, devem ser manipulados apenas pelo professor e o problema torna-se
uma demonstração investigativa. Outras vezes, o problema é proposto com base em outros
meios como figuras de jornal ou internet, texto ou ideias que os alunos já dominam: esses são
os problemas não experimentais. Qualquer que seja o problema, este deve seguir uma sequência
de etapas para que os alunos levantem e testem suas hipóteses, passando da ação manipulativa
à intelectual e estruturem seu pensamento, apresentando argumentações que sejam discutidas
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com seus colegas e o professor. No planejamento dessas atividades, o problema e o material
didático devem ser organizados concomitantemente, pois um depende do outro. O problema
pode ser experimental ou não experimental (CAPECCHI, 2017).
Nos problemas experimentais, o material didático (aparato experimental, textos, figuras)
sobre o qual o problema será proposto precisa ser bem organizado para que os alunos possam
resolvê-lo sem se perder no caminho. Além disso, o material didático deve ser intrigante para
despertar o interesse dos alunos e de fácil manejo para que possam manipular e chegar a uma
solução sem se cansarem. Também deve permitir que o aluno possa diversificar suas ações,
pois é quando vai variar a ação e observar as alterações correspondentes da reação do objeto
que ele tem a oportunidade de estruturar essas regularidades. Esse problema não pode ser uma
questão qualquer, deve ser bem planejado, ou seja, estar contido na cultura social dos alunos e
provoque interesse de tal modo que se envolvam na procura de soluções e nessa busca,
exponham seus conhecimentos anteriores, que, com base nele e na manipulação do material
escolhido, os alunos levantem hipóteses e testem-nas para resolver esse problema. O
planejamento e o gerenciamento das interações didáticas entre alunos e professores, são de
suma importância e Carvalho (2017) sugere quatro etapas para essas ações:
i.

Etapa de distribuição do material experimental e proposição do problema pelo
professor

ii.

Etapa de resolução do problema pelos alunos

iii.

Etapa da sistematização dos conhecimentos elaborados pelos grupos

iv.

Etapa do escrever e desenhar
Já os problemas não experimentais são bem utilizados no ensino, muitas vezes no início

de uma SEI, mas também como atividade complementar visando a introdução de novos
conhecimentos que irão dar sustentação ao planejamento. Esses problemas não experimentais
podem ser elaborados com o auxílio de notícias ou reportagens de jornais. As etapas para o
desenvolvimento intelectual dos alunos com o objetivo de construção do conhecimento, são as
mesmas dos outros tipos de problemas: resolução do problema pelos grupos, sistematização do
conhecimento elaborado e trabalho escrito sobre o que fizeram (SCARPA; SILVA, 2017).
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Algumas vezes esse tipo de problema não experimental é planejado com o objetivo de
criar condições de introduzir os alunos em outras linguagens da Ciência, como a leitura de
gráficos e tabelas (exemplo as tabelas nutricionais que constam nos rótulos dos alimentos
industrializados). Nesses casos, o importante é a tradução da linguagem gráfica em linguagem
oral, e nem tanto os conceitos. Logo, as perguntas “como?” e “por que?” Devem ser
direcionadas a esse objetivo (SCARPA; SILVA, 2017).
Nem sempre os problemas biológicos podem ser resolvidos por meio de experimentos
controlados em laboratório. Somente no século XX, a Biologia passou a ser considerada uma
ciência unificada, quando a teoria da evolução dos seres vivos (principalmente o conceito de
seleção natural proposto por Charles Darwin (1809 – 1913) e o desenvolvimento da genética
molecular (e as explicações sobre a hereditariedade), passou a oferecer possibilidades de
releituras em todos os campos da Biologia. Logo, a ecologia, a citologia e a fisiologia, por
exemplo, incorporaram metodologias experimentais mais sofisticadas e explicações evolutivas
para seus dados de pesquisa, antes disso, predominavam os ramos mais descritivos da História
Natural (a botânica e a zoologia) e os estudos em citologia, embriologia e fisiologia tinham
tradições mais experimentais (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).
Embora a metodologia experimental tenha uma importância fundamental em várias áreas
da Biologia, pesquisadores concordam que o método observacional-comparativo é importante
no fornecimento de hipóteses e respostas para muitos problemas biológicos. Mayr (1998, p. 49)
diz o seguinte sobre isso:

A observação conduziu à descoberta de faunas e floras estranhas, e tornou-se a base
da biogeografia; a observação revelou a diversidade da natureza orgânica e conduziu
ao estabelecimento da classificação dos seres vivos e à teoria da ascendência comum;
a observação conduziu os fundamentos da etologia e da ecologia. A observação, na
Biologia, forneceu, provavelmente, mais conhecimentos do que todos os
experimentos juntos. (MAYR, 1998, p. 49).

Nem todos os conteúdos biológicos trabalhados nos currículos de Ciências podem ser
aptos a experimentos clássicos. Nesse ponto, surge uma das dificuldades em se propor
atividades de investigação com temas de Biologia. É comum a visão de que o ensino de Ciências
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por investigação envolve necessariamente atividades práticas ou experimentais. Depois do
lançamento do livro A origem das espécies, em 1959, ficou evidente que muitos conceitos
básicos das ciências físicas não eram aplicáveis à Biologia e que esta possui princípios e
conceitos específicos (MAYR, 1998).
Os dados de uma investigação, nem sempre, precisam ser originados de uma
experimentação, eles podem ser coletados a partir de observações do mundo natural, de
comparações entre fenômenos, de fontes de pesquisas diversas, incluindo livros, internet e
filmes e de jogos ou simulações, por exemplo. Isso vai depender da pergunta inicial e também
do tipo de resposta que se quer obter (SCARPA; SILVA, 2017).
Para Tinbergen (1963), existem quatro maneiras diversas de responder a um “por que?”
em Biologia: em termos funcionais, causais, de desenvolvimento e de história evolutiva. Sem
especificar qual o tipo de resposta esperado, qualquer uma dessas quatro é válida para uma
pergunta. A compreensão, por parte dos alunos, de que as perguntas do tipo “por que?”,
possibilitam investigações em diferentes escalas temporais e espaciais, é uma habilidade
relacionada às atividades científicas da Biologia que deve ser valorizada ao se propor uma
atividade investigativa.
Laburu, Arruda e Nardi (2003), defendem a necessidade de uma proposta metodológica
pluralista para a educação científica, partindo do pressuposto que todo o processo de ensino e
aprendizagem é muito complexo, mutável no tempo, envolve múltiplos saberes e está longe de
ser corriqueiro.
Mesmo que as atividades investigativas possam se utilizar de uma diversidade de
modalidades didáticas, até porque cada situação exige uma solução particular e a variação, além
de contribuir para que os estudantes desenvolvam diferentes habilidades das ciências
biológicas, pode atrair o interesse dos alunos (SASSERON, 2017).
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1.4.2.2 Leitura de texto de sistematização do conhecimento

Após a proposição do problema, um texto de sistematização é extremamente necessário,
não somente para repassar todo o processo da resolução do problema, como também o produto
do conhecimento discutido nas aulas anteriores (conceitos e ideias que surgiram). O processo
da solução do problema como o produto são apresentados, agora, em uma linguagem formal,
porém ainda compreensível aos alunos. Essa sistematização para a linguagem formal torna-se
mais necessária, pois durante o debate em que se deu a construção do conhecimento pelo aluno,
a linguagem da sala de aula era informal. Essa atividade de leitura e discussão do texto de
sistematização, deve ser pensada como uma atividade complementar ao problema.

1.4.2.3 Atividades que levam à contextualização social do conhecimento e/ou ao
aprofundamento do conteúdo

Existem várias atividades de contextualização possíveis, como por exemplo perguntas
simples como: “no seu cotidiano onde vocês podem verificar esse fenômeno? ” Logo após a
discussão do problema ou muitas vezes a contextualização apresenta um objetivo elaborado, e
então deve-se utilizar um texto organizado para este fim. Estes textos sempre devem ser
seguidos de questões que relacionem o problema investigado com o problema social (ou
tecnológico) e o trabalho em sala de aula sempre deve obedecer às mesmas etapas já
apresentadas: discussão em grupo pelos alunos; abertura das discussões com toda a classe
(coordenada pelo professor) e a escrita individual pelos alunos em seus cadernos.
Em muitas SEIS é preciso ir além do conteúdo explorado pelo problema e pela atividade
de contextualização social do conhecimento e então, novas atividades devem ser planejadas
com esse fim. Essas atividades podem ser organizadas com diversos tipos de material didático
como: coleções de figuras recortadas de revistas, textos, jogos, vídeos e simulações encontradas
na internet, por exemplo. O ideal é que essas atividades sejam aplicações interessantes do
conteúdo que está sendo desenvolvido ou mesmo um aprofundamento em que serão
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introduzidos novos conceitos correlatos importantes para o desenvolvimento de novas SEIS
(SASSERON, 2017).
O mais importante ao planejar as atividades de aprofundamento, é que estas devem ser
pensadas como atividades investigativas, isto é, todas devem ser organizadas para que os alunos
discutam, em grupo, expondo aos colegas suas ideias e seus entendimentos do texto (ou vídeo,
ou jogo, entre outros recursos) e, após essa discussão o professor sistematize o conhecimento
com uma releitura do texto.

1.4.2.4 Atividade de avaliação e/ou aplicação finalizando uma SEI

Uma SEI pode ser formada por um ciclo ou vários ciclos, mas no final das atividades de
cada ciclo é importante planejar uma avaliação sem, no entanto, ser somativa, que visa apenas
uma classificação dos alunos, e sim, uma avaliação formativa que seja instrumento para saber
se aluno e professor estão construindo ou não o conhecimento. Os instrumentos de avaliação
precisam ter as mesmas características que o ensino proposto, onde os objetivos concentram-se
tantos nos conceitos, termos e noções científicas como no aprendizado de ações, atitudes e
valores próprios da cultura científica. Para isso, as observações e os registros do professor sobre
os alunos são um instrumento de avaliação para acompanhar seus desempenhos. A proposta é
que essas avaliações sejam planejadas na forma de questionamentos, da produção de um painel,
da resposta à uma cruzadinha ou no final de cada SEI organizar um questionário sobre os pontos
fundamentais que foram desenvolvidos, por exemplo.
Também é necessária a avaliação de conteúdos processuais e atitudinais, pois fazem parte
do ensino de Ciências como investigação. Para tanto, deve-se observar nos alunos (quando na
etapa da resolução do problema): se estes colaboram entre si na busca de soluções e se
apresentam comportamento que indica uma aprendizagem atitudinal e se eles discutem
buscando ideias que servirão de hipóteses e as testam, pois isso indica uma aprendizagem
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processual do grupo. É preciso verificar quem não participa nem em termos de atitude nem em
termos de processo. Essa avaliação deve ser feita sempre que os grupos trabalharem. Uma
avaliação pensada como formativa, realizada no decorrer do ensino de uma SEI, tem a
finalidade de proporcionar oportunidades para uma autoavaliação por parte dos alunos, cabendo
ao professor orientá-los no reconhecimento de seus avanços e nas conquistas ainda previstas à
frente (SEDANO, 2017).
No dicionário, a palavra investigação é sinônimo de pesquisa, de busca. A investigação
científica também é uma busca, uma pesquisa, mas o importante de uma investigação não é seu
desfecho, mas o caminho percorrido. Pensando em uma sala de aula, no planejamento de uma
investigação deve-se ter atenção nos materiais envolvidos ou solicitados aos alunos, nos
conhecimentos prévios importantes para que a discussão ocorra, nos problemas que serão a base
da investigação e no gerenciamento da aula que inclui o incentivo e a participação dos alunos
nas atividades e discussões.
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2 O CAMINHAR METODOLÓGICO

Neste capítulo são abordados os procedimentos metodológicos adotados para o
desenvolvimento dessa pesquisa, iniciando com o contexto em que será aplicada, em seguida a
sua caracterização, coleta de dados e seus instrumentos.

2.1 Sujeitos da pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio da
capital do estado de Roraima. Esta, apresenta treze turmas nas Modalidades do Ensino
Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª séries), com um total de 367 estudantes17.
Possui uma biblioteca, videoteca e sala multifuncional, quadra poliesportiva, cozinha, um pátio
onde são realizadas as refeições, três banheiros, secretaria, diretoria, sala de professores e sala
de apoio pedagógico.
Os sujeitos foram 25 estudantes de uma turma da 3ª série do Ensino Médio. A pesquisa
ocorreu nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018. Para todas as atividades de campo,
foram enviados comunicados e solicitada a autorização prévia aos pais dos alunos e da gestão
da escola (ANEXO B).

2.2 Caracterização da pesquisa

O estudo se baseia em uma pesquisa com enfoque qualitativo, a qual, segundo Sampiere,
Colado e Lucio (2013, p.33) utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou

17

Dados do mês de Julho de 2018.
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aprimorar perguntas de pesquisa no processo de interpretação. É possível desenvolver
perguntas e hipóteses antes, durante e depois da coleta e da análise dos dados. Em relação à
abordagem qualitativa, Godoy (1995, p.58) afirma: “[...] é a obtenção de dados descritivos sobre
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação
estudada, para compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos
participantes da situação em estudo”. Gil (1999, p.94) corrobora, dizendo que “[...] métodos de
pesquisa qualitativa estão voltados para auxiliar os pesquisadores a compreenderem pessoas e
seus contextos sociais, culturais e institucionais”.
O processo investigativo se insere no campo da pesquisa ação, que teve desdobramentos
específicos na América Latina e no Brasil, recebendo a denominação de Investigación Acción
Participativa na tradição do sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (2010), ou
simplesmente de Pesquisa Participante (CAJARDO, 1986; BRANDÃO; STRECK, 2008). Esta
se desenvolve por meio de variadas modalidades metodológicas, entre elas, a sistematização de
experiências inspirada nas bases conceituais e nas experiências originadas nas décadas de 1950
e 1960 e, ao mesmo tempo, incorporam elementos gerados pelo contexto teórico-prático
(TORRES, 2006). Nesse texto optamos pela denominação mais corrente no Brasil para
trabalhos desta natureza: pesquisa participante. Partimos do pressuposto, de que não precisamos
abrir mão da subjetividade, desde que saibamos lidar com ela, “não como algo que deva ser
mecanicamente controlado, mas como um fator a ser levado em conta, como um dos
componentes da própria situação de pesquisa, como de resto, em tudo o mais na vida”
(BRANDÃO, 1999 p. 47). Assim, implícita ou explicitamente, além de motivações pessoais, a
inserção do pesquisador incorpora os interesses objetivos e subjetivos voltados para grupos
sociais que resistem e lutam por transformações para suas vidas.
Para Brandão (1999), o propósito de qualquer ação educativa deve ser a construção de
novos conhecimentos que aumentem a consciência e a capacidade de iniciativa transformadora
nos grupos pesquisados. Logo, o estudo da realidade vivida pelo grupo e sua percepção desta
mesma realidade são o ponto inicial e a base do processo educativo.

59

Para Paulo Freire18, educação não é sinônimo de transferência de conhecimento pelo fato
que não existe saber pronto e acabado. Necessita-se, segundo ele, de alunos e professores que
sejam críticos, questionadores, investigadores, humildes e persistentes (FREIRE, 2007). Para o
pensador e escritor, não se trata de uma qualidade a ser buscada, mas de algo que o educador
faz na sua rotina. No seu livro Educação como prática da liberdade, o entendimento do
professor enquanto pesquisador e reflexivo é recorrente. Freire elabora seu pensamento de
ensino da seguinte maneira:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1996, p.32).

