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1
Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! 

2
É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela 

barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. 

3
É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de 

Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. 

Salmos 133:1-3 

Bíblia Sagrada da Igreja Católica Apostólica Romana 
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RESUMO 

 

O objetivo desta investigação foi o de estudar o potencial pedagógico de um projeto escolar 

intitulado “RedePesca”, tem como base a pedagogia da Práxis e os estudos CTS/CTSA. O 

projeto foi realizado no campus do Ifes situado na cidade de Piúma, Espírito Santo. Com a 

realização do projeto, buscou-se promover debates e reflexões sobre as questões relacionadas 

à cadeia de produção do pescado à luz do enfoque ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 

tendo como base a educação não formal e os estudos CTS/CTSA. O projeto teve a 

participação 22 estudantes do Curso Técnico em Pesca Integrado ao Ensino Médio e 

professores colaboradores. A investigação foi planejada com base nos pressupostos de 

Lüdked e André (2014). Tratou-se de uma investigação qualitativa, do tipo estudo de caso, 

cujos dados emergiram de observações, questionários aplicados aos estudantes, relatos 

escritos e orais colhidos ao longo da pesquisa, além de estudos realizados em periódicos e 

livros da área de Educação Profissional e Educação em Ciências. As temáticas trabalhadas 

foram inspiradas em um trabalho realizado anteriormente por Leite (2012). Os dados foram 

coletados com base em Bardin (2016) e Gil (2014). Foram analisados com base Bardin (2016) 

e com uso do Software IRAMUTEQ. Também foram analisados os dados coletados com base 

na educação não formal proposta por Gohn (2010). O olhar da alfabetização científica com 

enfoque CTS/CTSA fundamentada em Latour e Woolgar (1997), Santos e Auler (2011), e 

Aikenhead (2009). A análise dos resultados indicou que o projeto escolar promoveu diálogo 

entre os espaços de produção do pescado e a escola. Foi possível encontrar correlação entre as 

categorias dos estudos CTS/CTSA e os momentos do projeto escolar. Como resultado do 

estudo, foi construído um Guia Didático de Ciências voltado para professores que possam 

usá-lo como material orientador na realização de futuras práticas, com base nas práticas 

pedagógicas e resultados obtidos durante a realização do projeto RedePesca. 

 

Palavras-chave: Educação CTS/CTSA. Educação não formal. Projeto escolar. Questões 

sociocientíficas.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to study the pedagogical potential of a school project called 

RedePesca Project, which was based on the Praxis pedagogy and the STS/STSE studies. The 

project was carried out at an Ifes campus located in the Piúma city, Espírito Santo State, 

Brazil. With the project, the aim was to promote debates and reflections on issues related to 

the fish production chain in the light of the science, technology, society and environment 

approach, based on non-formal education and STS/STSE studies. Involving 22 students from 

the Vocational and Professional Fishing Course integrated to High School and collaborating 

teachers. The research was planned based on the assumptions of Lüdked and André (2014). 

This was a qualitative research, a case study, whose data emerged from observations, 

questionnaires applied to students, written and oral reports collected throughout the research, 

as well as studies in periodicals and books in the area of Vocational and Professional 

Education and Education in Science. The themes studied were inspired by a previous work by 

Leite (2012). Data were collected based on Bardin (2016) and Gil (2014). They were analyzed 

based on Bardin (2016) and using the IRAMUTEQ Software. We also analyzed data collected 

on the basis of non-formal education proposed by Gohn (2010). The view of scientific literacy 

with a STS/STSE approach based on Latour and Woolgar (1997), Santos and Auler (2011), 

and Aikenhead (2009). The analysis of the results indicated that the school project promoted a 

dialogue between the fish production spaces and the school. It was possible to find a 

correlation between the categories of the STS/STSE studies and the moments of the school 

project. As a result of the study, a Didactic Science Guide was developed for teachers who 

can use it as guiding material for future practice, based on pedagogical practices and results 

obtained during the realization of the RedePesca project. 

 

Keywords: STS/STSE education. Non-formal education. School project. Socio-scientific 

issues. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MEMORIAL 

Sou natural de Castanhal (PA) onde terminei os meus estudos do ensino médio. Em 2006 fui 

aprovado no curso de Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Pará – UFPA, 

município de Bragança, 200 km de Castanhal. Foi onde começou minha trajetória 

profissional. A minha escolha profissional Engenheiro de Pesca foi definida por ser uma área 

com grande potencial no mercado de trabalho, ainda assim defini com certa insegurança, pois 

não conhecia com precisão as áreas de atuação. Logo procurei estágios voluntários nos 

laboratórios de pesquisa, foi quando fui convidado a integrar o Laboratório de Pesca e 

Navegação – LAPEN.  

 

Em 2007 fui aprovado no Edital do Programa de Educação Tutorial – PET, no qual fui 

bolsista até a conclusão da minha graduação em 2011. O PET é um programa de comprovada 

excelência desenvolvido pelo governo federal que trabalha no formato interdisciplinar e que 

objetiva a formação de um profissional crítico e atuante. Neste programa adquiri muitos 

conhecimentos, pois o nosso grupo tinha que atuar nas vertentes do ensino, pesquisa, cultura e 

extensão, o que me levou a ser muito atuante durante toda a graduação. 

 

No ensino eu ministrava aulas de biologia e física no cursinho popular universitário, voltado 

para estudantes carentes da comunidade local. A pouca ou quase nenhuma didática no 

processo ensino-aprendizagem me mostrou que a docência não seria o meu objetivo 

profissional, queria trabalhar no mar, navegando. Mas segui ministrando as aulas no cursinho, 

pois era uma das ações do PET. Continuei atuando no LAPEN auxiliando no 

desenvolvimento de trabalhos técnico-acadêmicos como diagnósticos de sistemas pesqueiros 

dos municípios de Bragança e Salinópolis – PA e a avaliação de técnicas de captura e 

inovação tecnológica para o desenvolvimento de redes de arrasto seletivas, através do 

Programa de Monitoramento da Pesca Industrial do Pará atuando embarcado como Técnico 

Científico de Bordo, uma vez que tinha a função de realizar a prospecção pesqueira, 

catalogação das espécies e desenvolvendo e análise dos dados. Todos esses projetos de 

pesquisa transformaram-se em produções bibliográficas como trabalhos publicados em 

congresso e artigo científico. 
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Atuei também na elaboração do jornal “O âncora” em que deixávamos os estudantes 

informados sobre o setor pesqueiro, principais tendências e oportunidades do mercado. 

Participávamos na organização de Ciclos de Palestras e da Semana Nacional do Engenheiro 

de Pesca, em que tínhamos a função de divulgar por meio de palestras e apresentações as 

pesquisas realizadas no Campus. Também convidávamos profissionais de notório saber para 

ministrar palestras para os estudantes e a comunidade local. 

 

Em 2011 quando estava concluindo minha graduação realizei um concurso público para 

docente no Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Piúma. Fui aprovado em primeiro 

lugar e no dia 31 de dezembro de 2011 às 23h30min desembarquei em Vitória-ES para 

conquistar novos mares. 

 

Ao chegar ao campus Piúma do Ifes atuei como chefe do setor de pesca do Curso Técnico em 

Pesca e iniciei ministrando disciplinas de tecnologia de pesca, oceanologia e noções de pesca 

marítima. Foi um grande desafio os primeiros anos de docência, superar a barreira em relação 

à compreensão dos conteúdos pelos alunos por meio de métodos de aprendizagem. Procurei 

proporcionar aos alunos uma aprendizagem prazerosa e eficaz, mas ainda assim eu precisava 

desbastar a pedra bruta no processo ensino-aprendizagem. Foi quando conheci o Programa de 

Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática do IFES – EDUCIMAT e 

ingressei em 2015. Um programa muito bem-conceituado e elogiado pelo seu alto nível de 

qualificação pela sua natureza interdisciplinar e por responder às necessidades sociais sempre 

com produtos educativos aplicáveis, que me oportunizou uma produção intelectual ao longo 

do mestrado (Apêndice VII). 

1.2 QUESTIONAMENTOS E OBJETO DE ESTUDO 

Neste sentido busco no Programa a oportunidade de aperfeiçoar os meus métodos de ensino, 

transformando o jeito de aprender, tornando minhas aulas mais dinâmicas e contextualizadas 

com a realidade, o que aumenta a necessidade de experimentar novas abordagens utilizando 

instrumentos metodológicos alternativos no sentido de despertar o interesse dos alunos na 

busca de novos conhecimentos formando cidadãos críticos, participativos e futuros tomadores 

de decisão.  

 

Na tentativa de transformar o jeito de aprender é fundamental externalizar a necessidade da 



13 

 

reforma do pensamento no processo ensino-aprendizagem, é necessário superar o recorte dos 

conteúdos em disciplinas fragmentadas para conteúdos integradores, contextualizados e 

interdisciplinares. Morin (2011) dialoga neste sentido propondo uma mudança que transforme 

radicalmente a maneira de pensar, ensinar e aprender. Defende a valorização de um 

conhecimento não fragmentado que permita que os homens e mulheres enxerguem o mundo e 

a humanidade de maneira contextualizada, abrangente e completo. 

 

Para que a aprendizagem seja realizada de forma eficiente também é necessário um 

planejamento ordenado e articulado possuindo um início, meio e fim, chegando a um produto 

final. É importante destacar que no ensino de ciências o domínio consciente das habilidades 

do aluno no sentido de torná-lo um futuro profissional tomador de decisão faz emergir a 

importância de constituir uma vertente integradora e com intuito dos alunos serem capazes de 

utilizar o conhecimento de uma forma útil e eficaz, permitindo-lhes uma melhor relação com 

o mundo que os rodeia. Hofstein, Aikenhead e Riquats (1988) consideram que o ensino de 

ciências com enfoque CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade - está vinculado à educação 

científica do cidadão e relaciona a ciência, a tecnologia, a sociedade e o aluno. Santos e 

Schnetzler (2010) abordam questões sociais de forma interdisciplinar, objetivando o 

desenvolvimento de atitudes e tomada de decisão.  

