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RESUMO: A amplitude e gravidade do problema ambiental têm desencadeado ações de 
mobilizações, quer governamental ou não, como vimos na Conferência Rio + 20, que ocorreu 
recentemente no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A sociedade como um todo vem 
mostrando uma preocupação com as relações existentes entre a mesma e o contexto 
ambiental. O presente trabalho buscou promover uma cosmovisão das relações homem-
animais-meio ambiente, com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, sobre os 
possíveisproblemas causadores da extinção de algumas espécies de animais e as possíveis 
soluções para minimizar os problemas encontrados, desenvolvendo o olhar crítico-reflexivo 
dos mesmos sobre a questão ambiental através do ensino de ciências.  

Palavras chaves: Ensino de Ciências, Pensamento crítico-reflexivo, Animais em extinção. 

 

Resumo: La amplitud y la gravidad del problema ambiental ha desensadeado acciones de 
mobilizacion, sean governamentales o no, como hemos visto en la Conferencia Rio + 20, qué 
ocurrió hace muy poco en Brasil, en la ciudad del Rio de Janeiro. La sociedad en general ha 
demonstrado una preocupación con las relaciones existentes entre la mísma y el contexto 
ambiental. El presente estudio ha buscado promover una cosmovision de las relaciones; 
hombre-animales-medio ambiente, con los alumnos de los años iniciales de la educación 
básica, al respecto de los posibles problemas que causan la extinción de algunas especies de 
animales  y posibles soluciones para reducir los problemas encontrados, desarrollando una 
visión crítico-reflexiva de los mismos al respecto de las cuestiones ambientales através de la 
enseñanza de la disciplina de Ciências. 

Palabras Clave: La enseñanza de Ciências, Pensamiento crítico-reflexivo, Animales en 
extinción. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista os problemas ambientais que vêm a cada ano paulatinamente 

aumentando em nossa sociedade, é indispensável no processo pedagógico uma ação-reflexão-

ação sobre os fenômenos causadores destas problemáticas. Vemos constantemente em 

exposição na mídia em suas diversas formas (televisiva, jornalista, radialista e na internet) 

desastres ambientais em larga escala em vários locais do mundo, como terremotos, 

maremotos, alagamentos, furacões, desmoronamento de barreiras e tantos outros desastres 

ambientais. Essa série de fenômenos e catástrofes ambientais vem cada vez mais se tornando 

um fato comum, já que atualmente estão acontecendo com mais frequência. 

O desencadeamento desses problemas ambientais vem gradativamente interferindo nas 

paisagens sociais, geográficas, políticas e econômicas do nosso planeta, causando uma série 

de transtornos no ambiente e perda de vidas de diversos seres vivos. A exploração do Meio 

Ambiente em larga escala e desordenada, vem produzindo efeitos devastadores, como o efeito 

estufa, aquecimento global e perca da fauna e flora. Os recursos naturais oferecidos pelo o 

Meio Ambiente vêm diminuindo cada vez mais, colocando o homem e todos os seres vivos 

em uma situação de perigo em relação a sua própria existência. 

A amplitude e gravidade do problema ambiental têm desencadeado ações de 

mobilizações, quer governamental ou não, como estamos vendo na Conferência Rio + 20, que 

ocorreu de 20 a 22 de junho de 2012, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Esse evento 

promovido pela Conferência das Nações Unidas (ONU) reuniu vários líderes mundiais, 

milhares de pessoas do setor privado, bem como Organizações Não Governamentais (ONG), 

e a sociedade como um todo, com o intuito de determinar metas de como reduzir a pobreza, 

promover a justiça social e a proteção do meio ambiente em nosso planeta, uma vez que os 

recursos naturais estão se esgotando e ao mesmo tempo sendo destruídos pela a ação do 

homem. Segundo os organizadores do evento, esse encontro é o maior evento da história 

mundial que busca desenvolver junto aos países um desenvolvimento sustentável sem agredir 

o meio ambiente. 