Nesse sentido, a verdadeira educação é um ato dinâmico e permanente de conhecimento
centrado na descoberta, análise e transformação da realidade pelos que a vivem. Ainda, segundo
Freire (1996), o que temos que fazer é propor as pessoas sua situação existencial, concreta,
presente, como problema que, por sua vez, as desafiam e, assim, lhes exigem respostas, não só
no nível intelectual, mas no nível da ação (FREIRE, 1987). Assim, toda pesquisa temática se
faz ação pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar.
A coleta de dados consiste em obter as perspectivas e os pontos de vista dos participantes
(suas emoções, prioridades, experiências, significados e outros aspectos subjacentes) e também
as interações entre indivíduos, grupos e coletividades. Para Corbetta (2007), o enfoque do tipo
qualitativo avalia o desenvolvimento natural dos acontecimentos, ou seja, não há manipulação
nem estimulação com relação à realidade. Se fundamenta em uma perspectiva interpretativa
centrada no entendimento do significado das ações dos seres vivos, principalmente dos
humanos e suas instituições. Com este tipo de estudo, a experiência se faz importante, esse é
um bom método para descobrir as essências, os sentimentos, atributos, significados e aspectos
teleológicos ou filosóficos de um fenômeno sob estudo

18

Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo
influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira.
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2.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados

A pesquisa dividiu-se em três fases: a primeira, diagnóstica, constituiu-se na coleta das
percepções prévias dos alunos investigados referente aos conteúdos de ecologia e meio
ambiente. Para isso, foram produzidos textos (os quais foram transcritos literalmente, ou seja,
sem as correções gramaticais) e mapas mentais diagnósticos e estes, posteriormente avaliados
e classificados em cinco categorias. A segunda fase compreendeu as atividades da Sequência
de Ensino por Investigação (SEI) que, para o planejamento e o gerenciamento dessas interações
didáticas entre estudantes e professores, seguimos a proposta de Carvalho et al. (2017) que
sugerem quatro etapas para essas ações, sendo: 1 - Etapa de proposição do problema pelo
professor e estudantes, 2 - Etapa de resolução do problema pelos estudantes, 3 - Etapa da
sistematização dos conhecimentos elaborados pelos grupos e 4 - Etapa do escrever e desenhar.
Por fim, a terceira fase, que consistiu na elaboração de um novo mapa mental e texto final,
análise da percepção de meio ambiente dos estudantes investigados e interpretação dos
indicadores de AE.
As fases da pesquisa estão, resumidamente, estruturadas conforme o Quadro 1:

Quadro 1 - Fases da pesquisa com detalhamento dos instrumentos de coleta e análise dos dados
Fases da Pesquisa

I - Diagnóstica

II - SEI

III - Final

Instrumentos

Texto e Mapa mental inicial.

Proposição do problema pelo professor e
estudantes.
Resolução do problema pelos estudantes.
Sistematização dos conhecimentos.
elaborados pelos estudantes.
Descrever e desenhar novo mapa mental.
Texto final.
Mapa mental final.

Análise dos dados
Categorias para análise da percepção
dos estudantes:
1- Abrangente
2- Reducionista
3- Romântica
4- Socioambiental
5- Utilitarista

Elaboração e Desenvolvimento da
SEI

Categorias para análise da percepção
dos estudantes:
1- Abrangente
2- Reducionista
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Apresentação dos trabalhos na feira de
ciências da escola.
Análise da percepção ambiental e dos
indicadores de AE dos estudantes
investigados

3- Romântica
4- Socioambiental
5- Utilitarista
Indicadores
de
Alfabetização
ecológica

Fonte: A autora (2018).

2.3.1 Primeira Fase: Diagnóstica

A primeira fase constituiu-se na coleta das percepções iniciais dos estudantes sobre meio
ambiente e ecologia, já que cada um percebe, se comporta e responde distintamente às
atividades no e sobre ambiente. Essas respostas ou expressões resultam das suas percepções,
seus julgamentos e expectativas (BRAGA; MARCOMIN, 2008). Estudos de percepção
ambiental possibilitam entender melhor a associação entre ser humano e meio ambiente, suas
pretensões, julgamentos e atos, sendo possível conhecer o perfil de cada pessoa diante de
aspectos da problemática ambiental (RAMOS et al., 2009).
Conforme Oliveira (2006) a percepção dos indivíduos pode ser diagnosticada por meio
de mapas mentais, que correspondem a desenhos onde se representa o espaço em que se vive.
A importância de aplicar os mapas mentais com os estudantes se dá uma vez que os mesmos
levam em conta o cotidiano, o lugar em que vivem e o fantasiado, ou seja, as percepções, os
pensamentos e opiniões, bem como as experiências que foram adquiridas na escola através dos
professores e seus saberes enquanto atores sociais (AIRES; BASTOS, 2011).
Para Niemeyer (1994, p. 6) mapas mentais são efeitos de mapeamentos da aprendizagem,
e podem exteriorizar-se de diversas formas, como desenhos e rascunhos de mapas ou listas
mentais de lugares de referência, implementados antes de se fazer um percurso, por exemplo.
Os mapas mentais são explicações produzidas tomando por base a noção dos lugares vividos,
partindo de uma dada realidade (NOGUEIRA, 2002, p.1).
Esses mapas mentais certificam ao indivíduo descrever o seu olhar sobre o meio onde
está inserido, ao mesmo tempo em que aprecia sobre suas ações nesse meio, sendo que a solução
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poderá fornecer colaborações para o conhecimento da realidade em que as pessoas vivem. Os
mapas mentais também exercem o papel de tornar sensíveis os pensamentos, atitudes,
sentimentos, tanto sobre a realidade percebida quanto sobre o mundo imaginário (OLIVEIRA,
2006).
Para a análise, os mapas mentais elaborados foram classificados dentro de cinco
categorias, apontadas por Rodrigues e Malafaia (2009) como adequadas para organizar as
percepções de meio ambiente e ecologia demonstradas pelos estudantes. A produção dessas
categorias fundamentou-se nos estudos de Brügger (1999), Tamaio (2000) e Reigota (2009).
No Quadro 2, são apresentadas as descrições dessas categorias.

Quadro 2 - Categorias adotadas para análise das percepções dos estudantes sobre meio ambiente e
ecologia, de acordo com Rodrigues e Malafaia (2009)
Categorias
Abrangente

Reducionista

Romântica

Socioambiental

Utilitarista

Descrição
Define o meio ambiente de uma forma mais ampla e complexa. Abrange uma totalidade
que inclui os aspectos naturais e os resultantes das atividades humanas, sendo assim o
resultado da interação de fatores biológicos, físicos, econômicos e culturais.
Traz a ideia de que o meio ambiente se refere estritamente aos aspectos físicos naturais,
como a água, o ar, o solo, as rochas, a fauna e a flora, excluindo o ser humano e todas as
suas produções. Diferentemente da categoria romântica, não proclama o enaltecimento da
natureza.
Elabora uma visão de “super natureza”, mãe natureza. Aponta a grandiosidade da natureza,
sempre harmônica, enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e beleza estética. O homem
não está inserido neste processo.
Desenvolve uma abordagem histórico-cultural. Essa leitura apresenta o homem e a
paisagem construída como elementos constitutivos da natureza. Postula uma compreensão
de que o homem se apropria da natureza e que o resultado dessa ação foi gerado e
construído no processo histórico. Muitas vezes o homem surge como destruidor e
responsável pela degradação ambiental.
Esta postura, também dualística, interpreta a natureza como fornecedora de vida ao
homem, entendendo-a como fonte de recursos para o homem. Apresenta uma leitura
antropocêntrica.
Fonte: Rodrigues e Malafaia (2009).

2.3.2 Segunda Fase: Etapas da Sequência de Ensino por Investigação (SEI)

Na segunda fase foram realizadas as atividades da (SEI) referente aos conteúdos de
ecologia. Para o planejamento e o gerenciamento dessas interações didáticas entre alunos e
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professores, seguimos a proposta de Carvalho (2017), que sugere quatro etapas para essas
ações: 1 - Etapa de proposição do problema pelo professor e alunos, 2 - Etapa de resolução do
problema pelos alunos, 3 - Etapa da sistematização dos conhecimentos elaborados pelos grupos
e 4 - Etapa do escrever e desenhar.
A SEI tem algumas atividades-chave: um problema, que pode ser experimental ou teórico
e contextualizado, uma atividade de organização do conhecimento construído pelos alunos (de
preferência um texto escrito) e alguma atividade que contextualize o conhecimento no dia a dia
dos alunos (essa atividade também pode ser organizada para aprofundamento do conhecimento
levando os alunos a saber mais sobre o assunto).
Conforme detalhado no capítulo dois, o planejamento e as interações didáticas das
principais atividades que compõem a SEI, segundo propõe Carvalho (2017) são: (A) o
problema, (B) leitura de texto de sistematização do conhecimento, (C) atividades que levam à
contextualização do conhecimento e a atividade de avaliação ou aplicação finalizando uma SEI
(D).

2.3.3 Terceira Fase: Final

Na fase final também foram realizadas as atividades de elaboração de um texto e dos
mapas mentais, com a intenção de evidenciar os conhecimentos obtidos pelos os alunos a partir
da intervenção pedagógica do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) em ecologia. Desta
forma, cada aluno elaborou dois mapas mentais, um inicial, diagnóstico, e outro posterior ao
período de desenvolvimento da SEI. A análise dos mapas mentais se deu pela comparação dos
mesmos, segundo as categorias demonstradas no Quadro 2.
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2.3.4 Comitê de Ética

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
(CEP/UERR), pois segundo a resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) número
466/2012 no seu item II.14 define pesquisa envolvendo seres humanos como: “Pesquisa que,
individual ou coletivamente, tenham como participante o ser humano, em sua totalidade ou
partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados,
informações ou materiais biológicos”. Para tanto, os seguintes passos foram seguidos: cadastro
na Plataforma Brasil, apresentação do Projeto de Pesquisa de acordo com o item 3.4.1 da Norma
Operacional nº 001/2013, a formalização do protocolo de pesquisa e submissão do protocolo
de pesquisa à Plataforma Brasil para análise do CEP/UERR. O parecer consubstanciado foi
emitido em 28 de Maio de 2018, com o número 2.679.413 (ANEXO C).
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3

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A
ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA DOS ESTUDANTES

Este capítulo se inicia com a análise dos mapas mentais diagnósticos e dos textos
redigidos pelos alunos pesquisados acerca do tema “meio ambiente e ecologia”. Sua elaboração
e aplicação teve o intuito de conhecer as concepções prévias de meio ambiente dos investigados.
A atividade foi desenvolvida pelos alunos em duas horas e objetivou que expressassem o que
entendem por meio ambiente e ecologia. Desta forma, sua aplicação subsidiou a elaboração da
Sequência de Ensino por Investigação (SEI).
A segunda seção se dedica à descrição das aulas, tomando como referência cada atividade
contemplada da SEI. Enquanto a terceira apresenta os resultados do mapa mental final e são
apresentadas as discussões relativas aos dados obtidos nesta pesquisa, associados aos objetivos
propostos - verificar se houve indícios de AE - observando as diferentes etapas da SEI.

3.1 Concepções prévias de meio ambiente dos alunos investigados

A expressão “meio ambiente” é constantemente utilizada tanto nos meios de comunicação
como nos discursos políticos, livros didáticos, músicas e outras fontes. O termo apresenta uma
grande diversidade conceitual, possibilitando diferentes interpretações, muitas vezes,
influenciadas pela vivência pessoal, profissional e pelas informações veiculadas na mídia
(BEZERRA; GONÇALVES, 2007).
Com relação as concepções prévias dos alunos investigados sobre meio ambiente e
ecologia foi verificado que as duas categorias mais presentes foram a Reducionista e a
socioambiental. (Figura 2).
Onze estudantes investigados, quando perguntados sobre o que eles entendiam por meio
ambiente, apresentaram uma concepção enquadrada na categoria reducionista (Figura 2). Tal
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concepção de meio ambiente refere-se a uma concepção estritamente relacionada aos aspectos
físicos naturais, como a água, o ar, o solo, as rochas, a fauna e a flora, excluindo o ser humano
e todas as suas intervenções no meio (RODRIGUES; MALAFAIA, 2009).

Figura 2 - Concepções prévias de meio ambiente apresentadas pelos estudantes investigados
12
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2
0
Reducionista

Socioambiental

Abrangente

Romântica

Utilitarista

Fonte: A autora (2018).

Nota-se que muitos alunos não se veem como parte integrante do meio ambiente,
enxergando-o separadamente, conforme as citações exemplificadas no Quadro 03 e as
ilustrações apresentadas nas Figuras 3 e 4. As respostas apresentam evidências que apontam
para o fato de que os elementos da natureza são supervalorizados em relação ao elemento
humano e suas produções.

Quadro 3 - Citações referentes a concepção "reducionista" de meio ambiente
CATEGORIA

CITAÇÕES
A1 - Meio ambiente é basicamente a natureza na qual somos inseridos...
A5 - Sempre que penso no meio ambiente, imagino as árvores com sua cor verde
característica... com seu processo de fotossíntese...
A7 - O meio ambiente é um ecossistema do nosso planeta que consiste em estações,
climas, plantas e animais. No Brasil, nosso meio ambiente é diverso...
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Reducionista

A9 - Meio ambiente é um conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam
os seres vivos; pode ser entendido também como um conjunto de condições que
permitem abrigar a vida...
A12 - São as áreas naturais...
A13 - O meio ambiente é o um lugar preservado, que não foi tocado pelo ser humano,
ou seja, fora das casas, prédios, carros, bancos, cidades...
A18 - O meio ambiente é a fauna e a flora...
A21 - O meio ambiente é tudo aquilo a nossa volta, o ecossistema...
A22 -No meio ambiente nós vemos as plantas, os animais, rochas, solo, água...
Fonte: A autora (2018).