 

Com o agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões sobre a natureza do 

conhecimento científico e seu papel na sociedade, cresceu no mundo inteiro o movimento 

chamado Ciência-Tecnologia-Sociedade – CTS, que passou a refletir criticamente sobre as 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade (LEITE, 2012). Algumas dessas propostas 

apresentavam ênfase nas questões ambientais (ANGOTTI e AUTH, 2001), modificando a 

nomenclatura para Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente – CTSA. É importante frisar que 

o movimento CTSA em conexão a um espaço não formal potencializa o pensamento crítico 

do aluno. Pavani (2013) afirma que a aproximação dos educandos às temáticas relacionadas à 

CTSA de modo a usufruir dos espaços educativos não formais promove uma educação mais 

significativa e que privilegia a práxis. A educação não formal é aquela que ocorre voltada 

para o ser humano como um todo, cidadão do mundo, homens e mulheres e tem por objetivos 

a educação para justiça social, para igualdade assim como para os direitos humanos, sociais, 

políticos e culturais. Assim, na educação não formal, os indivíduos aprendem com “os 

outros”, em espaços interativos, construídos coletivamente, fora do espaço escolar (GOHN, 

2006). 
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Ao trazermos esses autores e alguns temas norteadores, pretendemos refletir sobre a 

importância da transformação do jeito de ensinar, a necessidade de tornar as aulas mais 

prazerosas, permitindo um aprendizado mais significativo, crítico, contextualizado e 

progressivo. É um convite a repensar a prática docente e a prática educativa.  

 

O desenvolvimento do presente projeto foi incitado por considerar a existência de 

temas/problemas de grande relevância na sociedade e que poderiam ser produzidos de forma 

articulada entre os conteúdos programáticos e os temas abordados. Durante as reuniões do 

Grupo de Pesquisa Educação Científica e Movimento CTSA, surgiram questionamentos que 

ajudaram a orientar a construção do presente projeto, a saber: 

 

1. De que maneira diálogos entre a educação formal e não formal pode ser estabelecido no 

desenvolvimento de uma intervenção pedagógica no contexto do ensino técnico de nível 

médio? 

2. De que maneira conhecimento científico pode se articular a questões socioculturais por 

meio de visitas aos espaços produtivos do pescado no contexto do ensino técnico de nível 

médio? 

3. De que maneira os estudos CTS/CTSA pode ser estabelecido no desenvolvimento de uma 

intervenção pedagógica no contexto do ensino técnico de nível médio? 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral dessa investigação é o de avaliar o potencial pedagógico de um projeto 

escolar intitulado “RedePesca” para discutir atividades pesqueiras na educação profissional de 

nível técnico, com enfoque CTS/CTSA. 

 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

 

a) Planejar e executar um projeto escolar abordando a cadeia produtiva do pescado, 

considerando o contexto da escola profissional de nível técnico integrado ao ensino 

médio; 

b) Estudar aspectos pedagógicos referentes ao desenvolvimento do projeto escolar na 

perspectiva da pedagogia da Práxis e as questões sociocientíficas; 



15 

 

c) Identificar processos de ensino e de aprendizagem das atividades pesqueiras e suas 

relações com os saberes escolares e populares, na perspectiva CTS/CTSA, considerando 

o contexto da produção do pescado; e 

d) Produzir um guia didático com um resumo do projeto escolar, voltado para professores 

visando o desenvolvimento de propostas pedagógicas, além da sala de aula. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Segundo Kalikoski e organizadores (2009), a gestão da pesca enfocava o componente natural 

(ou ecossistema) de forma separada do componente humano. Hoje a orientação é pensar a 

gestão da pesca evidenciando as relações existentes entre os peixes, o ambiente que eles 

habitam, as pessoas e os diversos usos que fazem parte do mesmo ecossistema (a pesca, vários 

tipos de pesca atuando juntos na mesma área, o uso da água para irrigação, o despejo de 

esgotos, a construção de barragens hidrelétricas, etc.). Portanto, para a autora, se houver 

algum desequilíbrio no sistema humano relacionado à pesca, todo o sistema de pesca irá 

sofrer desequilíbrio, afetando diretamente os recursos pesqueiros e seu ambiente (o 

ecossistema) e também os pescadores, como demonstra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Interação entre o ambiente, os recursos e o homem. 

 

Fonte: Charles, 2001. 
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Como podemos observar a atividade pesqueira, tema gerador do projeto escolar desta 

pesquisa, possui grande potencial gerador de diálogo com os estudos CTS/CTSA por envolver 

temas sociocientíficos pertinentes à sociedade.   

 

Além de envolver temas sociocientíficos, o setor pesqueiro, possui um dos maiores desafios 

do mundo, alimentar mais de 9.000 milhões de pessoas até 2050 (FAO, 2016). Em um 

contexto de mudança clima, econômica e incerteza financeira e aumento da competição por 

recursos naturais, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) 

estabeleceu metas para a contribuição e a prática da pesca para a segurança alimentar e 

nutrição na utilização de recursos natural, de tal forma que garanta um desenvolvimento 

sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais (FAO, 2016). Com a crescente 

demanda da sociedade por alimentos de origem animal, o pescado é um produto competitivo a 

uma prática alimentar saudável. Para isso, torna-se imprescindível o cumprimento de normas 

e certificações de qualidade, formando profissionais especializados na pesca, promovendo 

modificações de paradigmas socioambientais voltados para a produção de alimentos.  

 

A SEAP - Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, vinculada à Presidência da República, 

em seu Diagnóstico Sócio-Cultural-Econômico da População Pesqueira do Litoral Capixaba, 

destaca a importância na formação de profissionais. A capacitação, seja no sentido técnico, 

como maior conhecimento do produto, do período de defeso, do uso de tecnologias, seja em 

aspectos relacionados à cidadania, como o conhecimento dos processos de documentação e 

direitos sociais, possui importância decisiva para o sucesso das políticas públicas para a pesca. 

Neste sentido torna-se necessário um programa permanente para a formação de novos 

cidadãos (SEAP, 2005). 

 

Segundo a SEAP, há a necessidade de qualificação na atividade pesqueira para jovens, 

mulheres e pescadores, sob o risco de afastar os jovens desta atividade, tal como já ocorre em 

vários municípios em que se constata um envelhecimento progressivo dos pescadores sem que 

os jovens abracem a profissão. Um exemplo importante a ser estudado e seguido tem sido a 

experiência da Escola de Pesca de Piúma, a qual se torna necessário, em primeiro momento, a 

expansão das atividades e futuramente a criação de mais escolas deste tipo no Estado (SEAP, 

2005). 
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Segundo Paiva (2012) a informação e o conhecimento são, nos dias atuais, os mais valiosos 

insumos para qualquer atividade, não sendo diferente na pesca. Os meios de comunicação 

atuais, aliados à disponibilidade existente de cursos e treinamentos, proporcionam de forma 

contínua a informação e o conhecimento, influenciando diretamente no sucesso da atividade 

pesqueira.  A crescente procura por pescados para a alimentação humana aumenta a demanda 

por conhecimentos e capacitação na pesca. Neste sentido, o professor torna-se um importante 

difusor do conhecimento para a capacitação de profissionais utilizando metodologia e material 

didático adequado a este público. Frente ao exposto nota-se a carência e a importância de 

formar, sob perspectiva problematizadora e desafiadora, uma mão-de-obra crítica, 

empreendedora, emancipatória e holística aos aspectos socioeconômicos, sociopolíticos, 

socioambientais, socioculturais e sociotecnológicos que permeiam a atividade pesqueira. 

 

Rodrigues et al. (2015) que trabalharam com pedagogia de projetos, perceberam que as visitas 

seguidas de debates guiados promoveram a conexão entre conteúdos programáticos discutidos 

em sala de aula, com os conhecimentos de fronteira interdisciplinares e transdisciplinares, os 

quais permitiram englobar no processo de ensino-aprendizagem outros conteúdos como o 

exercício da participação, tomada de decisões, exercício da reflexão-opinião, a fim de 

promover a autonomia, emancipação e cidadania. 

 

Neste sentido, o presente estudo pretende agir como motivador ao aprendizado da atividade 

pesqueira, refletindo sobre a importância da transformação do jeito de aprender, a necessidade 

de tornar as aulas mais prazerosas, permitindo um aprendizado mais significativo. É um 

convite a repensar a prática docente e a prática educativa. No presente trabalho, procuramos 

aliar a pedagogia da Práxis e o enfoque CTS/CTSA com projetos escolares desenvolvidos de 

forma interdisciplinar e transdisciplinar, abordando temas sociocientíficos tais como produção 

de pescado, desenvolvimento de novas tecnologias, conflitos sociais na pesca, qualidade do 

pescado, etc. Procuramos contextualizar as práticas de ensino a partir de situações reais, pois 

consideramos ser de suma importância para uma formação cidadã, crítica e emancipatória. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTUDO 

A educação profissional passou a ser modalidade de ensino por iniciativa do governo do 

presidente Nilo Peçanha, que em 1909, ao criar as primeiras 19 Escolas Federais de Artífices 

e Aprendizes, apresentou como justificativa a necessidade de se criar escolas 

profissionalizantes. O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foi oficializado em 23 de 

setembro de 1909, no governo de Nilo Peçanha, denominando-se Escola de Aprendizes 

Artífices do Espírito Santo. A Escola foi regulamentada pelo Decreto 9.070 de 25 de outubro 

de 1910, com o propósito de formar profissionais artesãos, voltados para o trabalho manual – 

um fator de efetivo valor social e econômico – com ensino para a vida (IFES, 2014).  

 

Em 29 de dezembro do ano de 2008, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, sancionou a Lei N
o
 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no 

país. Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação profissional, científica e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (IFES, 2014). 