Levando em consideração os diversos fatores do contexto ambiental, outro problema 

que vêm ganhado proporções bem maiores é a extinção de algumas espécies de animais. Essa 

problemática intervém de maneira direta ou indireta na vida do homem. A extinção de 

animais é um processo de desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies de 
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seres vivos e traz consequências irreparáveis ao ciclo de vida do nosso planeta.  Diante disso, 

os educadores têm um papel fundamental em despertar nos educandos uma postura frente a 

estes problemas que além de ameaçar a existência de algumas espécies, prejudica também a 

sua própria existência.  

Para a realização desse trabalho de pesquisa, tivemos como objetivo desenvolver junto 

aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental uma reflexão crítica sobre os problemas 

causadores da extinção de algumas espécies de animais e as possíveis soluções para 

minimizá-los. De acordo com esse objetivo, procuramos realizar pesquisa investigativa sobre 

algumas espécies de animais que estão em processo de extinção; refletir sobre as causas e 

consequências do processo de extinção de algumas espécies e buscar,junto aos alunos, 

possíveis soluções para minimizar estes problemas. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Tema transversal: Meio Ambiente 

 A Educação Ambiental, como o próprio nome já diz, traz uma abordagem voltada aos 
fatores do meio ambiente, fortalecendo e ao mesmo tempo contribuindo para a 
conscientização e reflexão sobre a ação do homem na natureza. Os PCN (BRASIL, 2001) 
dizem que: 

O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido com a finalidade 
de ajudar os estudantes a construírem uma consciência global das questões 
relativas ao meio para que possam assumir posições afinadas com os valores 
referentes à sua proteção e melhoria. Para isso é importante que possam 
atribuir significado aquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E esse 
significado é resultado da ligação que o aluno estabelece entre o que aprende 
e a sua realidade cotidiana (p.47). 

 

 Para trabalharmos essa temática nas séries iniciais do ensino fundamental, segundo os 

PCN, se faz necessário formar cidadãos conscientes e aptos a decidirem e atuarem na 

realidade socioambiental, para isso, é importante que a escola e o professor trabalhem, não só 

com as informações e os conceitos científicos, mais com atitudes e valores éticos que reflitam 

posturas ambientalmente corretas. No contexto escolar, essa temática é apresentada nos PCN 

através dos temas transversais. 

  Os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à 

cidadania e obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. Os 

mesmos compreendem seis temáticas: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente e Saúde, 

Pluralidade Cultural e Trabalho e Consumo. Tais temáticas, não são disciplinas autônomas, 

mas temas que permeiam todas as áreas do conhecimento e estão sendo intensamente vividos 

pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu 

cotidiano. 
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2.2 Estudando os animais em extinção em sala de aula 

 Com relação à biodiversidade de espécies existentes em nosso planeta, sabemos que 

há uma variedade enorme de seres com formas, cores, tamanhos, hábitos, entre outras 

características diferentes, que nos possibilita termos uma riqueza inestimável da 

biodiversidade no Brasil. Entretanto, com o decorrer do tempo muitas espécies estão em 

processo de extinção. De acordo com Sylvia Estrella3: 

Em biologia e ecologia, extinção é o desaparecimento de espécies, 
subespécies ou grupos de espécies. O momento da extinção é geralmente 
considerado como sendo a morte do último indivíduo da espécie. Em 
espécies com reprodução sexuada, a extinção de uma espécie é geralmente 
inevitável quando há apenas um indivíduo restando, ou apenas indivíduos de 
um mesmo sexo. 

 

 No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), existem mais de 400 espécies de seres vivos ameaçadas de extinção. 

Infelizmente a lista de animais em extinção vem paulatinamente aumentando em todo o 

mundo. Podemos citar como exemplos a arara azul, tamanduá-bandeira, lobo-guará, mico-

leão-dourado, que são os mais citados nestas listas. De acordo com o Ministério do Meio 

ambiente (BRASIL, 2012), as principais causas de extinção dos animais são: 

 A degradação e a fragmentação de ambientes naturais, resultado da abertura 
de grandes áreas para implantação de pastagens ou agricultura convencional, 
extrativismo desordenado, expansão urbana, ampliação da malha viária, 
poluição, incêndios florestais, formação de lagos para hidrelétricas e 
mineração de superfície. Estes fatores reduzem o total de habitats 
disponíveis às espécies e aumentam o grau de isolamento entre suas 
populações, diminuindo o fluxo gênico entre estas, o que pode acarretar 
perdas de variabilidade genética e, eventualmente, a extinção de espécies. 
 