Figura 3 - Ilustrações que expressam uma concepção "reducionista" de meio ambiente
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Figura 4 - Ilustrações que expressam uma concepção "reducionista" de meio ambiente

Fonte: A autora (2018)

Esses resultados corroboram alguns estudos similares. Costa et al. (2006), investigando a
incorporação da educação ambiental na prática pedagógica, sob o olhar de discentes dos cursos
técnicos integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, identificaram, que mais da metade dos pesquisados possui uma concepção de meio
ambiente reducionista. Para Molin et al. (2007), não há aprofundamento suficiente dos
conceitos sobre meio ambiente no ambiente escolar, o que pode explicar a concepção
reducionista da maioria dos alunos pesquisados. Eles também averiguaram que a concepção de
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meio ambiente indicada por estudantes está relacionada com uma interpretação naturalista de
meio ambiente.
Além disso, os dados da pesquisa de Costa et al. (2006), confrontam os resultados
colhidos no estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2001 (MMA) que
estão relacionados ao pensamento da população brasileira a respeito do meio ambiente
(BRASIL, 2012), este apresentou o predomínio da compreensão do meio ambiente como
sinônimo de natureza, ou seja, 67% dos brasileiros entendem como algo que não deve ser tocado
ou maculado pelo homem. Além disso, este trabalho permitiu reconhecer que uma grande parte
da população ainda compreende meio ambiente como exclusivamente fauna e flora (elementos
comuns na mente dos alunos investigados no presente trabalho), e reduzido aos limites do
Planeta Terra, não considerando outros elementos como componentes do ambiente.
Essa concepção de pensamento de meio ambiente, que suprimi o ser humano, e o coloca
como um elemento à parte, deixa de considerar o papel da espécie humana (muitas vezes
destrutivo) sobre os demais elementos da biosfera, o que inclui as relações dos seres humanos
entre si, e o seu papel na conservação ou extinção dos ecossistemas.
A concepção reducionista apresentada por muitos alunos, segundo Molin et al. (2007),
está relacionada com a tendência ecológica existente em muitos livros didáticos, onde modelos
tradicionais do processo ensino e aprendizagem ainda perseveram. Já no trabalho de Fonseca
(2007) foi possível verificar que muitos conceitos sobre ambiente tratados nos livros didáticos
de Biologia, são apresentados em condições secundárias, como itens de capítulos, leituras
selecionadas e textos informativos e na sua maioria ainda com abordagem disciplinar
fragmentária e reducionista. De acordo com Sato (1996), o livro didático pode agir como “tábua
de salvação”, mas em muitos casos pode ser ineficiente, promovendo uma confusão de
conteúdos, e priorizando conceitos sem relacioná-los.
Na citação de uma aluna “Meio ambiente é um conjunto de fatores físicos, biológicos e
químicos que cercam os seres vivos; pode ser entendido também como um conjunto de
condições que permitem abrigar a vida” é possível destacar uma definição similar aos
conceitos de ecologia exibidos na maioria dos livros didáticos de Biologia, os quais dão
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destaque na relação existente entre os seres bióticos e os abióticos. Isso demonstra a
interferência dos livros didáticos utilizados e que, muitas vezes se reduzem a eles e deixam de
oferecer algo mais do que as informações sobre o ambiente físico e biológico.
Benjamin (2000) salienta que o livro didático não pode ser considerado o único
responsável por esta concepção reducionista de meio ambiente, uma vez que os professores têm
total liberdade para buscarem instrumentos para desenvolver esses conteúdos em sala de aula.
Na concepção de nove estudantes (Figura 2), meio ambiente é visto como uma
apropriação da natureza pelo homem. Esse resultado é consequência dessa ação do ser humano
que foi gerada e construída ao longo do processo histórico. Apresenta o homem e a paisagem
construída como elementos constitutivos da natureza. Postula uma compreensão de que o
homem se apropria da natureza e que o resultado dessa ação foi gerado e construído no processo
histórico. Muitas vezes o homem surge como destruidor e responsável pela degradação
ambiental (RODRIGUES; MALAFAIA, 2009). Esse entendimento reflete uma concepção
enquadrada na categoria socioambiental. Como observado no Quadro 4 abaixo, muitas citações
indicam o homem como depredador e encarregado pela deterioração ambiental.

Quadro 4 - Citações referentes a concepção "socioambiental" de meio ambiente
CATEGORIA

Socioambiental

CITAÇÕES
A2 - A cada dia somos mais afetados pelo aquecimento global e poluição. Esses
acontecimentos são causados por culpa do ser humano...
A15 - As pessoas, com suas atitudes inadequadas, a todos os momentos lançam
resíduos no meio ambiente, desmatam e retiram produtos provenientes dela, colocando
muitos animais em extinção...
A17 - O ser humano é o grande causador dos impactos ambientais...
Fonte: A autora (2018).

As Figuras 5 e 6 compreendem imagens que exemplificam a categoria socioambiental,
onde pode-se observar um carro, árvore, lixeiras de coleta seletiva. Nesses casos, a imagem e a
linguagem apresentadas no texto desses alunos, se unem num entendimento que possa
representar uma ideia de meio ambiente integrar componentes do ambiente natural e humano
cultural. Percebe-se uma leitura de que o que vem da natureza e as produções humanas estão
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relacionadas. Exemplificado na citação “Meio ambiente é a natureza, o ambiente em que nós
vivemos e ocupamos, sendo importante a interação do verde em nosso ambiente”.

Figura 5 - Ilustrações que expressam uma concepção "socioambiental" de meio ambiente
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Figura 6 - Ilustrações que expressam uma concepção "socioambiental" de meio ambiente

Fonte: A autora (2018).

Guimarães (2002), destaca que a percepção do progresso está quase sempre relacionada
à agressão do ser humano ao meio ambiente. Este fato está vinculado à concepção
socioambiental de meio ambiente, onde o ser humano aparece, em muitas vezes, como
destruidor. Nesse mesmo estudo, o autor reconhece que entre os professores, ainda há, a tensão
entre modernização e preservação da natureza.
De outra forma, verificou-se que três estudantes investigados demonstraram um
pensamento mais abrangente de meio ambiente (Figura 2). Define o meio ambiente de uma
forma mais ampla e complexa. Abrange uma totalidade que inclui os aspectos naturais e os
resultantes das atividades humanas, sendo assim o resultado da interação de fatores biológicos,
físicos, econômicos e culturais (RODRIGUES; MALAFAIA, 2009).
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De acordo com os registros apresentados no Quadro 05 e pelas ilustrações observadas nas
Figuras 7 e 8, a visão abrangente remete a uma forma mais global e complexa de compreender
o meio ambiente.
Pode-se notar a abrangência não apenas dos aspectos naturais, mas, também, as
decorrentes de atividades humanas, resultando na interação de fatores biológicos, físicos,
econômicos e culturais.

Quadro 5 - Citações referentes a concepção "abrangente" de meio ambiente
CATEGORIA

Abrangente

CITAÇÕES
A4 - O meio ambiente não se resume as flores, matas, rios, mas também ao lugar onde
vivemos e passamos nosso tempo...
A23 - As pessoas acham que meio ambiente é só a natureza, mas as praças, parques,
escolas, cidades, também fazem parte do ambiente...
A24 - Meio ambiente são os lugares que vivemos e que vemos vida, por exemplo um
shopping, uma floresta, uma horta, uma casa ou um parque...
Fonte: A autora (2018).
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Figura 7 - Ilustrações que expressam uma concepção "abrangente" de meio ambiente

Figura 8 - Ilustrações que expressam uma concepção "abrangente" de meio ambiente

75

Fonte: A autora (2018).

Essa concepção de meio ambiente é corroborada por Reigota (2002), na qual ele escreve:

O ambiente caracteriza-se pelo conjunto de condições materiais e morais que envolve
alguém. Como também, é o resultado da interação dos fatores bióticos entre si e com
as condições físicas e químicas (abióticos). A noção de meio ambiente engloba, ao
mesmo tempo, o meio cósmico, geográfico, físico e o meio social, com as instituições,
sua cultura, forças que exercem sobre o indivíduo e nas quais ele reage de forma
particular, segundo seus interesses e suas capacidades. (REIGOTA, 2002, p. 46).

Santos (2002) afirma que para ampliar a concepção dos alunos sobre meio ambiente, a
primeira atitude a ser tomada é admitir a necessidade de uma modificação nas relações do
homem com a natureza e essencialmente promover uma visão humanista e realista, reunidas no
famoso slogan de René Dubos (1972): “pensar globalmente, agir localmente”. Essa famosa
frase está na base da ideia de desenvolvimento sustentável. No seu livro, Only One Earth – The
Care and Maintenance of a Small Planet, Dubos apresentou os fundamentos conceituais e
operacionais do desenvolvimento sustentável, que foi materializado nas noções de um planeta
singular, finito e interativo com o seu passado e com o seu futuro, um planeta em crise, mas
sujeito de ser transformado e salvo pela vontade e trabalho de toda a humanidade.
Santos e Sato (2001) destacam que é fundamental o exercício de uma abordagem mais
abrangente com alunos do ensino médio que englobe uma visão contextualizada da realidade
ambiental, os componentes biofísicos e as condições sociais. Essa abordagem origina do fato
de que o conceito de meio ambiente não permaneça reservado à perspectiva ecológica, em
termos de conservação da natureza, da biodiversidade ou da contaminação e degradação dos
ecossistemas, por exemplo.
Outra concepção de meio ambiente identificada foi aquela incluída na categoria
romântica, que deixa visível o olhar harmônico, enaltecido, maravilhoso, com equilíbrio e
beleza estética. Elabora uma visão de “super natureza”, “mãe natureza”. Aponta a
grandiosidade da natureza, sempre harmônica, enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e beleza
estética. O homem não está inserido neste processo (RODRIGUES e MALAFAIA, 2009).
Apenas um estudante apresentou tal concepção nessa primeira etapa (Figura 02).
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Nessa categoria observa-se certa tendência nos investigados em retratar o entendimento
de meio ambiente como sendo um ambiente natural cheio de harmonia, sem espaços para
relações de desarmonia ou degradação, mesmo as de natureza ecológica, já que não existe
menção a queimadas, desmatamentos ou predadores. Exemplos de ilustrações que indicam este
tipo de pensamento podem ser observados nas Figuras 9 e 10, onde é apresentada uma natureza
com animais como pássaros, cobra e um elefante, que não é uma espécie nativa da fauna
brasileira, mas que ocupa o imaginário dos alunos.

Figura 9 - Ilustrações que expressam uma concepção "romântica" de meio ambiente
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Figura 10 - Ilustrações que expressam uma concepção "romântica" de meio ambiente

Fonte: A autora (2018).

Tamaio (2000) afirma que esta categoria de pensamento pode ser estreitamente
influenciada pela mídia. Observam-se imagens de pássaros, árvores, flores e borboletas, que
podem ser consideradas tradicionalmente românticas. Os livros didáticos também podem ser
considerados responsáveis pela concepção romântica demonstrada pelos discentes investigados
e o meio ambiente ainda tem sido abordado com base numa cultura que provém apenas deles.
Mayer (1998) afirma que isso incentiva o aluno a ter uma visão “romântica” de meio ambiente
e nega o conhecimento local, que pode ser relevante para o entendimento do mundo físico e
social.
Nas citações dos estudantes, “Meio ambiente são lugares maravilhosos da natureza, e
não há poluição” ou “Meio ambiente é um meio de total equilíbrio ecológico”, ou ainda “Meio
ambiente é ar, água, céu limpo, vida, saúde e paz” onde é possível observar a natureza
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fantasiosa desta concepção, em que todos os seres vivos, exceto os seres humanos, convivem
juntos em equilíbrio. Percebe-se que estes alunos compreendem o meio ambiente como um
local de bondade e total harmonia.
A concepção utilitarista de meio ambiente foi identificada em um estudante investigado
(Figura 02) e refere-se a ideia de que o meio ambiente deve ter utilidade e deve ser apossado
para a satisfação das necessidades humanas. Esta postura, também dualística, interpreta a
natureza como fornecedora de vida ao homem, entendendo-a como fonte de recursos para o
homem. Apresenta uma leitura antropocêntrica (RODRIGUES; MALAFAIA, 2009). Nessa
visão o mundo natural está sujeito ao homem, e as plantas e animais são considerados fontes de
alimento, de combustível e de lazer.
Nas citações dos estudantes“No meu ponto de vista, o meio ambiente é algo que tem de
ser preservado, pois é fonte de recursos na vida de um ser humano”, “espaço fundamental
para nós seres humanos, tem algumas utilidades para nós, por exemplo, o caule de uma árvore
serve para fazer móveis”; “é onde nós tiramos matéria para viver”, ou ainda, “é dele que
tiramos os alimentos e tudo que precisamos para sobreviver” observam-se exemplos da
concepção utilitarista expostas por alguns investigados, nas quais pode-se evidenciar uma
concepção de meio ambiente conforme um pensamento antropocêntrico. Essa visão é
reconhecida na citação, por exemplo, “precisamos cuidar para podermos continuar a usufruir”
(Quadro 6).

Quadro 6 - Citações referentes a concepção "romântica" de meio ambiente
CATEGORIA

Romântica

CITAÇÕES
A3 - Meio ambiente é um lugar preservado, onde os animais podem viver livres e ser
como são... onde o céu é azul.. são lugares maravilhosos da natureza, e não há
poluição... precisamos cuidar para podermos continuar a usufruir...
A14 - Há uma beleza natural e variada, aquela que nos acolhe, fornece matéria prima,
calmaria e nos apresenta a vida...
A20 - O meio ambiente é belo e majestoso! É um meio de total equilíbrio ecológico, ou
ainda: Meio ambiente é ar, água, céu limpo, vida, saúde e paz...
Fonte: A autora (2018).
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Segundo os estudos de Sauvé (1997) essa visão utilitária é adequada com o ambiente
sendo concebido como um recurso e demonstra a necessidade de sua conservação, para que as
próximas gerações possam, também, beneficiar-se dele. Também para proporcionar o
atendimento das necessidades humanas, sejam elas de alimentos, de habitação ou até de
natureza estética, pois o necessitar humano ultrapassa as necessidades biológicas, a ponto de,
na visão antropocêntrica, serem estipuladas as condições ideais, de um ‘bom ambiente’
(MATSUSHIMA, 1991; GUATTARI, 2001).
A origem dessa visão vem da ética antropocêntrica humanista e do pensamento
cartesiano, conforme Oliveira (2006), que situa o homem afastado do ambiente natural. O
período newtoniano-cartesiano tem como preceito a fragmentação e a visão dualista do
universo. Com este paradigma, aparecem as inúmeras fragmentações: a visão de mundo
material e o espiritual; do corpo e da mente; da filosofia e da ciência; do objetivo e subjetivo;
da ciência e da fé, entre outras. Na Ciência Moderna, a concepção linear e mecanicista do
universo, propostas por René Descartes e Isaac Newton, fundamenta-se na lógica racionalista
que nega o sagrado e a subjetividade (VASCONCELLOS, 2002). Nesse modelo de ciência, o
homem é o senhor do mundo, pois acredita ter o direito de transformar, explorar, servir-se e
escravizar a natureza (CAPRA, 2006).

Exemplos de ilustrações que retratam essa concepção ambiental podem ser observadas na
Figura 11.
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Figura 11 - Ilustrações que expressam uma concepção "utilitarista" de meio ambiente

Fonte: A autora (2018).

De acordo com Santana e Chaves (2004), um dos fatores que contribui para a visão
utilitarista do ambiente é o próprio saber escolar, no qual muitas abordagens ambientais
fracionadas e centradas em definições ecológicas coexistem com esforços legítimos de
estruturação de um pensamento holístico, abrangente.
Apesar das competências superiores da educação brasileira (BRASIL, 1998) proporem
abordagens holísticas pautadas na interdisciplinaridade, tendo o cotidiano e a própria realidade
dos envolvidos nos métodos de ensino e aprendizagem como ponto de partida para as ações
pedagógicas, percebe-se um período de lenta transição no entendimento das questões
ambientais, cuja evolução é, certamente, influenciada por ações no âmbito escolar, expresso
pela compreensão da condição integrante das pessoas na prática ambiental (SANTANA;
CHAVES, 2004).
Diante disso, a sequência didática investigativa com o tema Conhecimento regional: o
lugar onde vivo, apresentada a seguir, busca abordar temas conceituais e expandi-los conforme
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a própria complexidade dos problemas ambientais e dos impactos desses nos sistemas naturais
e sociais, ressaltando a inclusão dos aspectos sociais, econômicos e culturais regionais do
Estado de Roraima, região Amazônica.