 

No Espírito Santo, o Centro Federal de Educação Tecnológica - Cefetes e as Escolas 

Agrotécnicas de Alegre - EAFA, Colatina - EAFC e Santa Teresa - EAFST se integraram em 

uma estrutura única: o Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes. Dessa forma, as Unidades de 

Ensino do Cefetes (Vitória, Colatina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Cariacica, 

Aracruz Linhares e Nova Venécia) e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Santa Teresa e 

Colatina passaram a ser os campi do Instituto (IFES, 2014).  

 

Desde a criação do Ifes, em 29 de dezembro de 2008, foram implementados mais sete campi, 

a saber: Vila Velha (2010), Guarapari (2010), Ibatiba (2010), Venda Nova do Imigrante 

(2010), Piúma, (2011), Montanha (2014), Barra de São Francisco (2014), além de um campus 

avançado (Viana 2014) e em 2014 um Centro de Referência em Formação e em Educação à 

Distância (IFES, 2014). 
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De 1909 a 2002, foram construídas 140 Escolas Técnicas no país. Entre 2003 e 2016, o 

Ministério da Educação (Mec) concretizou a construção de mais de 500 novas unidades 

referentes ao plano de expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em 

funcionamento (BRASIL, 2016). 

 

A política de formação profissional em pesca e aquicultura começou a ser formada e 

acompanhou a expansão da educação profissional no Brasil diante das condições favoráveis 

para o crescimento tanto da pesca como da aquicultura, gerando expectativas positivas com 

relação a elevação do nível de empregos em um setor carente de políticas públicas. Em 2006, 

o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec), e a Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca da Presidência da 

República (Seap/PR), firmaram o Termo de Cooperação Técnica nº 02, estabelecendo um 

projeto de cooperação mútua, visando construir e implementar uma política para formação 

humana na área da pesca marinha e continental e aquicultura familiar.  

 

Entre os compromissos assumidos pela Setec/Mec consta o estímulo à criação de núcleos de 

pesquisa regionais, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica com a definição de pólos em todo o país. Entre os objetivos desses núcleos está a 

difusão de informações técnicas, experiências e estudos sobre pesca e aquicultura e a 

capacitação dos trabalhadores desse setor, colaborando no combate à exclusão social 

(BRASIL, 2016). Os núcleos tinham por objetivo atuar no contínuo processo de 

aperfeiçoamento das atividades de pesca artesanal e aquicultura familiar, o que resultará na 

elevação da qualidade de vida dos assistidos, na agregação de maior valor ao pescado e 

também no melhor aproveitamento do imenso potencial do Brasil nessa área.  

 

No ano de 2009 a atividade pesqueira passou a ter um destaque nacional com a criação do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).  Nesse contexto, em 24 de junho 2011 através da 

portaria n° 806 é autorizado o funcionamento do Campus Piúma como campus avançado da 

estrutura organizacional do Ifes, ocupando a área onde funcionava a antiga escola de pesca de 

Piúma (ECOPESCA), que se encontra desativada. O perfil do campus está direcionado ao 

eixo Recursos Naturais com atuação efetiva no setor pesqueiro, através da oferta dos Cursos 

Técnicos em Pesca, Aquicultura e Processamento de Pescado e a Engenharia de Pesca.  
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Os cursos ofertados no Ifes campus Piúma no eixo Recursos Pesqueiros foram pioneiros no 

Estado do Espírito Santo, passando a ofertar um nicho de mercado na área de ensino médio e 

superior relacionado à capacitação de profissionais com aptidão para incrementar a ação 

pesqueira nacional. A proposta da instituição foi à formação de técnico e engenheiros com 

objetivo de suprir a necessária mão de obra qualificada para operacionalização destas 

tecnologias, voltada para produção pesqueira e à agregação de valor e processamento do 

pescado (IFES, 2012). No presente trabalho limitaremos a realização da intervenção escolar a 

uma turma do Curso Técnico em Pesca. O campus fica localizado na região sul litorâneo e 

possui uma distância aproximada de 97 km de Vitória - ES. 

 

Figura 2 – Campus Piúma localizado no município de Piúma, sul do Estado do Espírito Santo. 

 

Fonte: PCDRONES, 2017. 

O campus Piúma, com uma área total de terreno de 19.959,73 m², possui 11.158,00 m² de área 

ocupada por construção. Dentre essas estruturas, o Curso Técnico em Pesca dispõe de 

algumas Unidades Didáticas que apoiam as disciplinas voltadas ao setor, bem como serve de 

suporte para pesquisa e extensão nas áreas de Captura, Controle de Qualidade, Confecção de 

Aparelhos de Pesca, Navegação e Mecânica de embarcações.  

 

Para atender essa demanda é necessária uma estrutura física principal, dentro da qual se 

apresentam diferentes laboratórios de acordo com a área específica, conforme apresentado no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Alguns laboratórios didáticos pertencentes ao Campus Piúma do Ifes. 

 
Laboratório Didático de Biologia Geral 

O laboratório de biologia é um espaço destinado 

ao ensino de biologia e matérias afins bem como 

a prática de pesquisa que visa aliar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula com 

experiência prática de campo. 

 

 

Laboratório Didático de Química Geral e Aplicada 

O laboratório de Química conta com diversos 

equipamentos, vidrarias, reagentes, instalação 

hidráulica e de gás. O laboratório é utilizado 

para atender às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, prioritariamente a este campus. 

 

 
Laboratório Didático de Microscopia 

Provido de microscópios e lupas, atendendo a 

aulas de biologia celular, genética, histologia e 

microbiologia. Conta com microscópios ópticos 

e estereoscópios, ambos com sistema de captura 

de imagem e unidade didática interativa. 

 

 
Laboratório Didático de Transformação do Pescado 

Provido de microscópios e lupas, atendendo a 

aulas de biologia celular, genética, histologia e 

microbiologia. Conta com microscópios ópticos 

e estereoscópios, ambos com sistema de captura 

de imagem e unidade didática interativa. 

 

 

Laboratório Didático de Processamento do Pescado 

Laboratório utilizado para realização de aulas 

práticas dos cursos técnicos integrados, 

graduação em engenharia de pesca e projetos de 

pesquisa relacionados à área de processamento 

do pescado. 

 

 
Laboratório Didático de Tecnologia Pesqueira 

 

O Laboratório utilizado para realização de 

atividades didáticas de tecnologias pesqueiras e 

confecção e reparos de aparelhos de pesca 

(anzol, rede e armadilhas). 

 

Fonte: INSTITUTO, 2012. 
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O Brasil é um país que apresenta uma das maiores costas litorâneas do mundo e tem grande 

parte de sua economia voltada para o setor pesqueiro. Apesar disto, somente no ano de 2009 

esta atividade passou a ter um destaque nacional com a criação do Ministério da Pesca e 

Aquicultura. Nesse contexto, o Curso Técnico em Pesca Integrado ao Ensino Médio pioneiro 

no Espírito Santo vem agregar informações e formar profissionais na área de pesca. De acordo 

com a Resolução n. 06, de 20 de setembro de 2012 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de nível Médio, os cursos dessa modalidade 

têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências 

profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos 

científico-tecnológicos, sócio histórico e cultural (IFES, 2012).  

 

Anualmente são oferecidas no máximo 40 novas vagas por turma. O curso é ofertado no 

período diurno, podendo ser oferecidas uma ou mais turmas por ano, com ingresso no 

primeiro semestre do ano, mediante aprovação no processo seletivo para alunos que já tenham 

concluído o Ensino Fundamental.  Possui duração de 04 anos com carga horária de 3570h de 

disciplinas obrigatórias (Ensino Médio e Técnico). O aluno ainda pode cursar 520h de 

disciplinas opcionais. O ingresso é realizado por meio de processo seletivo.  

 

Os objetivos do curso são: 

 

 Possibilitar que os alunos egressos do Curso Técnico em Pesca integrado ao ensino 

médio tenham o acesso a uma formação completa para a leitura de mundo e para a 

atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade 

política, o que supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 

fenômenos, sendo capazes de respeitar os valores estéticos, políticos e éticos, na 

perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional; 

 Contribuir com a integração da ciência, tecnologia e cultura possibilitando uma formação 

que desenvolva a capacidade investigativa e criativa a partir da participação em projetos 

de pesquisa e extensão (interligando teoria e prática) e também em projetos 

empreendedores de acordo com a legislação e as normas vigentes da atividade pesqueira; 

 

De acordo com a Resolução n. 06, de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de nível Médio, as instituições 
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de ensino, para a identificação do perfil do egresso, deverão se empenhar em garantir o pleno 

desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais 

requeridas pela natureza do trabalho, na área da Pesca, em função da estrutura sócio 

ocupacional e tecnológica e em condições de responder, de forma original e criativa, aos 

constantes desafios da vida cidadã e profissional. Nesse sentido, o Técnico em Pesca formado 

pelo IFES é um profissional capaz de atuar em diferentes funções, conforme apresentado no 

Quadro 2 (IFES, 2012). 

 

Quadro 2 – Perfil profissional do egresso do Curso Técnico em Pesca do Ifes Campus Piúma. 

PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO  

• Administrar e gerenciar os recursos pesqueiros para a produção sustentável e contínua de bens e serviços; 

• Atuar no mundo do trabalho de forma participativa, criativa e crítica; 

• Possuir sólidos conhecimentos sobre os principais ecossistemas aquáticos, possibilitando o uso tecnológico 

racional, integrado e sustentável desses ecossistemas; 

• Possuir sólidos conhecimentos nas áreas de gestão de recursos pesqueiros, beneficiamento e 

industrialização do pescado; 

• Saber como estruturar um negócio a partir dos recursos pesqueiros; 

• Manter a sustentabilidade ambiental, aplicando estratégias de melhoria de vida; 

• Aplicar as técnicas do sistema produtivo, buscando a experimentação inovadora; 

• Dominar os processos de beneficiamento dentro dos padrões de qualidade e sanidade exigidos em lei; 

• Analisar e avaliar os aspectos técnicos, econômicos e sociais da cadeia produtiva dos recursos pesqueiros; 

• Aplicar a legislação e as normas ambientais, pesqueiras e sanitárias vigentes, além de outras inerentes à 

área; 

• Montar, operar e manter apetrechos, máquinas e equipamentos utilizados na pesca; 

• Realizar procedimentos laboratoriais e de campo; 

• Elaborar, acompanhar e executar projetos; 

• Executar atividades de extensão e gestão na cadeia produtiva; 

• Atuar em associações, cooperativas pesqueiras e colônias de pescadores respeitando os saberes tradicionais 

acumulados e divulgados por esses profissionais; 

• Executar atividades de condução de embarcações. 