 Como podemos ver, a extinção dos animais se deve a uma série de fatores causados, 

em sua grande maioria, pela a ação do homem no meio ambiente. Outro fator que vem 

contribuindo para a extinção dos animais da flora brasileira é a introdução de outras espécies 

exóticas ao nosso ambiente, uma vez que essas espécies não encontram predadores e traz 

danos irreparáveis a biodiversidade nativa. Dessa forma, multiplicam-se rapidamente, 

ocasionando o empobrecimento dos ambientes, a simplificação dos ecossistemas e a extinção 

de espécies nativas (Ministério do Meio Ambiente - MMA). 

 O desafio de preservar e conservar a biodiversidade brasileira não é fácil, nem tão 

pouco é uma tarefa isolada de governo, esse desafio envolve a sociedade como todo, 

nacionalmente e internacionalmente. Com o intuito de proteção dos ecossistemas, leis foram 
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governamentais. 
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criadas para dar suporte a esses objetivos, no se refere às espécies e também nos seus habitats 

naturais. Segundo o MMA (BRASIL, 2012)o mesmo tem três grandes responsabilidades: 

Em primeiro lugar, destaca-se a elaboração das listas das espécies 
ameaçadas, com a finalidade de quantificar o problema e permitir o 
direcionamento de ações para solucioná-lo; em segundo, a proteção e a 
recuperação dessas espécies; e em terceiro, e talvez o mais complexo, o 
desenho de um modelo de desenvolvimento que assegure a utilização 
sustentável dos componentes da biodiversidade. 

 

O estudo sobre animais em extinção em sala de aula é uma temática que possibilita a 

investigação dos alunos a cerca dos problemas de ordem ambientais, colocando-os numa 

situação interpretativa da sociedade, visualizando as intervenções que o homem faz no 

meioambiente e as consequências que tais ações ocasionam diretamente ou/e indiretamente no 

meio ambiente. Desse modo, os PCN de Meio Ambiente (BRASIL, 1997), ressaltam que os 

discentes devem: 

Perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de 
causa-efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo 
(histórico), utilizando essa percepção para posicionar-se criticamente das 
condições ambientais de seu meio (p.53-54). 

 

 Outro fator preponderante ao estudar animais em extinção em sala de aula, é a questão 

de se desenvolver uma consciência ecológica correta, ultrapassando práticas culturais 

geradoras de problemas ambientais, modificando essas concepções e contribuindo para a 

promoção do meio ambiente como um todo. Adotando posturas em sua casa, na escola e na 

sociedade sustentáveis e identificar-se como parte integrante da natureza, percebendo os 

processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e 

respeitosa em relação ao meio ambiente (BRASIL, 1997, p.54). 

2.3 Construção do olhar crítico-reflexivo no Ensino de Ciências  

Quando o docente visa à construção dos cidadãos críticos, reflexivos e atuantes com 

relação às questões ambientais, sua prática pedagógica deve valorizar o questionamento dos 

alunos de forma lógica e coerente, fazendo com que os mesmos contextualizem sua realidade 

local com outras realidades de maneira consistente e reflexiva. Nesse sentido, podemos nos 

indagar sobre como o docente das séries iniciais pode ensinar o aluno a ser crítico? Isso é 

realmente possível? Para responder a essas questões vamos nos dirigir as perspectivas de dois 

autores: Michael Oakeshott e John Passmore.  

Para Oakeshott, o docente desempenha o papel de iniciar o aluno no conhecimento de 

si mesmo e do mundo. Nessa relação são englobadas várias capacidades de interpretar as 

informações recebidas e de discerni-las entre si, contribuindo dessa maneira para formação de 

cidadãos autônomos, críticos e participativos, trazendo a ideia de que o discernimento do 
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aluno vai muito mais além de ser crítico, já que o discernimento está ligado com o próprio 

conhecimento. O autor OAKESHOTT (1968), citado por SANTOS (2010), nos diz que: 

 

O discernimento pode ser ensinado; e pertence à deliberada empresa do 
professor ensiná-lo. Mas, embora não se possa transmitir, explicitamente, a 
um aluno a maneira de pensar (não havendo aqui nenhuma regra), o 
“discernimento” só pode ser ensinado em conjunção com a transmissão de 
informações. Isto é, não pode ser ensinado numa aula separada 
(OAKESHOTT, 1968,p. 173). 
 