3.2 Sequência de Ensino por Investigação

A proposta didática desta sequência surgiu como uma ferramenta norteadora para se
trabalhar ecologia com uma turma da 3ª série, embasado nos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEMs): Ciências da Natureza, que prevê:

Uma visão sistêmica, sem cancelar o caráter necessariamente disciplinar do
conhecimento científico, mas completando-o, estimula a percepção da inter-relação
entre os fenômenos, essencial para boa parte das tecnologias, para a compreensão da
problemática ambiental e para o desenvolvimento de uma visão articulada do ser
humano em seu meio natural, como construtor e transformador deste meio. [...] O
entendimento dos ecossistemas atuais implica um conhecimento da intervenção
humana, de caráter social e econômico, assim como dos ciclos de materiais e fluxos
de energia. A percepção da profunda unidade da vida, diante da sua vasta diversidade,
é de uma complexidade sem paralelo em toda a Ciência [...]. (BRASIL, 1999, p. 209).

Nesta proposta didática da SEI trabalhamos o tema Conhecimento Regional – o lugar
onde vivo, como tema principal, adequando-se aos interesses e características dos alunos, isto
é, “um mesmo tema pode ser tratado de muitas maneiras, escolhendo-se abordagens
compatíveis com o desenvolvimento intelectual da classe, com a finalidade de realizar
processos consistentes de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2007, p. 29).
Podemos acrescentar ainda, que:

Devem ser selecionados os conteúdos e as estratégias que possibilitem ao aluno
entender não só a sua realidade particular, mas principalmente o contexto maior no
qual esta realidade específica se insere. A vida escolar deve fornecer ao aluno
ferramentas para uma atuação consciente em sua vida. O objetivo da educação escolar
deve ser o de dotar os alunos da competência de compreender, utilizar e transformar
a realidade. De posse dessas habilidades, eles serão capazes de procurar, selecionar e
utilizar qualquer informação de que tenham necessidade no decorrer de suas vidas.
(BRASIL, 2007, p. 52).
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Carvalho (2017, p. 09) divide as atividades realizadas em uma sequência de ensino por
investigação em cinco momentos (Figura 12), que foram seguidos durante a pesquisa:

Figura 12 - Atividades realizadas em uma Sequência de Ensino por Investigação

1 - PROPOSIÇÃO DO
PROBLEMA PELOS
ALUNOS E PROFESSORA

2 - RESOLUÇÃO DO
PROBLEMA

4 - ESCREVER E
DESENHAR

5 - AVALIAÇÃO

3 - SISTEMATIZAÇÃO E
CONTEXTUALIZAÇÃO
DOS CONHECIMENTOS

Imagem adaptada conforme a sequência proposta por Carvalho (2017). Fonte: A autora (2018).

No Quadro 7, detalhamos cada atividade da SEI em termos de estratégias e dos conteúdos
abordados.

Quadro 7 - Atividades desenvolvidas em cada momento da SEI com a descrição das estratégias e
conteúdos
ATIVIDADE
1

2

3
4

MOMENTO DA SEI
Problematização
Resolução do Problema
e
Sistematização
do
Conhecimento
Sistematização
e
Contextualização
do
Conhecimento
Sistematização
e
contextualização
do
Conhecimento

DESCRIÇÃO ESTRATÉGIAS
Aula de Campo
O lugar onde vivo: conhecendo o entorno da escola.
Discussão das questões da aula de campo, delimitação dos
temas e grupos de pesquisa.
Pesquisas bibliográficas e de Campo
Laboratório de informática – cada grupo iniciou as pesquisas
sobre seus temas utilizando os computadores do laboratório
de informática. Também foi distribuído material impresso.
Vídeos Biomas do Brasil, Exposição Virtual e texto Amazônia:
Verdades e Mitos.
Leitura e discussão de textos: Fluxo de energia nos
ecossistemas, níveis tróficos: pirâmides ecológicas e os ciclos
da matéria; relações ecológicas intraespecíficas (competição,
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5
6
7

Sistematização
do
Conhecimento
Sistematização
e
contextualização
do
Conhecimento
Escrever e Desenhar e
Avaliação

cooperação, colônias e sociedades) e interespecíficas
(competição, interações tróficas – herbivoria, predação e
parasitismo, mutualismo, comensalismo e inquilismo).
Aula de Campo
Visita guiada ao Parque Ecológico Bosque dos Papagaios
Apresentação dos grupos de trabalho - Seminários
Apresentação dos grupos de trabalho – Feira de Ciências da
Escola e Feira Estadual de Ciências de Roraima (FECIRR)
Fonte: A autora (2018).

Atividade 1 – Aula de Campo com o tema: O lugar onde vivo - conhecendo o entorno da escola.

A sequência foi iniciada com uma aula de campo intitulada: O lugar onde vivo:
conhecendo o entorno da escola, com o intuito de iniciar a problematização que visa à
construção da noção de ambiente e ocupação humana, bem como os demais conceitos de
ecologia que circundam esses temas. Em seguida, introduzimos atividades que estimulam a
reflexão sobre o lugar19 (arredores da escola), sua história, que é parte de um ecossistema com
uma variedade de microssistemas, uma paisagem com fauna e flora particulares e, segundo
Capra (2006, p.123) “[...]onde seus habitantes fazem parte de uma ordem social, econômica e
política; importam ou exportam fontes de energia, água e detritos e estão ligados a outros
lugares por incontáveis vínculos”.
O lugar onde moro é um importante instrumento educacional e tem a intenção de ampliar
o foco da educação para examinar as relações entre as disciplinas e estender a nossa percepção
do tempo (CAPRA, 2006, p.121).

O conceito de lugar que utilizamos é o de David Orr (Capra, 2006) que diz ser: “uma casa, uma vizinhança, uma
comunidade, quarenta acres, mil acres”, ou seja, neste caso os arredores da escola.
19

84

A atividade 1 consistiu em três aulas20, sendo uma aula de campo21 no entorno da escola;
discussões sobre a saída na aula seguinte e posteriormente a escolha de subtemas a serem
desenvolvidos dentro da sequência que foram apresentados no formato de seminários.
A aula de campo no entorno da escola apresentou o objetivo de que os alunos tivessem
uma percepção diferenciada do bairro, tanto nas questões ambientais como de ocupação
humana. Com a utilização de um roteiro (APÊNDICE A) previamente desenvolvido pela
pesquisadora, os alunos avaliaram aspectos da infraestrutura urbana e de que forma estes
impactam na saúde ambiental e humana. Também observaram as características do Bioma
Amazônia presentes no entorno.
Na retomada das atividades após a aula de campo, já na sala de aula, foi realizada uma
discussão dos dados obtidos pelos alunos durante a atividade na busca em revisar os conceitos
relacionados. Foi proposto aos alunos que escolhessem, dentre os registros fotográficos e as
anotações do roteiro, os pontos representativos da realidade do entorno escolar e os
apresentassem ao restante da turma na aula seguinte.
Optamos pela aula de campo por entender que a utilização de ambientes exteriores à sala
aula no ensino formal, pode favorecer uma aprendizagem melhor integrada e mais
contextualizada (REBELO; MARQUES; COSTA, 2011; REBELO, 2014). Realizar atividades
nesses ambientes pode “promover a aquisição de uma perspectiva integradora de saberes, os
quais ajudam a uma atitude com marcado sentido ético e com responsabilização social
assumida, para com o ambiente” (MARQUES; PRAIA, 2009, p. 24).
Neste sentido, considera-se que essas atividades (MARQUES; PRAIA, 2009) contribuem
para o estudo do lugar/contexto onde estão inseridas as comunidades escolares, ou seja, os
lugares de vivência cotidiana conhecidos pelos estudantes.

20

Cada aula teve a duração de uma hora.
Fernandes (2007, p. 17), considera como atividade de campo em ciências toda aquela que envolve a saída dos
estudantes para um ambiente alheio aos espaços de estudos encontrados na escola, seja ele um jardim, um bosque,
um museu, um porto, uma indústria ou outra instituição em geral. Configurando-se como o “estudo in loco de uma
realidade extraclasse”.
21
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Com essa prática, seguimos as Orientações Curriculares para Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 2007), que evidenciam a relevância de atividades
em espaços não formais na educação básica, à medida que recomendam a prática de estudos do
meio. Segundo o texto:

A realização de estudos do meio é motivadora para os alunos, pois desloca o ambiente
de aprendizagem para fora da sala de aula. Um estudo do meio significativo pode ser
realizado na região onde se situa a escola, [...] nessas circunstâncias, os alunos têm
oportunidade de: avaliar as condições ambientais, identificando, por exemplo, o
destino do lixo e do esgoto, o tratamento dado à água, o modo de ocupação do solo,
as condições dos rios e córregos e a qualidade do ar; entrevistar os moradores, ouvindo
suas opiniões sobre as condições do ambiente, suas reclamações e sugestões de
melhoria; elaborar propostas visando à melhoria das condições encontradas,
distinguindo entre as de responsabilidade individual das que demandam a participação
do coletivo ou do poder público; identificar as instâncias da administração pública
para as quais as reivindicações devem ser encaminhadas (BRASIL, 2007, p. 26).

Esses espaços podem incentivar e promover a AE que, segundo Capra (2006, p.134), vê
a “educação como a mola propulsora de um processo que dura a vida inteira e que só se inicia
com a educação não formal”. Ainda, segundo Queiroz (2013, p.34), a AE “busca criar
oportunidades para um relacionamento íntimo do ser humano com a ambiente”, restabelecendo
um elo que foi rompido e que os problemas ambientais são a consequência deste
distanciamento.
Para Layrargues (2003, p.02) “A finalidade da AE se apoia na possibilidade de nutrir este
sentimento de afinidade para com o mundo natural, ou seja, despertar a biofilia nos educandos”.
Logo, uma pessoa ecologicamente alfabetizada passa a respeitar e se encantar pelo mundo
natural compreendendo que faz parte da teia da vida criando vínculos à natureza.
A partir dos registros e discussões da aula de campo, foi proposto aos alunos que
formassem grupos de trabalho (três grupos com seis componentes e um com sete) e sugerissem
temas para investigação. Os temas foram propostos pelos próprios alunos (dentro da temática
geral da sequência Meio Ambiente/ Ecologia: Lugar onde vivo) e apresentados no formato de
seminários ao final da sequência.
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Os temas sugeridos foram: 1 – Tipos vegetacionais do Estado de Roraima, 2 – O caminho
do lixo em Boa Vista, 3 – Impactos da imigração na saúde – o sarampo, 4 – A mineração nas
terras indígenas.
Atividade 2 – Pesquisa Bibliográfica

Para esta atividade, foram necessárias duas horas: uma no laboratório de informática e
outra na sala de aula.
A resolução dos problemas referentes às temáticas sugeridas pelos alunos iniciou-se na
Atividade 2, com a ida ao laboratório de informática (Figura 13) e a pesquisa bibliográfica
inicial. Já na sala de aula, a pesquisadora levou material impresso (ANEXO) e distribuiu a cada
grupo.

Figura 13 - Alunos no laboratório de informática

Fonte: A autora (2018).
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A atividade 3, foi realizada em duas aulas. A primeira ocorreu na sala de vídeo, onde os
alunos assistiram a três vídeos produzidos pelo CDCC – USP (Centro de Divulgação Científica
e

Cultural

da

USP)

disponíveis

nos

seguintes

endereços

eletrônicos

-

https://youtu.be/0dlXce3s4mo, https://youtu.be/CNeFo11qjBA, https://youtu.be/e3sjrxesyso.
Os vídeos apresentam os Biomas Brasileiros e algumas considerações sobre vida, dando
enfoque às interações entre os seres vivos e o ambiente como sendo uma das características da
vida.

Atividade 3 – Vídeos Biomas do Brasil e exposição virtual

Em relação à utilização de vídeos nas aulas, Santos e Kloss (2010, p. 10) falam que os
mesmos “dão a chance de complementar as informações, sendo que eles não eliminam o papel
do professor, ao contrário, ajudam a desenvolver suas tarefas principais, que são a de obter uma
visão de conjunto e educar para uma visão mais crítica”.
Foi solicitado aos alunos que durante a apresentação realizassem a caracterização de cada
um dos biomas: tipo de clima, vegetação e solo; flora e fauna características; principais
impactos relacionados à ação humana sobre cada bioma. No intervalo de cada vídeo, ocorreram
pequenas pausas para que os alunos realizassem as anotações e discussões sobre o tema. Ao
final dessa etapa foi discutido o conceito de bioma, que fica bem evidente nos vídeos.
A segunda aula da atividade 3 aconteceu no laboratório de informática. Com os alunos
divididos em trios, realizaram uma visita à exposição virtual intitulada “Biomas do Brasil”
(http://eravirtual.org/biomas/index.html). A exposição “Biomas do Brasil” é uma ação de
divulgação da biodiversidade do governo brasileiro, por meio do Ministério de Ciência e
Tecnologia, junto à conferência de meio ambiente da ONU.
Foi requisitado aos alunos, que realizassem em casa, a leitura de um texto para
complementar as informações não obtidas durante a apresentação dos vídeos e da exposição
virtual, bem como a produção de um texto individual. As leituras foram realizadas a partir da
edição 211, de Março de 2007, da revista on line do Instituto Humanitas Unisinos, intitulada
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Amazônia:

Verdades

e

Mitos,

disponível

no

endereço

eletrônico

http://www.ihuonline.unisinos.br/edicao/211.
O objetivo desta atividade foi a sistematização do conhecimento. Carvalho (2017, p. 15)
afirma que “um texto de sistematização se torna extremamente necessário, não somente para
repassar todo o processo da resolução do problema, como também o produto do conhecimento
discutido em aulas anteriores, principais ideias e conceitos surgidos”.
Atividade 4 – Sistematização e contextualização do Conhecimento

Capra (2006) ressalta que para moldarmos uma sociedade com características
sustentáveis é necessário que essa sociedade humana seja planejada de maneira tal que os seus
estilos de vida, tecnologias e instituições sociais respeitem, apoiem e cooperem com a
capacidade inerente da natureza em manter a vida. O primeiro passo para que isso ocorra deve
ser o conhecimento de como a natureza sustenta a teia da vida, como os ecossistemas se
organizam para sustentar os processos vitais básicos através de bilhões de anos de evolução.
Com o objetivo de conhecer como a natureza sustenta a teia da vida e os ecossistemas se
organizam, a atividade 4 compreendeu a leitura e discussão de textos que abordam os seguintes
conceitos: Fluxo de energia nos ecossistemas, níveis tróficos: pirâmides ecológicas; conceito
de produtividade; ciclos da matéria; relações ecológicas intraespecíficas (competição,
cooperação, colônias e sociedades) e interespecíficas (competição, interações tróficas –
herbivoria, predação e parasitismo, mutualismo, comensalismo e inquilismo).
A atividade 4 foi essencial na construção e articulação de conceitos ecológicos prévios
dos alunos os que adquiriram para subsidiar a estruturação dos trabalhos requisitados, na forma
de seminários. Também tornou possível uma visão detalhada e holística sobre o assunto
estudado, norteando os alunos a: diferenciar entre decisões individuais e em grupo; ouvir e
aceitar as diferenças de opiniões; reconhecer e aceitar os direitos e deveres de todos os
indivíduos envolvidos; ter habilidade de diálogo para ouvir e expressar diferentes pontos de
vista.
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Atividade 5 – Aula de Campo: Parque Ecológico Bosque dos Papagaios

Espaços não formais constituem-se como possíveis recursos didáticos no ensino de
Ciências, em consequência da sua especial diversidade biológica e recursos naturais, sendo
capaz, diante sua estrutura física, de permitir outros recursos para o aprendizado que a escola
não possui.
A aula de campo no Parque Ecológico Bosque dos Papagaios apresentou os seguintes
objetivos: sensibilização dos alunos para uma maior valorização e cuidado com o meio
ambiente, demonstrando que o homem também faz parte do meio e que suas ações podem
interferir direta ou indiretamente na realidade atual e principalmente na realidade futura do
nosso planeta; difusão de práticas ambientais conscientes, que incentivem o combate ao tráfico
de animais silvestres e a derrubada e/ou destruição da flora local; estimular a conservação e
recuperação ambiental; valorização dos recursos naturais do município e o engajamento das
comunidades para uma sensibilização ambiental, prática, consciente e direcionada para a
realidade da região/local.
Ainda, segundo Lau (2014, p. 79), que realizou a pesquisa “Ensinando Ciências no
Bosque dos Papagaios”, quando os estudantes saem do ambiente escolar e visitam um espaço
não formal como o Bosque, eles próprios manifestam interesse e curiosidade por conhecer mais
sobre o local e sobre as diferentes formas de vida e recursos naturais encontrados no mesmo,
além de desejarem saber como funciona a dinâmica interação entre essas diferentes formas de
vida, entre si e entre o ambiente ao seu redor. Ele ressalta ser uma ótima oportunidade para o
professor inserir na visita, a discussão de temas/conteúdos que estão sendo abordados em sala
de aula, que já foram discutidos ou que ainda serão apresentados, configurando-se como uma
excelente possibilidade de enriquecer o ensino realizado na escola. Além de contribuir para a
superação da insuficiência do livro didático.
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Em razão da sua relevância como subsídio para o Ensino de Ciências Naturais, o uso de
espaços não formais de educação22, como o Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, está
contemplado nos Parâmetros Curriculares Nacionais desta área, quando discute o seguinte:

Atualmente é impensável o desenvolvimento do ensino de Ciências de qualidade sem
o planejamento de trabalhos de campo que sejam articulados às atividades de classe.
Esses trabalhos contemplam visitas planejadas a ambientes naturais, a áreas de
preservação ou conservação, áreas de produção primária (plantações) e indústrias,
segundo os diferentes planos de ensino do professor. (BRASIL, 1998, p.126).