Fonte: INSTITUTO, 2012. 

 

As áreas de atuação do técnico em pesca podem ser em instituições públicas e privadas, 

empresas de pesca especializadas em beneficiamento de pescado, na pesca embarcada e pode 

atuar de forma autônoma (empreendedorismo). Para tanto, diferentes temáticas são abordadas 

durante sua formação como mostrado no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Temáticas abordadas durante a formação do Técnico em Pesca no Ifes Campus Piúma. 

TEMÁTICAS ABORDADAS DURANTE A FORMAÇÃO DO TÉCNICO EM PESCA 

Embarcações de pesca; 

• Apetrechos e equipamentos de pesca; 

• Navegação e regulamentação; 

• Máquinas, motores e equipamentos pesqueiros; 

• Técnicas de captura, beneficiamento e conservação de pescado; 

• Princípio da ética, da identidade, da política, da igualdade, estética e sensibilidade. 

• Organização Social 

• Legislação 

• Economia e Administração 

• Empreendedorismo 

Fonte: INSTITUTO, 2012. 

 

A matriz curricular do Curso Técnico em Pesca Integrado ao Ensino Médio (Quadro 4) está 

organizada em componentes curriculares, com regime anual, composto de quatro anos letivos, 

de 870 horas no primeiro, no segundo, terceiro e quarto anos com 900 horas totalizando 3570 

horas. Sendo distribuída a carga horária entre o Núcleo Comum, Diversificado e Profissional; 

a integração da Base Nacional Comum com o Núcleo Profissional e Diversificado ocorrerá 

levando em consideração alguns pressupostos que margeiam a Lei de Diretrizes e Bases, tais 

como: a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino; a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterior; 

o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 

prática (IFES, 2012). 
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Quadro 4 – Organização curricular do Curso Técnico em Pesca. 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO – CAMPUS PIÚMA DO IFES 

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM PESCA 

Curso Técnico com Ensino Médio - Atualização: 03/10/2013 

Carga horária do curso dimensionada para 36 semanas, sendo garantidos os 200 dias letivos ao ano 

Carga Horária Dimensionada: 36 Semanas 

Duração da aula: 50 Minutos 

Componente Curricular Ano 
Totais 

(horas) 

  1º 2º 3º 4º   

Base Nacional 

Comum 

Arte   1 2   90 

Educação física 2 2   1 150 

Biologia 2 2 2   180 

Filosofia 1 1 2 1 150 

Sociologia 1 1 2 1 150 

Física   3 2 3 240 

Geografia 2 2 2   180 

História 2 2 2   180 

Língua estrangeira (inglês)     2 2 120 

Língua portuguesa e literatura brasileira 3 2 2 2 270 

Matemática 3 2 2 2 270 

Química 3 3 2   240 

Total da Base Nacional Comum 2220 

Núcleo 

Diversificado 

Informática aplicada 2       60 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde 2       60 

Biologia aquática aplicada       2 60 

Gestão e planejamento de empreendimentos        3 90 

Total  Núcleo Diversificado 270 

Total aulas/semana (Base Comum + Diversificado) 23 21 22 17 2490 

Núcleo 

Profissional 

Introdução a Pesca 2       60 

Confecção de Aparelhos de Pesca   2 2   120 

Oceanologia e Climatologia Aplicada 2 2     120 

Noções de Avaliação de Estoques Pesqueiros       2 60 

Noções Gerais de Embarcações     2 2 120 

Tecnologia Pesqueira 2   2 2 180 

Máquinas, Motores e Equipamentos   2     60 

Navegação Costeira e Oceânica     2 2 120 

Legislação Pesqueira       2 60 

Tecnologia do Pescado       3 90 

Extensão Pesqueira   3     90 

Total  Núcleo Profissional 1080 

Total aulas/semana Núcleo Profissional 6 9 8 13   

Total Geral aulas/semana 29 30 30 30   

Número Total de Disciplinas por Ano/Série 15 16 16 15   

Total da Etapa obrigatória Escolar no Curso 3570 

Fonte: INSTITUTO, 2012. 
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Quadro 5 – Descrição das disciplinas técnicas e diversificadas do Curso Técnico em Pesca. 

INTRODUÇÃO A PESCA: 

Oferece conhecimentos gerais sobre a ciência pesqueira, compreendendo as generalidades sobre a pesca mundial 

e brasileira pesqueira. Aborda conhecimentos gerais sobre a atividade pesqueira marinha e estuarina. Além de 

identificar as atribuições do técnico em pesca no mercado de trabalho. 

SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: 

Permite ao estudante ter uma visão ampla sobre a segurança no trabalho da atividade pesqueira, seus efeitos no 

meio ambiente e saúde no ambiente de trabalho, abrange também noções de ecologia, higiene no trabalho, 

segurança e sobrevivência no mar e primeiros socorros que são essenciais em possíveis imprevistos. 

OCEANOLOGIA E CLIMATOLOGIA APLICADA: 

Fornece conhecimentos gerais sobre a oceanografia para compreender as dinâmicas físico, químico e biológicas 

dos ambientes marinhos, utilizando os conhecimentos da meteorologia para auxiliar no desenvolvimento da 

pesca, a fim de aumentar sua produção. 

TECNOLOGIA PESQUEIRA: 

Proporciona conhecimentos sobre a atividade pesqueira e suas tecnologias, abrangendo tanto a área industrial 

como a artesanal. Abrange conhecimentos da pesca do atum e afins, que são de grande importância comercial na 

pesca no mundo, e também da pesca da sardinha, do camarão e da lagosta, entre outros, que possuem 

importância comercial. 

CONFECÇÃO DE APARELHO DE PESCA: 

Reconhece as técnicas e ferramentas de confecção no desenvolvimento dos projetos de pesca. Utiliza dos 

conhecimentos de confecção de aparelhos de pesca (anzol, rede, etc.), para auxiliar nos processos de captura e 

administração pesqueira. Realiza confecção e reparos de materiais utilizados na pesca.  

MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS: 

Adquire conhecimento sobre máquinas, motores e equipamentos utilizados na pesca, a fim de entender sobre seu 

funcionamento, aplicações, manutenção, entre outros. 

EXTENSÃO PESQUEIRA: 

Compreende a importância da extensão e suas relações com a comunidade, entendendo o papel do técnico em 

pesca como extensionista em recursos pesqueiros, possibilitando ao discente, visão holística dos processos de 

transmissão de conhecimentos através da extensão rural. 

NOÇÕES GERAIS DE EMBARCAÇÕES: 

Compreende como uma embarcação flutua e suas formas geométricas, conhecendo o histórico e os tipos de 

embarcações; suas nomenclaturas; cálculos relacionados a peso de estruturas, de carga e do calado; noções de 

desenho através do Autocad. 

NAVEGAÇÃO COSTEIRA E OCEÂNICA: 

Conhece os princípios básicos da navegação costeira e oceânica, os instrumentos utilizados na navegação, 

legislação, cálculo de rota, além de trabalhar com carta náutica e comunicação marítima, entendendo os 

fundamentos da segurança marítima. 

LEGISLAÇÃO PESQUEIRA: 

Possui noções de legislação ambiental como instrumento jurídico e legal de proteção ao meio ambiente, tendo 

como objetivo conhecer e interpretar a legislação ambiental e pesqueira para que seja possível aplicá-la em 

questões relacionadas aos recursos pesqueiros. 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DE EMPREENDIMENTOS: 

Tem como meta auxiliar o aluno para que este domine os conceitos referentes à gestão e planejamento para que 

este obtenha êxito em seus empreendimentos futuros, praticando a visão estratégica, conhecendo e elaborando 

orçamentos, planejamentos e acompanhamentos para a gestão de empreendimentos. 

NOÇÕES DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES PESQUEIROS: 

Permite ao aluno analisar as condições para avaliação de estoques pesqueiros, tais como a definição dos tipos de 

populações, conhecimento das atribuições das unidades populacionais e compreender as avaliações dos estoques 

pesqueiros para gerações futuras. 

TECNOLOGIA DO PESCADO: 

Compreende as técnicas utilizadas nas análises físico-químicas de pescado, do controle de qualidade nos setores 

de processamento, compreendendo seu valor nutricional e técnicas de avaliação da qualidade do pescado e 

desenvolvimento de produtos a base de pescado. 

Fonte: INSTITUTO, 2012. 
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2.2 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E CIDADANIA 

Acreditamos que os Espaços de Educação Não formal podem ser ferramentas propulsoras 

para este objetivo, tornando as aulas mais contextualizadas, dinâmicas, críticas e 

significativas. Gohn (2006) afirma que ao tratarmos da educação não formal, a comparação 

com a educação formal é quase que automática. O termo não formal também é usado por 

alguns investigadores como sinônimo de informal.  

 

A princípio podemos demarcar seus campos de desenvolvimento: a educação formal é aquela 

desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela 

que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 

amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos 

herdados: e a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 

processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos 

cotidianas (GOHN, 2006). No Quadro 6 podemos comparar a educação formal, informal e 

não formal.  

 

Gohn (2010, 2006) defende a formação para a cidadania, mostrando que essa proposta de 

educação incorpora a educação voltada para a justiça social, para os direitos humanos, sociais, 

políticos e culturais, para a liberdade, igualdade e diversidade cultural, para a democracia e as 

manifestações das diferenças culturais. Dentro deste contexto, acreditamos que o ecossistema 

litorâneo localizado ao sul do Estado do Espírito Santo pode ser compreendido no campo da 

educação como um Espaço de Educação Não Formal, onde as atividades que pretendemos 

desenvolver nas comunidades pesqueiras e nos ambientes costeiros poderão promover ao 

aluno uma visão holística e integral do conhecimento sobre o mundo e suas relações assim 

como sua emancipação social. 
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Quadro 6 – Comparação dos três tipos de educação de acordo com Gohn (2010). 