Segundo outro autor, John Passmore, citado por SANTOS (2010), no livro que 

escreveu intitulado “A filosofia do Ensino”, faz as seguintes indagações sobre a criticidade: 

 

O que é ensinar uma criança a ser crítica e como podemos afirmar que o 
fizemos com êxito? Seria uma questão de transmitir fatos, inculcar hábitos, 
treinar em habilidades, desenvolver capacidades, formar o caráter, ou algo 
diferente de tudo isso? (PASSMORE, 1980, p. 166). 

 

Verificando e analisando cada uma dessas questões, Passmore nos diz que ensinar o 

aluno a ser crítico não é ensinar conhecimentos direcionados a crítica, nem tão pouco é algo 

condicionado, como por exemplo, na teoria Behaviorista de Skinner (estimulo-resposta). O 

ensino crítico não é direcionado a uma atividade especifica, mas é questionar e discernir os 

fatos e acontecimentos. Ele chega à conclusão que o espírito crítico está relacionado com o 

caráter e na formação que a criança recebe. Segundo ANCONI (1996), mencionado por 

SANTOS (2010): 

(...) desenvolver o espírito crítico envolve incentivar as crianças a buscarem 
o valor subjacente às práticas em que estão envolvidas e não simplesmente 
ao desempenho, a se entusiasmar pelo o intercâmbio que pode surgir de uma 
verdadeira discussão crítica onde todos são chamados a dar fundamentos 
relevantes para o que afirmam. Significa incentivar uma disponibilidade e 
uma criatividade para se colocar em xeque regras, valores e práticas 
estabelecidas (p.37). 

 

De acordo com os dois autores, podemos ensinar o espírito crítico às crianças, mas 

ensinar de maneira indireta, não focando a crítica em si, mas intervindo no cotidiano dos 

alunos e nas suas atitudes enquanto sujeitos críticos. Retomando a questão da criticidade dos 

alunos, o despertar da curiosidade é bastante relevante na construção do olhar critico-reflexivo 

do discente. Prover meios que desperte a curiosidade vai ajudar a promover a compreensão do 

conhecimento de mundo da criança, levando-a a buscar respostas para suas inquietações de 

forma a reformularem suas concepções. Como fala FREIRE (2007): Não haveria criatividade 

sem curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que 

não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos (p.32). 
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O questionamento é um procedimento importante nesse processo de construção da 

criticidade dos alunos. Questionar o porquê e o para que dos acontecimentos relacionados ao 

meio ambiente faz com que as crianças repensem e ao mesmo tempo agreguem novos 

elementos a esse contexto, dando as mesmas novos caminhos para reformularem seus 

conceitos e/ou reconstruírem novos conceitos.  

Como se pode perceber, esse processo de criticidade é contínuo e inacabado. Sempre 

teremos algo a mais para acrescentarmos e reformularmos em nossas concepções e visão de 

mundo. Dessa maneira, estamos em constante evolução conceitual. 

 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 Para o processo de construção deste trabalho, utilizamos o método de pesquisa 

etnográfico, de cunho qualitativo, pois busca resultados em contato com o fenômeno em 

desenvolvimento. Segundo LUDKE (1986): 

A etnografia seria a descrição de um sistema de significados culturais deum 
determinado grupo. No campo educacional, a abordagem etnográfica deveria 
assumir as características seguintes: a) o problema é redescoberto no campo; 
b) o pesquisador deve realizar a maior parte do trabalho de campo 
pessoalmente; c) o trabalho de campo deve durar pelo menos um ano 
escolar; d) o pesquisador deve ter tido uma experiência com outros povos de 
outras culturas; e) diversidade dos métodos de coletar observação 
direta,entrevistas com os informantes, levantamentos etc; e f) o relatório 
etnográfico apresenta uma grande quantidade de dados primários (p. 99). 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido em uma Escola Municipal de Garanhuns, que 

atende crianças e adolescentes desde a educação infantil aos anos iniciais do ensino 

fundamental (1º ao 5º ano), nos horários matutinos e vespertinos. 