Visitas a esses espaços servem como possibilidade para o aprimoramento do Ensino de
Ciências nas escolas (educação formal), quando essas são realizadas com o propósito de apoiar
a construção dos conhecimentos científicos de estudantes da educação básica e superior
(ROCHA; TERÁN, 2010).
De acordo com Fernandes (2007), quando defendemos um olhar de aprendizagem mais
amplo, passamos a envolver também os aspectos ligados à afetividade como parte do processo.
Portanto, a avaliação dos ganhos conquistados por meio de atividades em espaços não formais
pode se estender a três linhas:

Uma delas diz respeito aos ganhos em sociabilidade, particularmente em relação à
autoestima, à capacidade de trabalho em equipe e ao relacionamento com colegas e
professores. Incluem-se também aqui as conquistas relacionadas à formação de
caráter, como responsabilidade e habilidades de liderança e perseverança. Uma
segunda linha refere-se à associação entre aspectos afetivos e cognitivos, pressupondo
que os ganhos afetivos promovam aprendizagens de conteúdos. A terceira linha
estaria relacionada à afetividade, com desenvolvimento de valores e atitudes
favoráveis a conservação ambiental. (FERNADES, 2007, p. 28).

22

Para Jacobucci (2008, p. 56), espaço não formal de educação é todo aquele onde pode ocorrer uma prática
educativa. Duas categorias podem ser sugeridas: locais que são Instituições e locais que não são Instituições. Na
categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que são regulamentados e que possuem equipe técnica
responsável pelas atividades executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, Parques Ecológicos,
Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, Institutos de Pesquisa, Aquários, Zoológicos, dentre outros.
Já os ambientes naturais ou urbanos que não dispõem de estruturação institucional, mas onde é possível adotar
práticas educativas, englobam a categoria Não-Instituições. Nessa categoria podem ser incluídos teatro, parque,
casa, rua, praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de futebol, dentre outros inúmeros espaços. O
Parque Ecológico Bosque dos Papagaios é enquadrado como institucionalizado pois é administrado pela Prefeitura
Municipal de Boa Vista.
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Assim, compreendemos que as saídas de campo podem beneficiar o desenvolvimento do
educando, uma vez que “a dimensão afetiva das saídas a campo é cada vez mais valorizada por
causa da aprendizagem não só de conceitos, mas também de valores” (MARANDINO;
SELLES; FERREIRA, 2009, p. 146).
O Bosque dos Papagaios tem como responsáveis pelas visitas das escolas, um biólogo e
uma equipe de três monitores que organizaram um roteiro básico de visitação, priorizando a
observação e valorização de animais regionais. A aula, com duração de cerca de três horas, foi
previamente agendada com a equipe, que aceita até 40 alunos. É guiada por monitores, cada um
responsável por um grupo de dez alunos.
As ações educativas realizadas no bosque compreenderam: uma palestra com dois temas
(descritas abaixo) e uma Visita Guiada ao Mantenedouro e Trilhas Educativas. Estas foram
realizadas pelos monitores do Bosque dos Papagaios, e acompanhadas pela pesquisadora,
professora auxiliar e coordenadora da escola.
A palestra com os temas: Histórico e criação do Parque Ecológico Bosque dos Papagaios
(a conservação e preservação ambiental; savana ou lavrado; a conservação de um parque natural
ou área verde; espécies da fauna e flora local) e Conhecendo a flora do Parque Ecológico
Bosque dos Papagaios (Benefícios proporcionados pelas árvores para o ambiente, para animais
e para os homens; curiosidades sobre as árvores; apresentação das principais árvores existentes
no Bosque, seu nome popular e científico e suas características gerais; o código de postura do
Município de Boa Vista, especialmente sobre a lei ambiental da flora, onde é apresentado o
Cap. XIV: das queimadas e dos cortes de árvores; orientações sobre como agir quando há
necessidade de cortar alguma árvore em sua residência).
O principal objetivo das palestras é que os alunos conheçam sobre os temas abordados e
também pensar sobre seus hábitos e atitudes, incentivando a mudança de comportamento em
relação ao ambiente. Outro objetivo trata da sensibilização para maior valorização e cuidado
com o meio ambiente, especialmente o regional (local), evidenciando que o homem também
faz parte do meio e que suas ações podem interferir na realidade atual e principalmente na
realidade futura do nosso planeta.
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No decorrer da palestra (Figura 14), os alunos tiveram a oportunidade de socializar seus
conhecimentos sobre os temas abordados. Os palestrantes fizeram perguntas para verificar o
conhecimento que eles já possuíam, considerando as informações obtidas pelos mesmos por
meio de programas de televisão/documentários, leitura de livros, pesquisas na internet e
principalmente das obtidas em sala de aula, uma vez que os temas das palestras são relacionados
aos temas abordados nas aulas realizadas na escola.

Figura 14 - Palestra no Parque Ecológico Bosque dos Papagaios

Fonte: A autora (2018).

A visita Guiada ao Mantenedouro e Trilhas Educativas: as monitoras realizaram
orientações de como os alunos deveriam se portar durante a caminhada; realização de paradas
em pontos estratégicos da trilha e parada no mantenedouro de animais silvestres (Figura 15).
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Figura 15 - Visita guiada ao Mantenedouro e Trilhas Educativas no Parque Ecológico Bosque dos
Papagaios, Boa Vista, RR

Fonte: A autora (2018).

Durante todo o percurso, foi possível trabalhar os sentidos: o tato, pelo toque nas folhas
e tronco de árvores, nas folhas, por exemplo. A visão e a audição são sentidos presentes durante
todo o passeio: quando os alunos passam perto do viveiro das aves, percebem o canto de
algumas delas e alguns dos seus hábitos, como alimentação. A visualização de animais,
enquanto são comentadas suas características, facilita o aprendizado de temas da zoologia,
indicando que lugares como o bosque são grandes aliados do Ensino de Ciências.
Atividade 6 – Apresentação dos grupos de trabalho – os seminários

A atividade 6, foi realizada em três aulas. Todos os grupos de trabalho apresentaram suas
pesquisas aos demais (Figura 16).
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Figura 16 - Apresentação dos seminários de pesquisa

Fonte: A autora (2018).

Seminário pode ser entendido como uma técnica de ensino e aprendizagem que se
apresenta em estudos individuais ou em grupos. Pode ser praticado desde o Ensino Médio até
os cursos superiores. Visto como um recurso didático-científico dinâmico, o seminário pode
abranger a capacidade de alunos e professores, sendo um instrumento indicado para avaliar e
despertar o gosto pela investigação. (SANTOS, 2002).
O seminário é um tipo de atividade acadêmica e científica, que inclui a leitura, o estudo,
a análise de texto e o resumo, utilizada por professores, cientistas e estudantes. Esta atividade
requer apropriação de conhecimentos e organização didática para a divulgação dos mesmos.
Santos (2002) assinala que uma avaliação deve ser considerada sempre que for realizado
um seminário, pois é uma ação que beneficia o aprendizado. Ela possibilita averiguar se o
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conteúdo teve equilíbrio entre quantidade e qualidade, se na exposição o vocabulário foi
adequado, se o grupo teve domínio de recursos didáticos e pedagógicos.
Os seminários apresentam como objetivos, segundo Santos (2002):
 Ensinar, usando a pesquisa para revelar o gosto e habilidades para a investigação;
 Dominar as técnicas de pesquisa de determinada disciplina em atividade individual e em
grupos;
 Sistematizar fatos observados;
 Dar respostas para o estudo e exatidão das ideias;
 Aprofundar conhecimentos;
 Divulgar pesquisas e conhecimentos.

Cervo e Bervian (2002) afirmam que a execução dos trabalhos obedece a uma dinâmica,
conforme o modelo de seminário adotado. Nesta pesquisa, os alunos utilizaram como base as
três fases de um seminário, conforme Santos (2002): a exposição do tema a ser discutido, a
discussão em grupo e a conclusão. E como roteiro, os elementos do Quadro 8:

Quadro 8 - Elementos do roteiro de um seminário, segundo Santos (2002)
Plano
Introdução
Conteúdo
Conclusão
Bibliografia
Participantes

São as unidades: títulos, subtítulos e divisões. Relacionar aspectos comuns.
Pessoal, bem objetiva, dar ideia do conteúdo do trabalho.
Deve ser apresentado em unidades. A linguagem deve ser clara e objetiva.
Interpretação pessoal, também em linguagem objetiva.
Indica todas as fontes que foram usadas e de acordo com a técnica.
Nome, turma, data, local e dados da instituição.
Fonte: SANTOS (2002).

O seminário, como atividade acadêmica, conforme a Figura 12, propiciou aos estudantes
o exercício da leitura, do estudo, do resumo e da análise dos textos sobre os temas apresentados,
uma vez que esses aspectos antecedem qualquer trabalho de produção de conhecimento
organizado. Possibilitou, ainda, despertar o senso crítico, estimular a participação de cada aluno
nos debates, auxiliar nas reflexões sobre as temáticas, assim como nos devidos esclarecimentos,
quando questionados sobre algum aspecto relativo aos conteúdos abordados, seja por
intermédio dos alunos participantes, seja diante dos questionamentos da pesquisadora.
Reforçou a ideia do ensino de ecologia por meio da investigação, da coleta de dados para análise
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e interpretação, introduziu a interpretação e a crítica dos trabalhos, ensinou a importância do
trabalho coletivo, ensinou a sistematizar os fatos observados e a refletir sobre eles e propiciou
o domínio de uma metodologia de ensino e aprendizagem.
Para os alunos, essa etapa foi interessante e importante pois proporcionou um trabalho
em equipe onde os mesmos se sentiram motivados a transmitir aos demais colegas, uma
informação atualizada e cientificamente correta, além de discutir questões inerentes à mesma.
Atividade 7 – Feira de Ciências da Escola e Feira Estadual de Ciências de Roraima
(FECIRR/2018)
A atividade 7, foi realizada no dia da Feira de Ciências da Escola (Figura 17), com tema23
geral “Ciência para redução da desigualdade”. Os trabalhos apresentados pelos alunos da
escola, distribuídos nas cinco temáticas, incluiu recursos áudio e/ou visuais, como: maquetes,
pôsteres, cartazes, folders, DVDs e outras, à escolha de cada grupo. Todos os grupos
apresentaram seus trabalhos à comunidade escolar, mas apenas o grupo que abordou o tema
Tipos vegetacionais de Roraima foi selecionado para a etapa estadual (Figura 18).

23

Tema escolhido pela Secretaria de Educação do Estado de Roraima para o ano de 2018, seguindo a proposta da

Semana Nacional do Meio Ambiente (SNCT).
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Figura 17 - Apresentação dos grupos de trabalho na Feira de Ciências da Escola

Fonte: A autora (2018).
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Figura 18 - Estudantes e pesquisadora na FECIRR/2018

Fonte: A autora (2018).

Podemos utilizar diversos meios para trabalhar dentro de alguma temática e os processos
de divulgação científica e tecnologia, como as Feiras de Ciência, por exemplo, são um grande
avanço para a popularização da Ciência.
A definição de divulgação científica pode ser entendida como a tradução de uma
linguagem ou a utilização de recursos técnicos para a comunicação da informação científica e
tecnológica ao público em geral. As atividades de divulgação científica podem ter diferentes
objetivos: 1-educacional: visa a ampliação do conhecimento do público leigo, visando
estimular-lhes a curiosidade científica; 2- cívico: onde busca desenvolver uma opinião pública
sobre os impactos do desenvolvimento científico e tecnológico sobre a sociedade; 3mobilização popular: quer dizer, transmitir a informação científica para que se busque, uma
melhor opção em decisões públicas (ALBAGLI, 1996). Silva et al. (2008, p. 07) acerca da
socialização das pesquisas científicas com alunos, afirmam: “uma questão muito importante é
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a difusão de informações científicas para este público, e reconhecemos que eles serão os
multiplicadores dessas informações entre seus familiares e amigos”.
Ainda segundo Jacobucci (2008), promover a divulgação científica sem cair no
reducionismo e banalização dos conteúdos científicos e tecnológicos, que propicie uma cultura
científica capaz de levar os cidadãos a um saber científico cientes de seus processos e
implicações no cotidiano, é certamente um desafio de responsabilidade social.
Esta última etapa da SEI contemplou a fase final de um ENCI, que se refere ao processo
de comunicação e divulgação sobre o conhecimento científico à toda comunidade escolar.
Propiciou, também, o uso e a adequação de terminologias aplicadas na área da ecologia e meio
ambiente, bem como a integração com a comunidade escolar. Assim, a definição de estratégias
de apresentação dos trabalhos, possibilitou o desenvolvimento de uma linguagem científica e
comum a todos.
Os alunos julgaram essa etapa divertida, pois esboçaram suas ideias e as apresentaram
para a comunidade. Foi, para eles, uma forma criativa de expressão, com uma aprendizagem
qualitativa numa perspectiva curricular interdisciplinar.