 Formal Informal Não Formal 

1 Professores 

Pais, família, amigos, vizinhos, 

colegas de escola, igreja 

paroquial, meios de comunicação 

de massa 

O “outro”, aquele com quem interagimos ou 

nos integramos 

2 

Território das escolas, são 

instituições regulamentadas 

por lei, certificadoras, 

organizadas segundo 

diretrizes nacionais 

Espaços educativos demarcados 

por referências de nacionalidade, 

localidade, idade, sexo, religião, 

etnia, como, a casa onde se mora, 

a rua, o bairro, o condomínio, a 

igreja e outros 

Em territórios que acompanham as trajetórias 

de vida dos grupos e indivíduos, fora das 

escolas, em locais informais, locais onde há 

processos interativos intencionais. 

3 

Em ambientes normatizados, 

com regras e padrões 

comportamentais definidos 

previamente. 

Em ambientes espontâneos, onde 

as relações sociais se 

desenvolvem segundo gostos, 

preferências, ou pertencimentos 

herdados. 

Em ambientes e situações interativos 

construídos coletivamente, segundo diretrizes 

de dados grupos, usualmente a participação dos 

indivíduos é optativa, mas ela também poderá 

ocorrer por forças de certas circunstâncias da 

vivência histórica de cada um. 

4 

Relacionado ao ensino e 

aprendizagem de conteúdos 

historicamente 

sistematizados, normatizados 

por leis 

Socializa os indivíduos, 

desenvolve hábitos, atitudes, 

comportamentos, modos de 

pensar e de se expressar no uso da 

linguagem, segundo valores e 

crenças de grupos que se 

frequenta ou que pertence por 

herança, desde o nascimento. 

Capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos 

do mundo, no mundo, por meio do 

conhecimento sobre o mundo que circunda os 

indivíduos e suas relações sociais. São 

construídos no processo interativo, gerando um 

processo educativo. 

5 

Requer tempo, local 

específico, pessoal 

especializado, organização 

de vários tipos, 

sistematização sequencial 

das atividades, 

disciplinamento, 

regulamentos e leis, órgãos 

superiores. Divide-se por 

idade/classe de 

conhecimento 

Não é organizada, os 

conhecimentos não são 

sistematizados e são repassados a 

partir das práticas e experiência 

anteriores. Atua no campo das 

emoções e sentimentos 

Não é organizada por séries/ idade/conteúdos; 

atua sobre aspectos subjetivos do grupo; 

trabalha e forma a cultura política de um grupo. 

Desenvolve laços de pertencimento. Ajuda na 

construção da identidade coletiva do grupo. 

Fundamenta-se no critério da solidariedade e 

identificação de interesses comuns e é parte do 

processo de construção da cidadania coletiva e 

pública do grupo. 

6 

Aprendizagem efetiva, além 

da certificação e titulação 

que capacitam os indivíduos 

a seguir para graus mais 

avançados. 

Os resultados não são esperados, 

eles simplesmente acontecem a 

partir do desenvolvimento do 

senso comum nos indivíduos, que 

orienta suas formas de pensar e 

agir espontaneamente. 

Consciência e organização de como agir em 

grupos coletivos; (re)construção de concepções 

de mundo e sobre o mundo; contribuição para 

um sentimento de identidade com uma dada 

comunidade; forma o indivíduo para a vida e 

suas adversidades; resgata o sentimento de 

valorização de si; os indivíduos adquirem 

conhecimento de sua própria prática por 

aprenderem a ler e interpretar o mundo que os 

cerca 

Fonte: Gohn, 2010.  
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2.3 PEDAGOGIA DA PRÁXIS 

Práxis é um termo que se tornou muito usual, especialmente no vocabulário marxista, quando 

o próprio Marx aponta que é na Práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a 

realidade e o poder. É a forma prática, o caráter terreno da expressão do próprio pensamento 

(FREIRE, 2010). Freire corrobora afirmando que a epistemologia própria dessa forma de 

pensar – a da Práxis - possibilita novos rumos de compreensão no universo humano e, 

consequentemente, no da educação. Entender a ação enquanto práxis é possibilitar ao ser 

humano o reconhecimento de um campo aberto de saber. Aberto, porque o conhecimento é 

construído à medida que um sujeito se aproxima de um objeto não unicamente com o intuito 

de apreendê-lo. A aproximação entre sujeito e objeto é consequência de um gesto 

aparentemente antagônico, porém, necessário: o distanciamento.  

 

Moacir Gadotti, ao escrever o livro Pedagogia da Práxis (1994), pela Editora Cortez, 

inspirou-se em pensadores renomados como Marx, Gramsci e Paulo Freire. A sua principal 

motivação foi à vontade de descobrir e elaborar instrumentos de ação social, dialogando a 

teoria com a prática. 

 

Segundo Gadotti (2010) a pedagogia da Práxis é a teoria de uma pedagogia que procura não 

esconder o conflito, as contradições, produzindo uma revisão dos pensamentos, dos conceitos 

e preconceitos, das atitudes e dos procedimentos. Ela se inspira na dialética, significa a ação 

transformadora. Ela é essencialmente criadora, ousada, crítica e reflexiva, confrontando a 

teoria e prática. 

 

Discutir o tema autonomia é discutir a própria história da educação que foi pautada por 

movimentos de luta pela autonomia intelectual e institucional da escola, associada a liberdade 

de expressão e de ensino (GADOTTI, 2010). O autor sustenta ainda a fundamentação da 

educação popular, inspirado originalmente em Paulo Freire nos anos 60. Está inserida na 

educação dos movimentos sociais e na luta pelos direitos civis e contra a discriminação. A 

noção de aprender a partir do conhecimento do sujeito popular, a noção de ensinar a partir de 

temas geradores, a educação como ato de conhecimento e de transformação social são alguns 

dos legados da educação popular à pedagogia crítica (GADOTTI; TORRES, 1992). 
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Educar para a cidadania planetária implica muito mais do que uma filosofia educacional, ela 

perpassa por uma revisão dos nossos currículos, uma reorientação de nossa visão do mundo 

da educação como espaço de inserção do indivíduo numa comunidade local e global ao 

mesmo tempo (GADOTTI, 2005). O autor afirma ainda que o interesse por questões globais 

está atraindo não só os cientistas, mas também o grande público.  

 

Gadotti (2000) explica que, as ideais, ou seja, as categorias, contradição, determinação, 

reprodução, mudança, trabalho e práxis aparecem, frequentemente, na literatura pedagógica 

contemporânea, já sinalizando uma perspectiva da educação: a perspectiva da pedagogia da 

Práxis. Essas categorias tornam-se clássicas na explicação do fenômeno da educação, pode-se 

e deve-se estudá-las; elas se constituem num importante referencial para a nossa prática; não 

podem ser negadas, pois ajudarão muito na leitura no mundo da educação atual. Porém, 

acrescenta outras categorias: 

 

1. Cidadania. Implica também tratar de tema da autonomia da escola, de seu projeto político 

pedagógico, da questão da participação, da educação para a cidadania. Dentro dessa categoria 

discutir-se-á, particularmente o significado da concepção de escola cidadã e de suas diferentes 

práticas. Educar para a cidadania ativa tornou-se hoje projeto e programa de muitas escolas e 

de sistemas educacionais. 

2. Planetaridade. A terra é um novo paradigma. Dadas as atuais condições em que ela se 

encontra hoje o papel da educação é proporcionar aos leitores uma viagem por um planeta 

desconhecido e que desde os primeiros passos é preciso buscar a preservação deste planeta 

para uma vida saudável. Esta pedagogia Gadotti chama de Pedagogia da Terra e nos orienta 

também a olhar na perspectiva da Ecopedagogia fazendo lembrar que outros saberes, da 

janela do nosso quintal é preciso enxergar o mundo.  

3. Sustentabilidade. O tema sustentabilidade originou-se na economia (desenvolvimento 

sustentável) e na ecologia, para inserir-se definitivamente no campo da educação, sintetizada 

no lema "uma educação sustentável para a sobrevivência do planeta". 

4. Virtualidade. Esse tema implica toda discussão atual sobre educação à distância e o uso de 

computadores nas escolas (internet). A informática associada à telefonia nos inseriu, 

definitivamente, na era da informação. 

5. Globalização. O processo da globalização está mudando a política, a economia, a cultura, a 
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história, portanto, também, a educação. É um tema que deve ser enfocado sob vários prismas. 

A globalização remete ao poder local e global fundido numa mesma realidade. O estudo dessa 

categoria remete à necessária discussão do papel dos municípios e do regime de colaboração 

nas perspectivas atuais da educação básica. 

6. Transdisciplinaridade. É uma interação entre as disciplinas, mas de superação das 

fronteiras entre as ciências, sem oposição de uma ou de outra. O conceito é impreciso e ainda 

se encontra em formação, mas sua ambição é grande: ultrapassar o "sistema fechado" de 

pensamento seja motivado por ideologias, religiões ou filosofias.  

 

A proposta da prática pedagógica foi perpassar pelas sete categorias propostas por Gadotti 

(2000), tendo em vista uma educação transformadora voltada para o futuro dos alunos, isto é, 

levando em consideração as suas categorias. Espera-se que a pedagogia da Práxis desperte 

uma visão holística do mundo e de sua prática profissional buscando confrontar teoria e 

prática na educação profissional. No sentido de não apenas suprir uma necessidade de mão de 

obra qualificada, mas de desenvolver a formação de profissionais críticos, confrontados com a 

realidade local bem como com a teoria e a prática, espera-se que a pedagogia da Práxis auxilie 

como ferramenta de ação transformadora, superando o modelo de educação tradicional.  