 O público alvo desta pesquisa foram alunos do terceiro ano do ensino fundamental 

com a faixa etária de oito a quinze anos de idade. Tivemos a participação de 27 alunos, no 

entanto, escolhemos aleatoriamente apenas dez alunos para analisarmos os instrumentos de 

pesquisa por eles realizados. Essa escolha se deu mediante a conclusão de todas as etapas da 

pesquisa por esses dez alunos. 

 Realizamos um projeto de intervenção que teve a duração de três meses, dividida em 

etapas. As atividades desenvolvidas buscaram contribuir para a promoção de crianças críticas 

e reflexivas sobre os fenômenos ocorrentes em sua sociedade.  

 Para obtenção dos dados desse trabalho, utilizamos os seguintes instrumentos:  

� Aplicação de um questionário com o objetivo de verificar a opinião dos alunos do 3º ano 

sobre qual a temática que eles gostariam de estudar com relação ao eixo temático Meio 

Ambiente e os motivos da sua escolha; 
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� O Diário etnográfico dos alunos que tinha como objetivos: identificar os conhecimentos 

prévios dos alunos em relação à temática estudada; registrar as atividades de estudos 

individuais e coletivas realizadas durante o desenvolvimento do projeto de intervenção; 

analisar as suas aprendizagens adquiridas no processo; avaliar seu processo de 

aprendizagem e organizar suas atividades cronologicamente. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos do trabalho 

 Iniciamos este trabalho a partir de uma discussão com os alunos sobre a realização de 

um projeto de intervenção, que tinha como objetivo estudar uma das diversas temáticas sobre 

meio ambiente. Para tanto, aplicamos um questionário com os alunos para identificar qual 

seria o assunto estudado dentro da temática meio ambiente. Demos continuidade com a 

análise dos questionários e essas informações nos possibilitaram ver onde deveríamos fazer 

uma intervenção pedagógica. A temática escolhida para ser estudada foi animais em extinção. 

Em seguida, conversamos sobre as atividades que seriam promovidas durante o 

desenvolvimento do projeto de intervenção, bem como uma viagem pedagógica que seria 

realizada durante o andamento do mesmo. 

 Posteriormente, construímos na sala de aula, individualmente e coletivamente, com os 

alunos o diário etnográfico. Esse instrumento de pesquisa foi preenchido, pelos mesmos, 

gradativamente durante todo o projeto de intervenção, buscando identificar os conhecimentos 

que eles tinham sobre animais em extinção e ao mesmo tempo identificar e avaliar as 

aprendizagens adquiridas no processo de aprendizagem. Realizamos também, rodas de 

conversa questionando aos alunos o que eles entendiam sobre extinção de animais e como 

ocorre esse processo. 

 Dando continuidade as atividades do projeto de intervenção pedagógica, realizamos 

leituras de cartazes sobre animais em extinção seguida de explicações. Realizarmos também 

pesquisas investigativas sobre algumas espécies de animais em extinção, já que tínhamos 

notado que existiam várias espécies no processo de extinção. Livros, jornais, internet e filmes 

foram usados nessa pesquisa. Construímos posteriormente uma galeria dos animais em 

extinção na sala de aula, com imagens de animais pesquisadas em livros e revistas pelos os 

alunos. 

 Em outro momento da intervenção foi exibido um filme intitulado: “Animais unidos 

jamais serão vencidos” que abordava a invasão do homem no espaço dos animais 

desencadeando uma série de problemas ambientais. Ao termino do mesmo, foi realizada uma 

roda de conversa, onde os alunos interligaram e associaram os acontecimentos do filme a sua 

realidade. Após o diálogo sobre o filme, os alunos fizeram uma pesquisa de opinião para ser 
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aplicada com os colegas de outras turmas do horário da manhã, sobre quais animais que 

estavam em processo de extinção. Depois de aplicado a enquete, os alunos começaram a 

analisar as respostas e construiu um gráfico de barras, como forma de registro. A partir do 

resultado da enquete, construímos um bingo com as características desses animais em 

extinção mais evidenciados na pesquisa e realizamos algumas brincadeiras e desenhos. 