3.3 Indicadores de Alfabetização Ecológica do texto final das atividades da Sequência de
Ensino por Investigação

Os indicadores são instrumentos importantes de gerenciamento nas atividades de
monitoramento e avaliação das organizações em geral. Neste sentido, servem para acompanhar
o andamento de projetos, programas e políticas. Permitem observar o alcance de metas, apontar
avanços, identificar os problemas em vista à correção e principalmente a necessidade de
mudanças (BRASIL, 2009).
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Capra (2006) não fala explicitamente sobre os indicadores de AE. No entanto, quando
aborda seus conceitos quanto ao processo, apresenta indícios e comportamentos que são os
fatores que determinam se houve ou não a AE.
Para esses indícios ou comportamentos típicos, atribuímos a nomenclatura de Indicadores
de Alfabetização Ecológica. Tomamos o mesmo autor, Capra (2006), que trata sobre a temática,
e selecionamos os indicadores que o mesmo apresenta como requisitos essenciais para a
constatação da AE. Compreendemos que através destes indicadores, poderemos interpretar os
resultados, gerenciando o desempenho, ampliando a análise crítica dos resultados a serem
apresentados, embasando o processo de tomada decisão e avaliação do processo educativo.
Os indicadores de AE nesta pesquisa se baseiam na compreensão de Capra (2006, p.11),
que escreve que “para uma pessoa ser ecologicamente alfabetizada é imprescindível:
conhecimentos básicos sobre ecologia, conhecimentos básicos sobre ecologia humana e
conceitos de sustentabilidade bem como os meios necessários para a solução dos problemas”.
A organização dos indicadores de AE, trazem os princípios de Capra (2006): interdependência,
reciclagem, parceria, flexibilidade, diversidade e sustentabilidade.
Assim, apresentamos os indicadores de AE por meio de uma perspectiva de ancoragem
que com ideias centrais possibilitam indícios interpretativos, que nos levam a possibilidade
compreensiva da temática. Queiroz (2013) propõe que a análise por intermédio deste critério é
apenas uma forma, não representando um método ou receita para se alcançar os indicadores,
mas sim uma visão interpretativa de possíveis indicadores.
Utilizamos as seguintes ancoragens baseadas em indicadores de AE propostos por Capra
(2006), e estabelecidas por Queiroz (2013), sendo elas: 1) Entendimento sobre o meio ambiente
(interdependência/diversidade/parceria); 2) Identificar-se como parte do meio ambiente
(interdependência); 3) Compreensão da função dos seres vivos (parceria/diversidade); 4)
Compreensão do desequilíbrio ecológico (parceria); 5) Identificação de problemas ecológicos
(interdependência)

e,

6)

Adquirir

(interdependência/parceria/diversidade).

conhecimentos

básicos

de

ecologia
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A ancoragem (a partir das ideias centrais dos textos finais dos alunos) e os indicadores de
AE, baseados nos princípios de Capra (2006) estão apresentados no Quadro 9, a seguir.

Quadro 9 - Ancoragem e Indicadores de Alfabetização Ecológica
Ancoragem (Ideias centrais)

Indicadores de AE baseados nos princípios de
Capra

1)
Entendimento
sobre
o
meio
ambiente
(interdependência/diversidade/parceria/sustentabilidad
e/natureza cíclica);
2)
Identificar-se como parte do meio ambiente
(interdependência);

Parceria;
Interdependência;
Natureza cíclica (reciclagem);

3) Compreensão da função dos
(parceria/diversidade/natureza cíclica);
4)
Compreensão
do
(parceria/natureza cíclica);

desequilíbrio

seres

vivos
Sustentabilidade;

ecológico

Diversidade.

5)
Identificação
de
problemas
ecológicos
(interdependência/sustentabilidade/natureza cíclica);
6) Adquirir conhecimentos básicos de ecologia
(interdependência/parceria/diversidade/natureza
cíclica).
Fonte: Indicadores baseados nos princípios de Capra (2006). Adaptado de Queiroz (2013, p.142).

Com relação a análise do material, para cada trecho do texto final escrito pelos
estudantes pesquisados, foram identificadas e selecionadas as partes mais importantes,
associadas ao lado de ideias centrais que apontam para os indicadores de Alfabetização
Ecológica utilizando os princípios de Capra referente a escrita de cada um dos estudantes
participantes.
Desta forma, apresentamos o Quadro 10 que apresenta trechos dos textos dos estudantes
e as suas ideias centrais que apontam para os indicadores de AE relacionando aos princípios de
Capra (2006):
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Quadro 10 - Alunos, Trechos do texto, Ideias centrais e Ancoragem a partir de Indicadores de
Alfabetização Ecológica utilizando os princípios de Capra
Aluno

A 03

A 05

Trechos texto
“As relações dos seres vivos com o
meio são tão importantes quanto o
estudo dos próprios seres vivos. De
maneira incontestável a natureza
apresenta
formas
de
vida
surpreendentes, desde os mais simples
até os mais complexos, estando
presentes em todos os ambientes e
essas diversas formas de vida se
agrupam e interagem com o meio em
que vivem de maneira única”.

“A ecologia é fundamental para a
compreensão do futuro do planeta. A
partir do momento que temos
conhecimento das espécies e suas
populações e que os homens podem
cooperar para o comprometimento do
futuro delas, podemos garantir uma
boa
conservação
da
natureza
possibilitando um bom futuro para nós
e para os outros seres vivos”.

Ideias centrais

•Complexidade
da vida.
•Interação
entre os seres
vivos.

•Cooperação
humana.
•Biodiversidade.
•Sustentabilidade
.

Ancoragem a
partir de
indicadores de AE

Princípios

•Entendimento
sobre o meio
ambiente;

•Interdependência

•Parceria
•Compreensão da
função dos seres •Diversidade
vivos;
•Natureza cíclica
•Conhecimentos
básicos de
•Sustentabilidade
ecologia.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;
•Compreensão da
função dos seres
vivos;
•Identificar-se
como parte do
meio ambiente;
•Compreensão do
desequilíbrio
ecológico;

•Interdependência
•Parceria
•Diversidade
•Natureza cíclica
•Sustentabilidade

•Identificação de
problemas
ecológicos.

A 08

“Conhecendo ecologia nós podemos
melhorar convivência... um pouco mais
harmônica com o ambiente, com as
pessoas, com os seres vivos, com o
universo, seria importante que todos
soubessem que eles não são os seres
mais importantes. A ecologia é uma
questão tão ampla que não quer dizer
só uma árvore ou uma floresta, o rio, a
água, não é só isso, mas assim: eu, ser
humano, no meio de um monte de
coisas. Eu fico pensando se seria uma
iniciação disso que vai resultar num ser
humano melhor. Que ele vai pensar

•Interação
entre os seres
vivos.
•Complexidade
da vida.
•Ação do ser
humano
no
ambiente.

•Interdependência
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;

•Parceria
•Diversidade

•Compreensão da
função dos seres
vivos;
•Conhecimentos
básicos
de
ecologia;

•Natureza cíclica
•Sustentabilidade
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assim: eu não sou o único no deserto,
eu não sou. Eu sou um ser... eu imagino
isso... eu sou um ser. Vai permitir uma
convivência de seres vivos melhor”.

A 09

A 10

“O ambiente envolve todas as coisas
com vida e sem vida que existem na
terra ou em alguma região dela. É o
conjunto dos elementos físicos,
químicos, biológicos e sociais que
podem causar algum efeito nos seres
vivos”.

“Meio ambiente é um tema muito
abordado atualmente. Acontecem
muitos problemas levando em
consideração
que
empresas,
mineradoras e todo o ramo capitalista
que foca nas vendas e esquece de
preservá-lo. Um dos problemas é o
atual desastre da barragem de
Mariana, onde o material usado na
exploração dos minérios inundou uma
cidade toda e deixou a população
embaixo da lama, também destruiu um
rio inteiro e causou desemprego para
as pessoas. ...Esses problemas podem
ser evitados se a população tomar
conhecimento e começar a cobrar dos
seus representantes, sabendo que
ainda é um problema reversível”.

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente.

•Diversidade da
vida.
•Ecossistemas.
•Teia da vida.

•Compreensão do
desequilíbrio
ecológico.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;
•Compreensão da
função dos seres
vivos;
•Conhecimentos
básicos
de
ecologia.

•Interdependência
•Parceria
•Diversidade
•Natureza cíclica
•Sustentabilidade

•Entendimento
sobre o meio
ambiente;

•Desastres
ambientais.
•Problemas
sociais.

•Compreensão da
função dos seres
vivos;
•Compreensão do
desequilíbrio
ecológico;
•Identificação de
problemas
ecológicos.

•Interdependência
•Parceria
•Diversidade
•Natureza cíclica
•Sustentabilidade

•Interdependência

A 12

A 15

“A ecologia vai muito além do que
imaginamos, pois ela abrange não só a
parte das ciências naturais, mas
envolve a história, geografia e diversas
outras áreas. Também estuda o meio
em que vivemos e como convivemos
com os outros seres vivos”.
“Em Roraima, mais precisamente
encontramos desde lavrado até
florestas e essa diversidade faz o nosso
estado muito rico em vida. Mas temos

•Abrangência
dos estudos em
ecologia.

•Ecossistemas.
•Problemas
ambientais.

•Compreensão da
função dos seres
vivos;

•Parceria

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente.

•Natureza cíclica

•Entendimento
sobre o meio
ambiente;

•Interdependência

•Diversidade

•Sustentabilidade

•Parceria
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diversos problemas ambientais, como
o desmatamento, falta de tratamento
do lixo urbano em todas os municípios,
despejo de esgoto nos rios e igarapés,
tráfico de animais, o garimpo ilegal e a
imigração de pessoas da Venezuela
que estão tornado nosso ambiente
poluído e ameaçando a vida de todos”.

•Compreensão da
função dos seres
vivos;

•Diversidade

•Conhecimentos
básicos
de
ecologia;

•Sustentabilidade

•Natureza cíclica

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente;
•Compreensão do
desequilíbrio
ecológico;

A 17

A 18

“No meu conceito, ecologia está ligado
a tudo que fazemos ou vivemos
quando se trata de meio ambiente. O
Brasil tem muita riqueza natural,
muitos biomas diferentes e a Amazônia
que tem uma das biodiversidades
maiores do mundo. Mas quando
entramos nesse assunto, percebemos
o quanto é delicado, pois mesmo com
tantas pessoas se disponibilizando a
ajudar e preservar, ainda requer
muitos cuidados, por causa de diversos
desastres. Mas podemos juntos com os
cientistas ter um início para uma
mudança”.

“Quando entendemos as espécies e
suas
necessidades,
também
conseguimos entender que nossas
atividades influenciam o meio. O
entendimento da ecologia e a
conscientização da população podem
ajudar a garantir um futuro sustentável
para o planeta e evitar a destruição da
natureza, possibilitando um futuro
melhor para a humanidade”.

•Identificação de
problemas
ecológicos.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;
•Compreensão da
função dos seres
vivos;
•Biomas.
•Biodiversidade
.

•Parceria
•Conhecimentos
básicos
de
ecologia;

•Identificação de
problemas
ecológicos.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;

•Biodiversidade.

•Diversidade
•Natureza cíclica

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente;

•Sustentabilidade

•Interdependência

•Compreensão da
função dos seres
vivos;
•Conhecimentos
básicos
de
ecologia;

•Sustentabilidade

•Interdependência
•Parceria
•Diversidade
•Natureza cíclica
•Sustentabilidade

105

A 19

A 21

A 23

“Quando o assunto é meio ambiente, a
maioria das pessoas já pensa na fauna
e na flora, que é uma das partes mais
importantes, mas não é a única. Tudo
o que temos é gerado a partir do
ambiente, os carros, as casas, a comida
e a água, mas quando falamos em meio
ambiente as pessoas só falam em
plantar árvores e salvar os animais.
Mas também precisamos pensar em
como evitar poluir, como reciclar e
reutilizar as coisas”.
“Podemos falar muito de meio
ambiente e ecologia, mas as pessoas
acham que meio ambiente é só a
natureza, mal sabem elas que todos os
lugares que visitamos e vivemos é um,
como praças, parques, a escola,
calçada e nossa casa. Como as pessoas
acham que esses lugares não são nosso
meio ambiente, acabam jogando lixo
como sacolas, canudos, latinhas e
vários descartáveis no chão ou
qualquer lugar, provocando muitos
problemas como entupimentos de
bueiros, reprodução de mosquitos e
transmissão de várias doenças”.
“O meio ambiente não se resume as
flores, matas ou rios, mas também ao
lugar onde vivemos e passamos a
maior parte do nosso tempo. A
conservação do local onde vivemos e
temos como planeta, não deve ser
quebrada, queimada ou tirada. Isso
não serve só para o nosso tempo, mas
sim para uma geração que há de vir”.

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente.
•Compreensão do
desequilíbrio
ecológico.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;
•Interdependência
•Reciclagem.
•Sustentabilidade
.

•Conhecimentos
básicos
de
ecologia;

•Parceria
•Diversidade

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente;

•Natureza cíclica
•Sustentabilidade

•Compreensão do
desequilíbrio
ecológico.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;
•Interdependência

•Lixo.

•Conhecimentos
básicos
de
ecologia;

•Parceria
•Diversidade

•Meio ambiente.

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente;

•Natureza cíclica
•Sustentabilidade

•Identificação de
problemas
ecológicos.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;

•Interdependênci
a
•Parceria

•Biodiversidade
•Sustentabilidade

•Compreensão da
função dos seres
vivos;

•Diversidade
•Reciclagem

•Conhecimentos
básicos
de
ecologia;

•Sustentabilidade
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A 25

“...para resolvermos esses problemas
ambientais existem algumas soluções,
como por exemplo a conscientização
mútua, fazermos aflorar isso em todos.
Um simples gesto mesmo que
pequeno no início, pode desencadear a
aprovação e ajuda dos outros. Outra
solução é o governo que exerce o
poder, pois as pessoas que
administram o poder controlam
grande parte das medidas tomadas a
favor ou contra o meio ambiente,
como por exemplo, as fiscalizações nas
madeireiras”.

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente.
•Entendimento
sobre o meio
ambiente;
•Compreensão da
função dos seres
vivos;
•Políticas
públicas.
•Cooperação.

•Identificar-se
como parte do
meio ambiente;
•Compreensão do
desequilíbrio
ecológico;

•Interdependênci
a
•Parceria
•Reciclagem
•Sustentabilidade
•Diversidade

•Identificação de
problemas
ecológicos.

Fonte: A autora (2018).