 

O processo de ensino-aprendizagem não é algo imposto e sim um ato de conhecimento e de 

transformação social, pois, o aprender se daria a partir do conhecimento que o aluno traz 

consigo, ou seja, um saber popular que em conjunto com o educador podem construir uma 

consciência cidadã até que o “povo assume de uma vez o leme e a direção do barco” 

(GADOTTI, 1995; MÜLLER, 2012). 

 

No presente trabalho buscamos ultrapassar a fronteira escolar entre o aluno e o educador, 

assumindo que tal construção pode ser realizada de forma conjunta entre os atores escolares e 

os atores sociais da atividade pesqueira, em nosso contexto – os pescadores. Buscamos alinhar 

as categorias da pedagogia da práxis no contexto escolar, conflitando com a realidade 

pesqueira e buscando auxiliar na formação de jovens com pensamento crítico e reflexivo 

através do confronto entre a teoria e prática, potencializando assim a construção de uma 

consciência cidadã e participativa. 
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2.4 ESTUDOS CTS/CTSA 

Com o agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões sobre a natureza do 

conhecimento científico e seu papel na sociedade, cresceu no mundo inteiro o movimento 

chamado Ciência-Tecnologia-Sociedade – CTS, que passou a refletir criticamente sobre as 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade (LEITE, 2012).  

 

Os estudos CTS no ensino de ciências surgiram claramente no contexto de discussões sobre o 

papel e implicações da ciência na sociedade, ampliando-os ao serem incorporados ao 

movimento de educação científica para formação da cidadania (SANTOS; SCHNETZLER, 

2010). Roberts (1991) corrobora ao caracterizar CTS como “Ciência no contexto social”, 

associando as inter-relações entre compreensão da ciência, planejamento tecnológico e 

soluções de problemas práticos da sociedade, bem como desenvolvimento da capacidade de 

decisão sobre temas sociais práticos.  

 

Apesar das pressões para substituir os estudos CTS por outros campos, não se pode 

desconsiderar as relevantes contribuições que o movimento CTS tem trazido no ensino de 

Ciências (SANTOS, 2011). O autor afirma ainda que pesquisas apontam resultados positivos 

evidenciando a relevância social do conhecimento científico, contribuindo para os alunos 

desenvolverem a capacidade de tomada de decisão, orientadas pelos professores para uma 

educação voltada para a cidadania.  

 

Aikenhead (2009) explica que o enfoque CTS busca o desenvolvimento do ensino focado no 

aprendizado do estudante que passa assim a buscar uma identificação pessoal e cultural mais 

consciente da sua participação em sociedade, buscando cada vez mais esse conhecimento 

científico e tecnológico de maneira significativa para a manutenção e exercício da cidadania 

crítica, responsável e consciente. 

 

Algumas dessas propostas apresentavam ênfase nas questões ambientais (ANGOTTI; AUTH, 

2001), modificando a nomenclatura para Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente – CTSA. 

Frente ao fato exposto, é importante que o tema de Ciência Pesqueira seja abordado segundo 

tais perspectivas CTS/CTSA de forma a constituir uma vertente integradora e com o intuito de 

que os alunos sejam capazes de utilizar o conhecimento de uma forma útil e eficaz, 

permitindo-lhes uma melhor relação com o mundo que os rodeia.  
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É importante frisar que o movimento CTS/CTSA em conexão a um espaço não formal 

potencializa o pensamento crítico do aluno. Pavani (2013) afirma que a aproximação dos 

educandos às temáticas relacionadas à CTS/CTSA de modo a usufruir dos espaços educativos 

não formais promove uma educação mais significativa e que privilegia a práxis. 

 

Amorim (2013) corrobora afirmando que a utilização de temas CTSA não fica restrito à 

escola. Eles são bem mais abrangentes e contemplam assuntos complexos como, por exemplo, 

a educação ambiental, em que os alunos seriam desafiados a pensar e a ter uma visão ampla 

do conteúdo e os professores teria a chance de despertá-los para uma visão mais crítica da 

realidade. É neste sentido que vários autores e investigadores como Gil- Pérez (1998), 

Cachapuz, Praia e Jorge (2000) e Martim-Gordillo (2005) consideram que o Ensino das 

Ciências, segundo uma perspectiva CTSA, desperta o interesse dos alunos pela aprendizagem 

das Ciências e proporciona a adoção de atitudes e posturas positivas em relação à Ciência, 

quando interligada com outras áreas. 

 

Neves (2002) corrobora ao buscar a reflexão quanto aos desafios da educação escolar para o 

processo de reconstrução da soberania nacional, com a socialização da riqueza, do poder e do 

saber em nosso país ao expor à necessidade de se pensar a educação escolar como inserção 

em um projeto democrático de massas de sociedade e de educação para os dias atuais. 

 

Latour e Woolgar (1997) afirmam que se os estudos forem produzidos a partir de temáticas 

locais e regionais envolvendo Ciência & Tecnologia, eles ultrapassam os limites da disciplina, 

e para serem bem-sucedidas devem envolver questões práticas, teóricas e, finalmente, debates 

com pessoas de notório saber. Em seus trabalhos em micro-etnografia das práticas científicas 

cotidianas, procuram demostrar que os critérios da ciência são também construídos 

socialmente pelos diferentes atores que participam da investigação científica. 

 

Na democracia participativa busca-se ampliar os mecanismos de participação considerando a 

história, a cultura e a situação socioeconômica, potencializando a participação em processos 

decisórios (AULER, 2011).  
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Silva (2011) abordou aspectos relacionados aos impactos causados pela poluição de 

ambientes aquáticos e dentre os resultados, os aspectos mais comentados se destacaram a 

importância das pesca como fonte de renda, a mortalidade dos peixes, os principais tipos de 

agrotóxicos potencialmente perigosos à saúde tanto dos peixes como do ser humano, 

tratamento de esgoto entre outros. Esse resultado pode ser atribuído à presença de elementos 

capazes de despertar o interesse pela questão e promover empatia com os personagens 

centrais (HERREID, 1998). 

 

Neste sentido, ao realizarmos a presente investigação, almejou-se que a abordagem da 

atividade pesqueira, como tema sociocientífico, tornasse uma estratégia didática 

potencialmente rica no desenvolvimento de uma série de habilidades almejadas pelos estudos 

CTS/CTSA. 

 

Os aspectos da educação CTS/CTSA foram analisados com base nos pressupostos de 

Aikenhead (2009) e Latour e Woolgar (1997), relacionados aos estudos culturais sobre a 

construção social da Ciência & Tecnologia, partindo de uma temática-problema relacionadas 

à vida cotidiana, aspectos da teoria, da prática, dos debates com pessoas de notório saber. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 PESQUISA 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito 

Santo, regularmente registrado no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEPE), 

houve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo 

(CEP/IFES), sob o processo de número 1.934.712. Vale citar que a investigação foi autorizada 

pela Diretora do Campus Piúma (Apêndice I), sendo previsto pesquisar a intervenção 

pedagógica realizada na forma do projeto escolar Projeto “RedePesca”.  

 

Esta pesquisa configura-se como um estudo de caso qualitativo, cujo referencial teórico é 

fundamentado pelos autores Lüdke e André (2014). De acordo com as autoras esse tipo de 

pesquisa (qualitativa ou naturalística) envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contado direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. [...] Algumas formas podem 

assumir uma pesquisa qualitativa, entre elas o estudo de caso, que será utilizado no presente 

trabalho. Ele deve ser muito bem delimitado, devendo ter seus contornos muito bem definidos 

ao longo do estudo. Um caso pode ser similar a outros, mas ao mesmo tempo é distinto, pois 

tem um interesse próprio e singular (LÜDKE e ANDRÉ, 2014). O estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado (GIL, 2016).  

 

Gil (2016) classifica as pesquisas em três níveis: pesquisas exploratórias, pesquisas 

descritivas e pesquisas explicativas. A presente pesquisa teve como ponto de partida uma 

pesquisa descritiva que, segundo o autor, podem ir além da simples identificação da existência 

de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Este tipo de 

pesquisa é habitualmente utilizado por pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática (GIL, 2016, p. 27). Como estratégias para coleta de dados utilizou-se de observação, 

entrevista, relato, questionário, imagem e documentação que serão apresentadas com mais 

detalhes no decorrer do trabalho.  
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Para estudar o potencial pedagógico de uma intervenção pedagógica realizada durante o 

projeto, planejou-se com base em 15 atividades, conforme a seguir: 

 

A.1 - Atualização da bibliografia para a produção de conhecimento em pedagogia da Práxis, 

Pensamento crítico, Temas Sociocientíficos com enfoque CTS/CTSA.  

A.2 - Realização das disciplinas obrigatórias de mestrado.  

A.3 – Pré-projeto de ensino. Pesquisa dos locais relacionados ao Curso Técnico em Pesca 

integrado ao ensino médio, regionais de Piúma, no Estado do Espírito Santo. Escolha dos 

locais a serem estudados. Coleta de Dados. 

A.4 – Pré-projeto de ensino. Planejamento do projeto escolar de Intervenção pedagógica. 

Coleta de dados. 

A.5 - Seminário de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. 

A.6 - Pré-Projeto de ensino. Divulgação do projeto escolar. Coleta de dados. 

A.7 – Projeto de ensino. Desenvolvimento do projeto escolar. Realização ao longo das aulas e 

visita dos locais produtores de pescados. Coleta de dados. 

A.8 - Projeto de ensino. Seminário final para a comunidade escolar com apresentação dos 

resultados do projeto escolar. Avaliação da intervenção. Coleta de dados.  

A.9 - Participação em Congresso da área de Ensino/Educação durante do período do 

Mestrado.  

A.10 - Exame de Qualificação da Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática.  

A.11 - Construção do Produto Educacional do Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática.  

A.12 - Análise de Dados.  

A.13 - Construção da Dissertação de Mestrado.  

A.14 - Defesa de Mestrado.  