 Dando continuidade ao projeto de intervenção, foi exibido outro filme intitulado: 

“Rio”, onde os alunos discutiram os problemas causadores pela extinção das araras azuis. 

Realizamos também, uma visita pedagógica ao parque zoológico de Dois Irmãos em Recife-

PE, onde os alunos puderam ver pessoalmente os animais que haviam estudado no decorrer da 

pesquisa. Culminando o projeto de intervenção, realizamos uma apresentação de todas as 

atividades desenvolvidas através de exibição de fotos, cartazes, produções dos alunos, 

filmagens, bem como apresentações orais dos alunos e os materiais produzidos por eles. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 Questionários dos alunos 

 Para sabermos a opinião dos alunos sobre o que os mesmos gostariam de estudar com 

relação à temática Meio Ambiente, aplicamos um questionário de sondagem que consistia em 

duas perguntas: 

Gráfico 1 

 

 Após analisarmos as respostas dos alunos, vimos que o assunto que teve uma maior 

votação foi a Extinção dos Animais. Isso se deve provavelmente porque a temática escolhida 

ainda não tinha sido abordada em sala de aula e as outras eles já tinham estudado. 

 

Gráfico 2 

O que você quer estudar sobre o Meio Ambiente?

Animais em Extinção

Lixo

Águas

Florestas
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 Os argumentos mais relevantes apresentados pelos alunos com relação à escolha do 

assunto consistiam no fato dos mesmos acharem interessantes estudar sobre a extinção de 

animais, pois eles ainda não tinham estudado esse assunto e tinha curiosidade de aprender 

sobre o mesmo. Nessa perspectiva podemos perceber a relação mencionada por Paulo Freire, 

em que a criança parte da curiosidade ingênua até chegar a uma curiosidade crítica. 

 Os alunos também consideram de suma importância o conhecimento a respeito do 

assunto em tela, pois os animais fazem parte do meio ambiente e consequentemente 

estabelecem uma relação direta com os seres humanos. Dessa maneira percebemos a relação 

que a criança estabelece entre o meio ambiente e os elementos que fazem parte deste meio 

(seres vivos e não vivos). 

 Os discentes em sua justificativa, disseram ser interessante aprender sobre os 

elementos e/ou fatores que provocam o processo de extinção de algumas espécies de animais 

para juntos pensarem e buscarem possíveis soluções para minimizar essa problemática. Isso 

reforça o que os PCN apresentam sobre a importância dos alunos se posicionarem 

criticamente e responsavelmente usando o diálogo para mediar conflitos e problemas.  

 

4.2 Diário etnográfico dos alunos 

Para atender aos objetivos do diário etnográfico dos alunos, construímos um roteiro 

que norteou todo o processo de registro, bem como o acompanhamento do processo de 

desenvolvimento crítico-reflexivo nas várias etapas do projeto de intervenção.Iniciamos nossa 

análise dos diários etnográficos seguindo as questões norteadoras do roteiro. 

Gráfico 3 

Por que você escolheu essa alternativa?

Porque acho  interessante

Porque acho interessante
e quero estudar

Por causa do
desmatamento

Para ajudar os animais
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 Notamos nessa questão que os alunos em sua maioria pensam que o processo de 

extinção dos animais ocorre por causa da venda dos animais através do tráfico dos mesmos. 

Isso se deve provavelmente devido os alunos assistirem nos noticiários da televisão 

reportagens a cerca do trafico de animais e as apreensões feitas pelo o IBAMA. 

 No entanto, tivemos alunos que responderam que o processo de extinção de animais 

era proveniente também da utilização da pele dos animais pela a indústria na confecção de 

acessórios. Isso mostra que os alunos apresentam um bom nível de compreensão sobre as 

causas da extinção de algumas espécies de animais, devido provavelmente, as atividades 

realizada durante o projeto de intervenção pedagógica com essa turma. 