Nos trechos dos textos analisados evidenciamos todas as ancoragens que se
fundamentam a partir dos indicadores de AE. O primeiro indicador foi o entendimento sobre o
meio ambiente, onde os alunos, por meio das várias atividades da SEI (principalmente as
atividades em espaços não formais – nas aulas de campo “Lugar onde Vivo” e no “Parque
Ecológico Bosque dos Papagaios”) puderam compreender a variedade de ambientes que
ocorrem tanto no entorno da escola como em uma maior escala, e perceber a grande diversidade
que o nosso ecossistema manifesta.
Reconhecer-se como parte do ambiente é o segundo indicador e é o que Capra
nomeia como Teia da Vida, entendendo que todos fazem parte de uma comunidade ecológica,
que estamos conectados numa grande rede de relações, ilustrando que um ser necessita do outro
e tem sua importância na vida de ambos. Este indicador está presente na maioria das escritas
dos investigados.
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O terceiro indicador que traz a compreensão da função dos seres vivos. Tal
compreensão surge do entendimento do princípio da parceria que de acordo com Capra (2006,
p. 233) “[...] num ecossistema, os intercâmbios cíclicos de energia e de recurso são sustentados
por uma cooperação generalizada”. Essa percepção de que um ser necessita e tem o outro como
parceiro de desenvolvimento e de vida nos leva ao quarto indicador: a compreensão do
desequilíbrio ecológico, com exemplos nítidos das escritas dos estudantes 10, 15, 17, 18, 19,
21 e 23. Para Capra (2006, p. 232 - 233) “A parceria, que é a tendência de formar associações,
para estabelecer ligações, para viver dentro de outro organismo e para cooperar, é um dos
certificados de qualidade de vida”. Isso demonstra que, o extermínio de qualquer espécie afetará
diretamente a vida de outros seres.
O entendimento do princípio da interdependência leva-nos ao quinto indicador de
AE que é identificar problemas ecológicos. Os estudantes conseguiram indicar vários
problemas ambientais na atividade da aula de campo no entorno da escola e durante as
investigações seguintes, como: queimadas de lixo nos quintais, que podem levar à queimadas
em grandes espaços no período seco (terreno da força aérea); construção de residências em
áreas de preservação ambiental (próximas ao rio), ocasionando a retirada dessa população nos
períodos chuvosos e transmissão da malária; objetos que podem acumular água e ser criadouros
do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da Dengue, Zica e Chicungunha; carência de
coleta seletiva do lixo no bairro, bem como destinação incorreta (aterros sanitários funcionam
como “lixão”); ausência de acessibilidade nas dependências da escola e entorno – ruas,
calçadas, estacionamentos e parques, incluindo o Parque Ecológico Bosque dos Papagaios.
A AE é pautada na teoria dos sistemas vivos, que tem Capra como um dos seus principais
representantes e divulgadores. Ela preconiza que os conhecimentos sobre os aspectos
ambientais e ecológicos sejam estudados considerando os princípios ecológicos. Isso significa
entender, por exemplo, um problema ambiental, ou um conteúdo ecológico, na perspectiva de
que há uma interligação entre os seres no sistema vivo, por isso, existe a relação de
interdependência, o que de acordo com Capra (2006), são sistemas, um todo integrado, que não
se reduz às partes.
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Capra (2006, p. 231) explica que “para compreender essas lições, precisamos
compreender os princípios básicos de ecologia”. Os entendimentos desses princípios básicos e
de todos os outros já descritos, nos leva ao último indicador que referencia a AE, que é adquirir
conhecimentos básicos de ecologia.
Considerando alguns trechos do texto dos estudantes que citaram termos da ecologia,
conseguimos coletar as percepções deles sobre alguns conceitos específicos da Ecologia.
Sobre o entendimento de “Ecologia”, observamos os trechos do texto no Quadro 11
abaixo:
Quadro 11 - Transcrição de trechos dos textos dos estudantes investigados sobre o entendimento de
Ecologia
Aluno
A 03

A 07
A 13

A 18

Trecho
Ecologia é onde tem plantas, animais e que dá pra trabalhar não na teoria, mas na prática,
então ecologia é isso, é a natureza em si, é essa relação, animais, plantas, e o homem como
animal.
Ecologia é tudo que pode ser feito pelo espaço, ambiente, a natureza, o local onde a gente vive,
na natureza.
Uma ciência que estuda o meio ambiente como um todo e a existência de seres vivos. Ecologia
é o que estuda a existência, a biodiversidade do planeta, estuda a existência dos insetos, das
árvores, da água, dos animais. A ecologia é a ciência que estuda essa questão da
biodiversidade da natureza.
Ecologia é resgatar a valorização do próprio ambiente em que vivemos, do ecossistema, seja
ele voltado pras árvores ou também voltado aos animais.
Fonte: A autora (2018).

Dentre os trechos acima podemos observar que apenas o aluno 13 reconheceu a Ecologia
enquanto ciência. Nos demais, há uma relação com a ideia de natureza, fato atribuído ao
conceito ligado à ecologia ao lidar com as relações na natureza.
Na literatura, há várias definições de Ecologia. Krebs (2001, p. 2), define como “o estudo
científico das interações que determinam a distribuição e abundância de organismos”. Segundo
Begon et al. (2006), a ecologia se preocupa com o organismo, com a população e a comunidade
das espécies. E por compreender as relações entre os seres vivos e destes com o meio onde
vivem, Capra (2006) e Caldeira e Fonseca (2008) apresentam a definição de Ecologia como
uma Ciência Sistêmica.
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Em relação ao entendimento de um ponto central na ecologia, o “ecossistema”,
obtivemos alguns textos com os trechos a seguir:

Quadro 12 - Transcrição de trechos dos textos dos estudantes investigados em relação ao entendimento de
Ecossistema
Aluno
A 05

A 19

Trecho
...ecossistema é como uma engrenagem de vários sistemas de seres que se colaboram, se
ajudam, se auto-vivem e da mesma forma que promove sua própria energia para se auto-viver
eles também promovem a vida dos outros seres. Então, porque um vai ligado a outros sistemas
que vai permitindo que as coisas funcionem de uma forma razoavelmente boa pra cada um e
pra todos.
..é o que enfeita o planeta. É a questão do planeta, tudo o que envolve está inserido nele, é a
riqueza.
Fonte: A autora (2018).

A percepção de ecossistema do aluno 19 como riqueza está associada ao termo
diversidade, “...é o que enfeita o planeta”. Percebemos o sentido de variedade, de riqueza que
há no planeta; e no trecho “a questão do planeta, tudo o que envolve está inserido nele” traz o
conceito de biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas que compõem o planeta.
O aluno 05 apresentou elementos do pensamento sistêmico, uma abordagem
ecossistêmica, mostrando o fluxo de energia e matéria por meios dos seres bióticos (vivos) e
abióticos (não vivos) nos ecossistemas. Esta compreensão está de acordo com o indicador de
AE de Capra que relaciona a compreensão de três fenômenos: a teia da vida, os ciclos da
natureza e o fluxo de energia.
Quanto a outros temas como biodiversidade, as respostas foram ligadas ao significado do
prefixo “bio” da palavra biodiversidade, que significa vida. Alguns destacaram sobre toda
forma de vida do planeta e, outro chamou atenção para o desconhecimento sobre toda a
diversidade de vida que há.

Quadro 13 - Transcrição de trechos dos textos dos estudantes investigados com relação ao termo
Biodiversidade
Aluno
A 02

Trecho
..no planeta também observamos a biodiversidade, bio, que é a vida.. e diversidade, as várias
formas de vida..
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A 04
A 23

A diversidade de vida que existe mesmo e que a gente não tem noção ainda do que é que
existe, da quantidade de diferenças de vida que existem.
Então tudo o que está e que tem vida na terra, nós chamamos biodiversidade.
Fonte: A autora (2018).

Santiago (2012) demonstrou em seu trabalho a importância dos conhecimentos em
ecologia para a compreensão das questões ambientais. Por isso, embora o conhecimento
ecológico esteja interligado, a AE trata também das questões socioambientais.
Essa compreensão dos alunos investigados aproximou-se do pensamento sistêmico de
Capra (2006, p. 35) que diz, “a teia da vida consiste em redes dentro de redes. Na natureza, não
há "acima" ou "abaixo", e não há hierarquias”.
A partir desse entendimento, compreendemos que todos os seres vivos estão interligados,
dentro de um sistema. É preciso que, as relações humanas e destas com os ambientes, sejam
vistas a partir do ponto de vista sistêmico. Isso significa buscar soluções para os problemas,
pensando nas futuras gerações, e essas soluções precisam ser sustentáveis. Para Capra (2006),
uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as perspectivas
das gerações futuras.
Implementar uma mudança duradoura nas escolas pode levar muito tempo e esforço. A
mudança para um pensamento sistêmico ou ecológico, significa mudar o ambiente, a estrutura,
os padrões de comunicação e os valores e prioridades da educação. Isso vai levar tempo e exigir
persistência.
É da natureza dos sistemas resistir às mudanças. Felizmente, ao se alterar uma parte do
sistema, como acontece ao se mexer no fio de uma teia de aranha, mobiliza-se todas as partes
desse sistema (CAPRA, 2006). A mudança pode começar em qualquer lugar, seja, por exemplo,
na melhoria da qualidade da merenda escolar, ao fazer uma horta na escola, na redução do lixo
escolar, nas discussões das salas de aula (como nesta sequência por investigação apresentada)
ou conhecendo o lugar e atuando na comunidade. O que importa é fazer avanços, persistir
quando a mudança ocorre lentamente. A recompensa pode ser criar ambientes de aprendizagem
nos quais o currículo e a prática estejam interligados, ambientes em que aprender faça parte da
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vida real, que os ciclos naturais reflitam os ciclos do conhecimento e que se possa sentir prazer
em ter raízes na comunidade.
Os problemas mais profundos não são resolvidos rapidamente, mas os estudantes de uma
escola, podem começar a reabilitar os lugares e nesse contexto, restaurar o contexto da vida.
Nesse mundo em que faltam muitas coisas, talvez as próximas fronteiras a serem exploradas
serão as dos lugares em que moramos e trabalhamos.

3.4 Mapas mentais finais dos alunos
Nesta terceira etapa, também são apresentados os resultados do mapa mental final,
realizados com os estudantes. A Figura 19 apresenta a comparação das concepções de meio
ambiente apresentadas pelos investigados após a aplicação da SEI.

Figura 19 - Comparação das concepções de meio ambiente apresentadas pelos estudantes investigados
após a aplicação da SEI
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Fonte: A autora (2018).

Com base na Figura 19, verifica-se que existem diferenças entre as concepções inicial e
final de meio ambiente reveladas pelos alunos investigados.
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A sequência didática investigativa com o tema Bioma: o lugar onde vivo, abordou temas
conceituais e os expandiu, ressaltando a própria complexidade dos problemas ambientais e dos
impactos desses nos sistemas naturais e sociais, e incluindo os aspectos sociais, econômicos e
culturais regionais do Estado de Roraima.
Antes do desenvolvimento da SEI, havia predominância da visão “reducionista” de meio
ambiente (11 estudantes investigados). Já ao avaliar as concepções desses mesmos estudantes
após as atividades da sequência, observou-se uma mudança conceitual, especificamente
relacionada à visão “abrangente” (de três estudantes na concepção inicial para dez na
concepção final). Para Tamaio (2000), o contexto no qual os alunos estão inseridos e a
abordagem pedagógica, contém vários conceitos que são elaborados historicamente e nos
dirigem à relação indivíduo-entorno, reforçando a necessidade de levar-se em conta a interrelação dos alunos com o mundo social.
Esses resultados já eram esperados, afinal espera-se que uma SEI relacionada diretamente
às questões ambientais regionais ofereça aos estudantes subsídios mais amplos e ao mesmo
tempo específicos sobre meio ambiente e ecologia, conduzindo-os a uma concepção
“abrangente” (Figuras 20, 21 e 22).
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Figura 20 - Mapas mentais produzidos pelos estudantes investigados que demonstram uma concepção
"abrangente" de meio ambiente
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Figura 21 - Mapas mentais produzidos pelos estudantes investigados que demonstram uma concepção
"abrangente" de meio ambiente
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Figura 22 - Mapas mentais produzidos pelos estudantes investigados que demonstram uma concepção
"abrangente" de meio ambiente

Fonte: A autora (2018).

Santos e Sato (2001) enfatizam que para a compreensão da complexidade ambiental
agregada à interação entre ser humano e ambiente (concepção “abrangente”) é fundamental o
exercício de uma abordagem mais ampla que englobe uma visão contextualizada da realidade
ambiental (possível por meio da atividade 1 da SEI: Aula de Campo - O lugar onde vivo:
conhecendo o entorno da escola), os componentes biofísicos (por meio das atividades 2, 3 4 e
5) e as condições sociais (todas as atividades da SEI). Essa abordagem pressupõe que o conceito
de meio ambiente não permaneça limitado ao enfoque ecológico, no que diz respeito à
conservação da natureza, da biodiversidade ou da contaminação e degradação dos ecossistemas.
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A SEI propôs inicialmente a observação e descrição do entorno da escola como ponto de
partida e, posteriormente, a formação de grupos de estudos e proposição de problemas a serem
resolvidos. Foi possível explorar conteúdos da ecologia de maneira interdisciplinar com outras
ciências naturais, ciências sociais, línguas e outras. Carvalho (2017) enfatiza que o ciclo de
indagação como ferramenta de investigação e ensino (pergunta, ação e reflexão) pode favorecer
a construção do conhecimento, do raciocínio e do pensamento crítico e assim, os estudantes
podem reconhecer as consequências das ações humanas em seu entorno e no planeta e se tornar
mais aptos a tomar decisões.
Nessa perspectiva, o Ensino de Ciências possibilita desenvolver uma diversidade de
estratégias pedagógicas diferenciadas em espaços educativos, contribuindo para que o estudante
construa seu próprio conhecimento. Rosa e Silva (2001, p. 153) afirmam:

O ensino de ciências pode propiciar o contato com a diversidade de formas de vida e
de ambientes, bem como com as necessidades e condições necessárias à sobrevivência
das diferentes espécies de seres vivos, procurando-se incluir a espécie humana entre
as demais espécies e superar visões utilitaristas e antropocêntricas de natureza.
(ROSA; SILVA, 2001, p. 153).

Assim, como demonstrado no Quadro 14, consideramos que os objetivos específicos
foram atingidos, bem como as estratégias empregadas nesta pesquisa foram adequadas.
Quadro 14- Objetivos específicos e estratégias utilizadas na pesquisa

1

2

3

Objetivos específicos

Estratégias

Diagnosticar a percepção ambiental dos alunos na
disciplina de biologia, no Ensino Médio, que se
relacionam com a Alfabetização Ecológica de Capra.
Analisar a aquisição de conteúdos de biologia na
perspectiva da Alfabetização Ecológica de Capra por
meio do Ensino de Ciências por Investigação, no
contexto de uma escola de Ensino Médio de Roraima.

I Fase da pesquisa: Diagnóstica – Elaboração
de texto e mapa mental inicial.
II Fase da pesquisa: Elaboração e aplicação da
SEI em ecologia.

III Fase da pesquisa: Final – Elaboração de
texto e mapa mental finais; apresentação dos
Verificar as contribuições da SEI na Alfabetização trabalhos na Feira de ciências da escola e na
Ecológica e na percepção ambiental de estudantes de Feira Estadual de Ciências de Roraima
uma turma do Ensino Médio.
(FECIRR); Análise da percepção ambiental
dos estudantes investigados e dos indicadores
de AE.
Fonte: A autora (2018).

117

Procuramos, por meio da identificação dos indicadores de AE inseridos em uma SEI, a
abertura de uma mudança que possa conduzir os alunos à um reconhecimento de seu papel e
função no meio ambiente, e que possam perceber-se como agentes transformadores da realidade
ao seu redor. Portanto, estes indicadores tem a perspectiva de trazer um rico subsídio para a
formação de gerações mais preocupadas com o fluxo da vida e os ciclos da natureza, que
segundo Capra (2006, p.13) nos lembra e destaca a responsabilidade em deixar para filhos e
netos um mundo com as mesmas oportunidades que temos hoje.