A.15 - Escrita e submissão de um artigo científico durante o período do Mestrado, em 

periódico do Qualis de Ensino/Capes.  
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3.2 LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no campus Piúma do Instituto Federal do Espírito Santo, localizado 

na Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piúma, no Estado do Espírito Santo. 

Embora a pesquisa seja centralizada no campus Piúma do Ifes, por se tratar de uma pesquisa 

sobre intervenção pedagógica, a mesma ocorreu nos espaços da sala de aula e nas visitas 

técnicas realizadas na forma de aula de campo. As intervenções realizadas nos espaços não 

formais foram realizadas nas comunidades pesqueiras do litoral sul do estado do Espírito 

Santo, cuja característica da pesca é predominantemente artesanal. 

3.3 SUJEITOS 

Os sujeitos do projeto foram 22 alunos de uma turma do quarto ano do Curso Técnico em 

Pesca integrado ao ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Piúma, todos 

com idade entre 17 e 19 anos, moradores da região sul do Estado.  

 

Ao realizar a pesquisa, buscou-se seguir os procedimentos para minimizar a exposição dos 

sujeitos envolvidos, tais como a identidade dos sujeitos, sendo que nenhum nome foi 

divulgado em nenhuma hipótese. As fotografias tiveram autorização do uso de imagem para 

serem apresentadas (Apêndice IV). Antes de qualquer entrevista ou aplicação de questionário, 

os sujeitos foram informados que estavam participando de uma pesquisa de forma voluntária, 

podendo desistir de sua participação sem qualquer ônus para ele ou para a pesquisa. Houve 

assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (Apêndice II) e do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice III). 

3.4 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Para realizar esta pesquisa, foi planejada uma intervenção pedagógica na forma de um projeto 

escolar, denominado de Projeto “RedePesca”, em articulação com as disciplinas de 

Tecnologia Pesqueira, Extensão Pesqueira e Tecnologia do Pescado de uma escola técnica 

federal localizada na cidade de Piúma, no Estado do Espírito Santo. Neste sentido, as etapas 

da intervenção foram realizadas dentro do calendário letivo da instituição, não havendo 

necessidade de serem realizadas em outros horários. O projeto escolar foi realizado de março 

a dezembro de 2016 (Quadro 7).  
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Quadro 7 – Etapas do desenvolvimento do projeto de ensino “RedePesca”, realizado numa 

escola técnica federal situada na cidade de Piúma, Espírito Santo. 
Etapa Quando Aula de Campo Contexto 

1 Mar/2016 - 

Estudo prévio da escola técnica. 

Planejamento das estratégias de intervenção escolar junto com os 

professores. 

2 Abr/2016 - 
Reuniões formais e informais para discutir o projeto escolar 

Projeto “RedePesca”. 

3 

Mai-

Jun/2016 
Pré-Campo 

Aulas expositivas sobre tecnologias pesqueiras, desenvolvimento 

sustentável, extensão pesqueira, mecanismos de deterioração e 

conservação do pescado. Diálogo com temas sociocientíficos. 

Jun/2016 
Aula exploratória e construção de trabalho científico colaborativo 

para submissão em evento técnico-científico. 

4 

Jul/2016 

Campo 

Captura do pescado e navegação de embarcação. Prática em 

embarcação de pesca. 

Ago/2016 

Conhecendo os pescadores, beneficiamento e distribuição do 

pescado. Visita às comunidades pesqueiras litorâneas sul 

capixaba à indústria de processamento de pescado. 

5 

Set/2016 

Pós-Campo 

Práticas de técnicas de beneficiamento e processamento de 

pescado; Análise físico-química do pescado. 

Out/2016 
Práticas de desenvolvimento de produtos a base de pescado, 

seguido de apresentação dos pratos a uma banca de jurados. 

Nov/2016 

Compilação dos dados e construção de um material para a 

apresentação. 

Produção de posteres e apresentação na forma de Power-Point. 

Seminário Final. Roda de conversa sobre o Projeto “RedePesca”. 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2016. 

 

O planejamento do Projeto “RedePesca” foi realizado com base em Hernández e Ventura 

(1998), buscando contemplar os conteúdos programáticos das disciplinas do currículo, o 

percurso procedimental e alcançar os objetivos pré-estabelecidos. O projeto escolar foi 

conduzido por meio do tema principal de atividades pesqueiras e os subtemas foram 

estabelecidos com base na cadeia produtiva da pesca, isto é, captura, varejo, descarga, 

transporte, mercado consumidor e indústria pesqueira. De acordo com Hernández e Ventura 

(1998), os projetos de trabalho são uma resposta – nem perfeita, nem definitiva, nem única, 

que se baseia fundamentalmente numa concepção da globalização entendida como um 

processo muito mais interno do que externo, no qual as relações entre conteúdos e áreas de 
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conhecimento têm lugar em função das necessidades que traz consigo o fato de resolver uma 

série de problemas que subjazem na aprendizagem. Durante o projeto escolar, foram 

realizadas algumas visitas técnicas na forma de uma aula de campo que foram planejadas com 

base em Seniciato e Cavassan (2004, p. 133). 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

Tratou-se de uma investigação qualitativa definida como estudo de caso sobre uma 

intervenção escolar, cujos dados foram coletados a partir de observações, entrevistas, 

questionários aplicados (Apêndice V), fotografias, relatos escritos e orais feitos pelos 

estudantes do projeto escolar, além de estudos de livros e artigos científicos. O resumo das 

técnicas e instrumentos de coleta de dados empregados durante a investigação do Projeto 

“RedePesca” encontra-se discriminado no quadro 8.  

 

Quadro 8 – Resumo das técnicas e instrumentos de coleta de dados empregados durante a 

investigação do Projeto “RedePesca”, realizada no campus Piúma do Instituto Federal do 

Espírito Santo, Brasil. 

Investigação Técnicas Instrumentos de coleta Momentos da Intervenção Referência 

Investigação 

Qualitativa 

Tipo: Estudo 

de Caso 

Observação 
Anotações em 

diário de bordo 

Leitura e discussão de matéria 

jornalística e exibição de 

documentário. 

Bardin (2016). 

Gil (2009). 

Inquéritos 

Rodas de conversas na 

forma de entrevistas. 

Questionário. Escalas 

sociais de Graduação, 

Likert e Thurstone  

Aula de campo nas 

comunidades pesqueiras e 

atividade embarcada. 

Avaliar a percepção dos 

alunos quanto ao 

desenvolvimento da prática 

escolar 

Bardin (2016). 

Gil (2009). 

Relatos  

Orais e 

Escritos 

Relatório das práticas. 

Anotações em diário de 

bordo. 

Apresentação oral em forma 

de pôster sobre os sistemas de 

pesca. Elaboração e 

apresentação dos pratos a 

base de pescado. 

Bardin (2016). 

Imagens 

Iconografia por meio 

de fotografias colhidas 

durante o projeto 

escolar. 

Momentos da prática escolar. 
Kossoy (2001). 

Ciavatta (2004). 

Documentos 

Livros, jornais, artigos, 

registros estatísticos, 

projeto pedagógico de 

curso, leis, resoluções e 

portarias. 

Agregação de valor nos 

documentos produzidos pelos 

alunos e pela investigação da 

intervenção pedagógica 

Gil (2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2016. 
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De acordo com Gil (2009), os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de 

coleta de dados. Isto é importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a 

inserção do caso em seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados.  

A observação apresenta como principal vantagem, em relação a outras técnicas, a de que os 

fatos são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação (GIL, 2016, p. 71). Nesta 

pesquisa, o trabalho de investigação foi conduzido pelo coordenador do projeto, também 

professor da turma, que orientou na disciplina de Tecnologia pesqueira com auxílio de mais 

dois professores colaboradores que intermediaram nas disciplinas de Tecnologia do Pescado e 

Extensão Pesqueira. Neste sentido, o investigador atuou na participação da vida acadêmica 

dos alunos. Por estas características, o presente trabalho de investigação se aproxima da 

observação do tipo participante que, segundo Gil (2016) consiste na participação real do 

conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada, em que o 

observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. O registro 

da observação é feito no momento em que esta ocorre e pode assumir diferentes formas, a 

mais frequente consiste na tomada de notas por escrito ou gravação de sons ou imagens (GIL, 

2016). Nesta investigação foi utilizada a tomada de notas por escrito, das etapas da 

intervenção escolar, por meio de anotações em diário de bordo. 

 

Gil (2016) enfatiza a importância da ética na coleta dos dados em pesquisas sociais que 

envolvem seres humanos. Para o autor as pessoas que participam de qualquer pesquisa têm 

não apenas o direito de serem informados acerca dos propósitos da pesquisa, mas também o 

de recusar em participar dela. Neste sentido, a presente pesquisa preocupou-se em preservar a 

identidade dos estudantes através de codificação. Todos os alunos que aderiram ao projeto 

formalizaram a permissão por meio da assinatura do termo de consentimento e assentimento. 

 

Em relação à entrevista, utilizamos como referencial Gil (2016) Bardin (2016) e Gatti (2005). 

A entrevista pode ser definida como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com objetivo de obtenção dos dados que interessam à 

investigação (GIL, 2016). Podem ser definidos diferentes tipos de entrevista, em função de 

seu nível de estruturação. Nessa pesquisa, foi adotada a entrevista do tipo focal, a qual, 

segundo Gil (2016), o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, 

mas quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada. Utilizou-se esta 

técnica de coleta na etapa em que os alunos apresentaram trabalhos de revisão bibliográfica, 

em formato de pôster, sobre a pesca da lagosta na II Semana de Engenharia de Pesca ocorrida 
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no município de Piúma, uma vez que os alunos tiveram ampla liberdade para expressar seus 

conhecimentos adquiridos sobre o tema com os demais participantes e ouvintes do evento 

técnico-científico. Para Gatti (2005), o grupo deve possuir algumas características 

homogêneas, mas com suficiente variação para que as discussões tenham posições 

divergentes ou diferentes. O presente trabalho utilizou-se de grupos de alunos com 

características em comum, a de serem alunos de cursos técnicos ligados ao eixo recursos 

pesqueiros, ou seja, uma comunidade estudantil que possui conhecimentos sobre a temática 

permitindo discussões com diferentes posições de pensamento, enriquecendo assim os dados 

da entrevista focal. Em outra etapa da intervenção, foram realizadas visitas às comunidades 

pesqueiras, nesta etapa também foram utilizadas entrevistas tendo os diários de bordo como 

ferramentas de coleta. 