 Uma pequena parcela de alunos disse que o processo de extinção dos animais era o 

desaparecimento dos animais, como o próprio nome já diz e teve um grupo que falou não 

saber o que era o processo de animais em extinção. Eles ressaltaram que nunca ouviram falar 

sobre esse assunto. 

Gráfico 4 

 

 Referindo-nos a essa questão, a grande maioria dos alunos disse que deveriam 

participar de atividades que conscientizem as pessoas e a si mesmo a preservarem o meio 

ambiente, para que as mesmas tomem consciência da importância do ambiente na vida dos 

seres vivos. Outro grupo de alunos apresenta a importância de cuidar das florestas e do meio 

ambiente para contribuírem na promoção da vida dos animais. 

1º) O que sei sobre animais em extinção?

É um processo resultante do tráfico
de animais

É a utilização da pele dos animais
pela a indústria

É o desaparecimentos dos animais

Não sei

2º) O que devo fazer para minimizar este problema?

Participar de atividades que
preservem o meio ambiente

Cuidar das florestas e do meio
ambiente

Aprender mais sobre os
animais

Não comprar animais
silvestres
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 Um grupo pequeno de alunos disse que, antes de tudo,precisavam aprender mais sobre 

as causas e consequências do processo de extinção dos animais para buscarem as possíveis 

soluções para esse problema. 

Outra pequena parcela de alunos mencionou que para minimizar este problema não 

deveriam comprar espécies de animais silvestres. Para esse grupo de alunosesta claro o papel 

que cada pessoa pode desempenha em relação à preservação do meio ambiente evitando ter e 

comprar espécies silvestres. 

Gráfico 5 

 

 Com o decorrer das atividades, os alunos foram articulando os conhecimentos prévios 

que tinham com os das pesquisas realizadas. Começaram a compreender o papel de cada um 

tem e responderam a pergunta acima dizendo que para minimizar a extinção dos animais 

devemos respeitar o meio ambiente como todo, já que cada ação nossa gera uma reação ao 

meio ambiente. Um desses alunos destacou que não podemos maltratar os animais com nossas 

ações, pois eles são um pedaço de nós. 

 Outro grupo de alunos deixou claro que a principal causa não só da extinção dos 

animais, mas também como outros problemas de ordem ambientais são provenientes da ação 

do homem sobre o ambiente, agindo sem pensar nas consequências de suas ações. Isso ficou 

bem claro nas rodas de conversas, nas discussões em sala de aula e nos registros do diário 

etnográfico dos alunos. Ressaltaram também o papel de cada indivíduo na construção de uma 

sociedade melhor, preservando o ambiente como o todo, a partir de atitudes simples, mas que 

são de suma importância para a preservação do mesmo.  

 À medida que as atividades do projeto de intervenção progrediam, os alunos foram 

notando que o processo de extinção dos animais era desenvolvido por uma série de fatores 

como: o desmatamento, a poluição dos rios e seus afluentes, a venda de animais silvestres, 

entre outros. Começaram a refletirem sobre sua realidade fazendo uma junção entre teoria e 

prática e revelando suas aprendizagens com relação à temática estudada. 

 Alguns alunos disseram que toda ação no meio ambiente provoca uma reação e 

devemos pensar em nossas ações e atitudes sobre o meio como todo, afinal a natureza faz 

3º) O que aprendi sobre animais em extinção?

Devemos respeitarmos o meio
ambiente como todo

A ação do homem é a principal causa
dos problemas ambientais

Os animais estão em extinção por
várias causas como: poluição,
desmatamento e o comercio
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parte de nós e sem ela não há vida e consequentemente não existe o homem (aluno e). Essa 

reflexão representa um nível de conscientização muito bom do aluno e um processo de 

construção de um olhar crítico-reflexivo sobre animais em extinção. 

 

Gráfico 6 

 

 Respondendo a essa questão, os alunos explanaram que a visita ao Zoológico Dois 

Irmãos em Recife-PE, foi bastante relevante tendo em vista que os mesmos poderão ter um 

contato pessoal com os animais estudados em sala de aula e contemplar as características 

individuais dos animais. Nesse momento os alunos puderam observaram algumas espécies de 

animais em processo de extinção que estão sendo criados em cativeiro. Os mesmos, ficaram 

bastante preocupados com as informações que ali estavam construindo, perceberam que os 

espaços utilizados pelos os animais eram inadequados devido a seu tamanho. Começaram a se 

posicionar frente aos problemas encontrados e refletindo sobre as possíveis soluções para 

minimizar os problemas ambientais relacionados à extinção dos animais. 