3.5 Produto Educacional
O Produto Educacional (abaixo) gerado a partir desta dissertação, consiste em uma
Cartilha com o título Sequência de Ensino por Investigação para uma Alfabetização Ecológica
na Amazônia, que inclui as atividades desenvolvidas a partir da Sequência de Ensino por
Investigação desenvolvida nesta pesquisa. A mesma demonstra de que forma os professores
podem utilizar as metodologias empregadas na pesquisa em aulas de ciências na escola e em
outras áreas do conhecimento que também podem ser adaptadas e contempladas por outros
professores e educadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo hoje enfrenta novos desafios. O desenvolvimento moderno resulta em um
esgotamento dos recursos naturais e na deterioração do equilíbrio da biosfera. A compreensão
profunda da ecologia é necessária para promover a conscientização entre os alunos.
A Alfabetização Ecológica de pessoas de todas as esferas da vida é certamente importante
e merece atenção. Em termos mais imediatos, podemos atribuir uma alta prioridade para a
educação básica. Os estudantes devem ter uma boa compreensão dos principais conceitos de
ecologia para melhor apreender as causas e efeitos ambientais relacionados com os problemas
que enfrentamos. Para começar, eles precisam perceber a natureza científica do conhecimento
ecológico.
A combinação da aprendizagem baseada em um ensino por investigação e objetivos de
aprendizagem definidos podem elevar o Ensino de Ecologia e, consequentemente, a
Alfabetização Ecológica dos estudantes, de maneira que reforça o envolvimento efetivo da
Ecologia na solução de problemas ambientais e, assim, esperamos que ao longo do tempo haja
uma melhoria palpável no debate sobre questões ambientais, que são questões em muitos
aspectos sociais, políticos e públicos.
Recomendamos o Ensino de Ciências por Investigação como forma de superação da
lacuna entre a percepção da Ecologia como uma Ciência e os problemas do mundo real que os
estudantes do ensino médio são e serão expostos como futuros profissionais em quaisquer áreas
que atuarão. O Ensino de Ciências por Investigação é uma abordagem de ensino em que o papel
do professor é facilitar o processo de aprendizagem. Começamos com um problema específico
e direcionamos os grupos de estudantes para um processo ativo e autodirigido de reunir e
sintetizar informações que levam à sua solução. Portanto, o Ensino de Ecologia pode ajudar a
ligar conceitos ecológicos, objetivando uma Alfabetização Ecológica, como demonstrado nessa
pesquisa.
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Novas tecnologias mudaram radicalmente a pesquisa e práticas de comunicação em
ecologia e elas também podem melhorar nossas capacidades de ensino. Os estudantes de hoje
cresceram em um ambiente digital e se beneficiam de páginas ecológicas de alta qualidade, por
exemplo, a exposição virtual que conhecemos por meio de uma atividade da sequência
investigativa. Além disso, a internet nos auxiliou a trazer problemas reais para a sala de aula.
Vídeos sobre emergentes doenças infecciosas, poluição, mudanças no uso da terra, empresas
de engenharia de impacto em diferentes continentes ou biomas foram usados para estimular a
reflexão e a discussão. Assim, os recursos multimídia nos permitiram mudar as tarefas
cognitivas iniciais para atividades fora da sala de aula. O ensino explicativo foi mantido a um
mínimo, e mais tempo em sala de aula pôde ser usado para atividades em grupo com base em
conceitos que os alunos constroem sozinhos com a ajuda dessas novas tecnologias.
Em algumas escolas estaduais, as atividades ao ar livre, como as aulas de campo
realizadas nesta pesquisa, podem ser limitadas por uma série de condições, como: tamanho da
turma, número de professores, assistentes de ensino, logística e carência de áreas verdes
próximas. No entanto, recomendamos o levantamento de possibilidades, começando com
aquelas próximas à própria escola, ou usando instalações em bosques, praças, parques públicos
e até áreas privadas. Vimos que uma aula num espaço não formal, como um bosque, pode ser
uma maneira de melhorar a Alfabetização Ecológica dos estudantes e ajudá-los a explorar as
plantas e a natureza e o próprio entorno escolar pode ser tão útil quanto uma aula de campo
para ensinar sobre ecologia.
Percebemos que uma sequência que utilize o Ensino de Ciências por Investigação
contemplando os espaços não formais de ensino e atividades de divulgação científica nas feiras
de ciências da escola e do Estado, são recursos auxiliares importantes para dialogar com as
outras atividades de sala de aula. Atividades do ensino por investigação, se utilizadas com
planejamento prévio, são recursos importantes para aproximar os estudantes das descobertas
científicas e diversificar o ensino que hoje se baseia predominantemente no livro didático e
quase que exclusivamente no espaço da sala de aula. Assim, os indícios de Alfabetização
Ecológica levantados e apresentados nesta pesquisa, tem relação direta na mudança da

137

percepção e da postura dos estudantes frente à problemática ambiental, inclusive o
reconhecimento das nossas ações (professores) cotidianas para a formação de sujeitos críticos
e reflexivos.
A Alfabetização Ecológica é destinada a possibilitar conscientização e cidadãos
participantes a tomar decisões e agir sobre questões ambientais. O sistema público de ensino
pode ser a última esperança para podermos ensinar os valores democráticos, capazes de resistir
aos apelos daqueles que querem fazer acreditar que tudo que a vida tem a oferecer é satisfação
e consumo pessoais.
As descobertas revelaram indícios de uma Alfabetização Ecológica na maioria dos
estudantes, mesmo que alguns ainda não consigam relacionar o que aprenderam na aula com o
ambiente que os cerca. Apesar dos bons resultados obtidos, se considerou que estes poderiam
ter sido mais significativos se a pesquisa tivesse sido aplicada a todas as turmas da escola,
incluindo o ensino fundamental, bem como o envolvimento de outros professores das outras
áreas de ensino e um maior envolvimento da gestão escolar. Também sugerimos mais estudos
voltados para o aprimoramento da Alfabetização Ecológica nos estudantes.
Reconhecemos que não é possível ensinar todos os conceitos da ecologia no ensino médio
em um curto período de tempo durante o ano letivo, mas levamos em conta uma lista mais curta
de conhecimentos e habilidades chave que um estudante deveria ter e ser capaz de aplicar para
ser considerado ecologicamente instruído.
Assim sendo, destacamos o processo educacional, por meio da abordagem do Ensino de
Ciências por Investigação, pois consideramos que o objetivo da educação para o
desenvolvimento sustentável não pode se tornar todos um especialista, mas em vez disso, de
dar-lhes a capacidade de fazer as perguntas certas e depois poder avaliar as respostas para a
tomada de decisão.
Discutir questões ambientais envolve abordar questões éticas, como justiça, cidadania,
distribuição e uso de recursos. Essas são perguntas para as quais não devemos fingir que
conhecemos as respostas e constituem alguns dos maiores desafios de nosso tempo.
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APÊNDICES
APÊNDICE A: Roteiro da Aula de Campo
Nome do Aluno(a):_____________________________________________________
O lugar onde vivo: conhecendo o entorno da escola

Nessa atividade, vamos estudar alguns aspectos ambientais do entorno da nossa escola. Para
isso, seguiremos o roteiro do mapa abaixo, realizaremos paradas nos pontos marcados e
analisaremos os pontos positivos e negativos relativos ao ambiente e à ocupação urbana, bem
como as características do Bioma Amazônico.

A) Marque o trajeto percorrido pela turma durante a atividade de forma sequencial, da
saída da escola até o retorno.
B) Cada “seta” no mapa indica uma parada e um ponto importante nos estudos de
ambiente e ocupação humana ao redor da nossa escola e as características do Bioma
estudado. Registre, por meio de anotações, fotografias e desenhos as impressões
positivas e negativas observadas em todo o percurso.
C) Registre também, suas impressões pessoais referentes a esta atividade, destacando os
fatos que considera importantes e se foram impactantes ou surpreendentes a você.
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APÊNDICE B: Autorização para Aula de Campo

Eu, ____________________________________________________________ responsável
pelo aluno (a) ___________________________________________, devidamente matriculado
(a) na 3ª série da Escola Estadual Vitória Mota Cruz, autorizo meu filho (a) a participar da
aula de campo no Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, que será realizada no dia
03/10/2018, acompanhado (a) de duas professoras e da coordenadora da escola. Com saída às
15h e retorno previsto para 17 e 30h.

__________________________________________
Assinatura do responsável
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ANEXOS
ANEXO A: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)
Instituição: Universidade Estadual de Roraima/Curso: Programa de Pós-graduação Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências
Título: A Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra e a Aprendizagem por Investigação na
disciplina de Biologia em uma turma de Ensino Médio na Amazônia
Pesquisador: Caroline dos Santos Vontobel
Este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de convidá-lo a participar do
projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo desta pesquisa é verificar a aprendizagem
de conteúdos de Biologia na perspectiva da alfabetização ecológica de Capra através da
aprendizagem por investigação, no contexto das escolas de ensino médio integral de Roraima,
justificando que defendemos a necessidade da estratégia do Ensino de Ciências por investigação
a fim de fomentar os debates, a formação de ideias e a construção de novos saberes que possam
proporcionar a melhoria do ensino de ciências nas escolas de ensino médio em tempo integral.
Consequentemente o crescimento e desenvolvimento da educação e sociedade do nosso estado.
Para tanto, faz-se necessário que o aluno participe das aulas e atividades da disciplina de
Biologia no período de Agosto à Outubro. Os participantes produzirão textos, serão observados
e fotografados.
Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados. O relatório final, contendo
citações anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo, inclusive para
apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas, portanto, o
sigilo e a privacidade do participante estão garantidos durante todas as fases da pesquisa.
Os benefícios esperados são aqueles direcionados à sociedade que podem surgir com a
realização do estudo, porém não haverá benefícios diretos ou imediatos para o participante. Este
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Estadual de Roraima, sob parecer n° (2.679.413) e a gestora da Escola Estadual Vitória Mota
Cruz, bem como os coordenadores e professores da escola tem conhecimento e incentivam a
realização da pesquisa.
Discutimos esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que também estamos
pedindo seu acordo. Se você vai participar na pesquisa, seus pais ou responsáveis concordaram
com isso.
Este TERMO, em duas vias, garante que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo
de
Consentimento
Livre
e
Esclarecido,
é
para
certificar
que
eu,
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_________________________________________________________, na qualidade
participante voluntário, aceito participar do projeto científico acima mencionado.

de

Estou ciente de que a participação na pesquisa trará riscos mínimos como: tomar o tempo do
participante ao responder ao questionário/entrevista, interferência na vida e na rotina, medo de
repercussões eventuais, invasão de privacidade, divulgação de dados confidenciais. As
providências para evitar ou reduzir os efeitos e condições adversas são: garantir o acesso aos
resultados individuais e coletivos, minimizar desconfortos, garantindo local reservado e
liberdade para não responder questões constrangedoras, estar atento aos sinais verbais e não
verbais de desconforto, assegurar a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e
a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou
das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico – financeiro.
Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, encerrando a minha
participação a qualquer tempo, sem penalidades e tenho a garantia de plena liberdade ao
participar da pesquisa, de recusar-me a participar ou retirar meu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa, sem penalização alguma.
Estou ciente de que não haverá formas de ressarcimento ou de indenização pela minha
participação no desenvolvimento da pesquisa diante de eventuais danos decorrentes da
pesquisa.
Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu desejar, e
que todas deverão ser respondidas a meu contento.
Assinatura da Criança/Adolescente: _________________________________________
Data:_____/_______/__________
Eu, Caroline dos Santos Vontobel (pesquisadora responsável) declaro que serão cumpridas as
exigências contidas na Res. CNS 510/16.
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para:
Nome do Pesquisador responsável: Caroline dos Santos Vontobel
Endereço completo: Rua João Aires Leitão, nº 137, Paraviana. Boa Vista RR.
Telefone: (95) 99118-9991
CEP/UERR Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro Canarinho (sala 201)
Tels: (95) 2121-0953
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 08 às 12 horas.
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ANEXO B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Pesquisas com Seres
Humanos

Instituição: Universidade Estadual de Roraima/Curso: Programa de Pós-graduação Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências
Título: A Alfabetização Ecológica de Fritjof Capra e a Aprendizagem por Investigação na
disciplina de Biologia em uma turma de Ensino Médio na Amazônia
Pesquisador: Caroline dos Santos Vontobel
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de autorizar a participação
do (a) menor sob minha responsabilidade no projeto de pesquisa acima mencionado. O objetivo
desta pesquisa é verificar a aprendizagem de conteúdos de Biologia na perspectiva da
alfabetização ecológica de Capra através da aprendizagem por investigação, no contexto das
escolas de ensino médio de Roraima, justificando que defendemos a necessidade da estratégia
do Ensino de Ciências por investigação a fim de fomentar os debates, a formação de ideias e a
construção de novos saberes que possam proporcionar a melhoria do ensino de ciências nas
escolas de ensino médio em tempo integral. Consequentemente o crescimento e
desenvolvimento da educação e sociedade do nosso estado. Para tanto, faz-se necessário que o
aluno participe das aulas e atividades da disciplina de Biologia no período de Agosto à Outubro
de 2018. Os participantes produzirão textos e serão observados e fotografados.
Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados. O relatório final, contendo
citações anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo, inclusive para
apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas, portanto, o
sigilo e a privacidade do participante estão garantidos durante todas as fases da pesquisa.
Os benefícios esperados são aqueles direcionados à sociedade que podem surgir com a
realização do estudo, porém não haverá benefícios diretos ou imediatos para o participante. Este
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade
Estadual de Roraima, sob parecer n° 2.679.413 e a gestora da Escola Estadual Vitória Mota
Cruz, bem como os coordenadores e professores da escola tem conhecimento e incentivam a
realização da pesquisa.
Este TERMO, em duas vias, (com a garantia de que o participante da pesquisa receberá uma
via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), é para certificar que o menor sob minha
responsabilidade, _________________________________________________________, na
qualidade de participante voluntário, está autorizado a participar do projeto científico acima
mencionado.

151

Estou ciente de que a participação na pesquisa do menor sob minha responsabilidade trará riscos
trará riscos mínimos como: tomar o tempo do sujeito ao responder ao questionário/entrevista,
interferência na vida e na rotina, embaraço de interagir com estranhos, medo de repercussões
eventuais, divulgação de dados confidenciais. As providências para evitar ou reduzir os efeitos
e condições adversas são: garantir o acesso aos resultados individuais e coletivos, minimizar
desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões
constrangedoras, estar atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto, assegurar a
confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a
não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em
termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico – financeiro (Conforme a Res. CNS 510/16).
Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, bem como o menor sob
minha responsabilidade, encerrando assim a participação dele (a) a qualquer tempo, sem
penalidades e tenho a garantia de plena liberdade ao participar da pesquisa, de recusar-me a
participar ou retirar meu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização
alguma.
Estou ciente de que não haverá formas de ressarcimento ou de indenização pela participação do
menor sob minha responsabilidade no desenvolvimento da pesquisa diante de eventuais danos
decorrentes da mesma.
Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão que eu desejar, bem
como o menor sob minha responsabilidade e que todas deverão ser respondidas a meu contento.

Assinatura do Autorizante: _______________________________________________
Data:_____/_______/__________
Eu Caroline dos Santos Vontobel (pesquisadora responsável) declaro que serão cumpridas as
exigências contidas nos itens IV. 3 da Res. CNS nº 510/16
Nome do Pesquisador responsável: Caroline dos Santos Vontobel
Endereço completo: Rua João Aires Leitão, nº 137, Paraviana. Boa Vista RR.
Email: carolvontobel6@yahoo.com.br
Telefone: (95) 99118-9991
CEP/UERR Rua Sete de Setembro, nº 231 - Bairro Canarinho (sala 201)
Tels: (95) 2121-0953
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 08 às 12 horas.
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ANEXO C: Parecer consubstanciado do CEP
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ANEXO D: Termo de Confidencialidade
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ANEXO E: Carta de Anuência para autorização da pesquisa