 Uma parcela dos alunos disse que gostaram bastante das atividades em que 

construíram as maquetes e cartazes. Nessa etapa além de cada um fazer seu trabalho 

individualmente e em grupo, puderam ver a opinião e visão de cada um na exposição dos 

trabalhos apresentados por eles. Cada um foi constatando a evolução do seu conhecimento, 

paulatinamente nas atividades.  

 As atividades de pesquisas também foram mencionadas como preponderantes, pois 

saíram da limitação do livro didático como única fonte de estudo e também pela a autonomia 

de buscar em diversas fontes o mesmo assunto, investigando e fazendo suas conclusões. 

 

Gráfico 7 

4º) O que mais gostei de fazer?

Realizar a visita ao Zoológico
Dois Irmãos em Recife-PE

Contruir as maquetes, cartazes
e atividades

Pesquisar sobre o assunto
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 Nesta questãoa expressiva maioria dos alunos respondeu que compreenderam bem o 

estudo sobre animais em extinção e que não haveria a necessidade de reforçar alguma coisa. 

Os alunos construíram um conhecimento crítico-reflexivo de que as ações do homem na 

natureza, através da poluição, desmatamento e invasão dos espaços dos animais eram os 

principais problemas que ocasiona a extinção dos animais. 

 Em contra posição, um grupo pequeno de alunos disse que ainda necessitava estudar 

mais um pouco sobre a questão da extinção dos animais e outros problemas relacionados ao 

meio ambiente.  

 Finalizando, alguns alunos disseram que entenderam bem e gostaram das atividades 

desenvolvidas e que necessitavam apenas de melhorar sua própria escrita nas produções 

textuais sobre os animais em extinção. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, pretendíamos desenvolver uma reflexão crítica, com os alunos do 3º ano 

do ensino fundamental, sobre os problemas causadores da extinção de algumas espécies de 

animais e quais seriam as possíveis soluções para diminuí-lo. Para tanto, realizamos 

investigações sobre quais são os animais que estão em processo de extinção e quais são as 

causas e consequências desse processo. 

Em linhas gerais podemos perceber que os alunos já tinham um entendimento sobre o 

assunto estudado, quando afirmavam que o tráfico de animais, a utilização da pele de animais 

pelas indústrias e o próprio desaparecimento dos animais são as principais causas da sua 

extinção. Porém, depois da participação no projeto de intervenção várias melhorias foram 

detectadas em relação aos alunos, melhor entendimento do assunto estudado, aplicação dos 

conceitos no seu cotidiano, desenvolvimento da habilidade de interpretação e análise e uma 

visão crítica-reflexiva sobre animais em extinção. 

5º) O que devo reforçar em minha aprendizagem?

Nada, tudo ficou muito claro

A questão da poluição do
meio ambiente

A minha escrita
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Concluímos também que, após a participação dos alunos nas atividades em sala de aula e 

na visita ao zoológico, o interesse pela disciplina de ciência aumentou. Isto fica evidente nas 

produções realizadas em sala de aula, onde pudemos identificar que a partir de suas atitudes 

os mesmos sentiram-se motivados não só pelo assunto estudado, mas também pela 

possibilidade de fazer alguma coisa para minimizar este problema. 

Diante desse fato, enfatizamos aqui a importância de despertar nas crianças um olhar 

crítico-reflexivo sobre essa temática, no sentido de estimular a sua curiosidade e promover 

efetivamente uma aprendizagem. Ainda, vale salientar que este trabalho evidenciou uma rica 

possibilidade de explorar o censo crítico dos alunos, para que os mesmos adquiram uma 

aprendizagem significativa. 

Finalizando, vimos que as aprendizagens adquiridas pelos alunos não são só resultados 

das atividades realizadas durante o projeto de intervenção, mas das interações sociais 

estabelecidas entre aluno-aluno e professor-aluno que são capazes de desencadear o processo 

de aprendizagem.  
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