 

Outra coleta de dados foram os relatos das práticas realizadas pelos alunos em que se utilizou 

como ferramenta de coleta os relatórios orais e escritos das etapas das técnicas de 

processamento de pescado, análise físico-química do pescado e desenvolvimento de produtos 

a base de pescado. Nesta etapa houve o auxílio de uma banca de jurados composta por 

professores e demais servidores da instituição. 

 

Em relação ao questionário, utilizamos como referencial Gil (2016). Para o autor pode-se 

definir questionário como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações etc. As respostas a essas 

questões irão proporcionar a descrição das características da população ou testar hipóteses que 

foram construídas durante o planejamento da pesquisa.   

 

O questionário foi aplicado utilizando a ferramenta Google Drive como recurso tecnológico 

para a obtenção dos dados. Para Santiago e Santos (2014), o Google Drive é um ambiente 

desenvolvido pelo Google e tem como função principal o armazenamento de arquivos em 

nuvens, permitindo a criação, edição e armazenamento de textos, apresentações de power 

point, planilhas, desenhos e formulários on-line. Quando o professor utiliza os recursos 

tecnológicos, tais como, a internet e o google drive para viabilizar o processo de ensino e 

aprendizagem, tais recursos possibilitam também o desenvolvimento da aprendizagem 

colaborativa e interatividade entre professor e alunos (SANTIAGO; SANTOS, 2014).  
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As questões abordadas foram aplicadas na forma de questões abertas e semiabertas, utilizando 

escalas sociais e deixando ao final de cada pergunta um espaço para os alunos registrarem 

sugestões e outras questões que acharem pertinentes. Nas questões abertas foram solicitadas 

aos alunos as suas próprias respostas, deixando-os livres para expressão.  

 

No que diz respeito às escalas sociais utilizadas, Gil (2016) afirma que são instrumentos 

construídos com o objetivo de medir a intensidade das opiniões e atitudes da maneira mais 

objetiva possível. Consistem basicamente em solicitar ao indivíduo pesquisado que assinale, 

dentro de uma série graduada de itens, aqueles que melhor correspondem à sua percepção 

acerca do fato pesquisado.  

 

Baseado em Gil (2016) o presente trabalho utilizou-se de três tipos de escalas sociais como 

instrumentos de registro, a saber: Escalas de graduação, Escalas de Thurstone e Escala de 

Likert. Segundo Gil (2016), as escalas de graduação apresentam um contínuo de atitudes 

possíveis em relação à determinada questão. Os enunciados de atitudes correspondem a graus, 

que indicam maior ou menor favorabilidade.  

 

A respeito da escala de Thurstone, ela constitui a primeira experiência de mensuração de 

atitudes com base numa escala de intervalos. Muito bem recebida pelos cientistas sociais, mas 

ficou restrito em virtude do aparecimento das escalas de Likert (GIL, 2016).  

 

A escala de Likert foi baseada na de Thurstone e possui como característica o recolhimento de 

grande número de enunciados que manifestam opinião ou atitude acerca do problema a ser 

estudado além de manifestar a concordância ou discordância em relação a cada um dos 

enunciados segundo a graduação: concorda plenamente (1), concorda um pouco (2), indeciso 

(3), discorda um pouco (4), discorda plenamente (5). 

 

Sobre a técnica do uso de imagens utilizou-se a iconografia como instrumento de registro das 

etapas da prática escolar produzida ao longo da pesquisa, como parte da memória do projeto 

escolar baseado em Kossoy (2001) e Ciavatta et. al. (2004). A imagem fotográfica associa-se 

à memória e introduz uma nova dimensão no conhecimento histórico, tradicionalmente obtido 

por meio da linguagem oral e, principalmente, da linguagem escrita (CIAVATTA, et al. 

2004). É a fotografia um intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só tempo 

revelador de informações e detonador de emoções (KOSSOY, 2004). 
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A respeito da pesquisa utilizando técnica documental, Gil, (2016) afirma que para fins de 

pesquisa científica são considerados documentos não apenas os escritos utilizados para 

esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de 

determinado fato ou fenômeno. Assim, a pesquisa documental tradicionalmente vale-se dos 

registros cursivos, como exemplos clássicos dessa modalidade de registro são os documentos 

elaborados por agências governamentais. Neste sentido, a pesquisa utilizou-se de documentos 

do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural (INCAPER), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), entre outros. Foi 

utilizado como fontes de documentação: registros estatísticos, projeto político pedagógico de 

curso técnico, leis, decretos, portarias, resoluções, relatórios de órgãos governamentais, livros, 

artigos, jornais, entre outros. Tais fontes de pesquisa subsidiaram a agregação de valor nos 

documentos produzidos pelos alunos e pela investigação da intervenção pedagógica. 

3.6. ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados a partir da aplicação da intervenção pedagógica foram analisados com 

base em Bardin (2016) com uso do Software IRAMUTEQ, versão 0.7 alpha 2, desenvolvido 

pelo pesquisador francês Pierre Ratinaud em 2009, que é software gratuito, licenciado por 

GNU GPL (v2). Ele ancora-se no ambiente estatístico do software R (CAMARGO; JUSTO, 

2013).  

 

Trata-se de um software que viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, desde 

aquelas bem simples, como o cálculo de frequência de palavras; até análises multivariadas 

como classificação hierárquica descendente e análises de similitude. Por meio desse software, 

a distribuição do vocabulário pode ser organizada de forma facilmente compreensível e 

visualmente clara com representações gráficas pautadas em análise lexical (CAMARGO; 

JUSTO, 2013). A análise textual consiste num tipo específico de análise de dados, que se trata 

especificamente da análise de material verbal transcrito, ou seja, de textos produzidos em 

diferentes condições tais como: textos originalmente escritos, entrevistas, documentos, 

redações etc., fontes usadas tradicionalmente em Ciências Humanas e Sociais 

(NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). 
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Camargo e Justo (2013) afirmam que o software IRAMUTEQ apresenta rigor estatístico e 

permite aos pesquisadores utilizarem diferentes recursos técnicos de análise lexical. 

Entretanto, Chartier e Meunier (2011) e Lahlou (2012) ressalvam que um software não é um 

método, e os relatórios gerados pelo software não são, em si, a análise dos dados. O 

IRAMUTEQ pode ser muito útil se acompanhado de um estudo sobre o significado das 

análises lexicais e do emprego de análises multivariadas, além de um bom domínio do estado 

da arte que envolve o tema específico de cada pesquisa (CAMARGO; JUSTO, 2013).  

 

Neste sentido, reiteramos que esta pesquisa utilizou o software IRAMUTEQ como ferramenta 

de apoio nas análises dos dados com objetivo de contribuir na interpretação dos dados 

coletados e auxiliar no gerenciamento das análises de conteúdo que tem como pressupostos 

Bardin (2016). Camargo e Justo (2013) corrobora afirmando que os softwares são 

instrumentos, ferramentas utilizadas para facilitar a exploração dos dados tornando-a mais 

transparente e fidedigna. Mas não são eles os responsáveis pela análise de dados. O objetivo é 

realizar análise de dados qualitativos e, portanto, não se pode esquecer que o foco das análises 

é sempre o sentido que as palavras adquirem no seu contexto. A apreensão desse sentido 

requer a interpretação fundamentada e contextualizada do pesquisador, a qual se inicia no 

momento da transcrição das informações durante a construção do banco de dados e 

acompanhará todas as etapas subsequentes de qualquer análise lexical (CAMARGO; JUSTO, 

2013). Esse tipo de análise permite explorações poderosas dos materiais textuais, 

especialmente porque viabilizam a construção de categorias naturais, a partir do uso de 

algumas técnicas estatísticas no campo dos dados qualitativos (LAHLOU, 1994).  

 

Lahlou (1994) considera que as análises lexicais viabilizam a superação da dicotomia clássica 

entre quantitativo e qualitativo na análise de dados, na medida em que a partir delas se torna 

possível quantificar e empregar cálculos estatísticos sobre variáveis essencialmente 

qualitativas - os textos. Entretanto, Camargo e Justo (2013), apontam que o uso de recursos 

informáticos e estatísticos na análise de textos não tem o intuito de dar à pesquisa qualitativa 

um enfoque puramente quantitativo, mas visa potencializar seu alcance. Uma análise lexical 

se diferencia da análise de conteúdo da seguinte forma: 

 

[...] Na análise de conteúdo, anteriormente citada, os dados são inicialmente 

interpretados e categorizados pelo pesquisador e só então organizados, quantificados 

e sistematizados. A análise parte dos significados identificados nos textos 
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considerados, para posterior organização e quantificação. Diferentemente, a análise 

lexical não tem como unidade de análise o conteúdo semântico dos textos, mas sim 

o seu vocabulário, ou seja, as palavras neles presentes. Estas são identificadas e 

quantificadas em termos de frequência e até mesmo posição dentro do corpo do 

texto, em alguns casos. O material lexical é submetido a cálculos estatísticos, por 

vezes apresentado graficamente e só posteriormente é interpretado pelo pesquisador. 

Ou seja, se na análise de conteúdo se dá primeiro a interpretação e depois a 

sistematização dos dados, na análise lexical o caminho é inverso: primeiro os dados 

textuais são sistematizados a partir da identificação e organização do seu 

vocabulário para depois serem interpretados [...] (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

 

O uso de softwares específicos para análise de dados textuais tem sido cada vez mais presente 

em estudos na área de Ciências Humanas e Sociais, especialmente naqueles estudos em que o 

corpus a ser analisado é bastante volumoso (LAHLOU, 2012). Segundo Camargo e Justos 

(2013), no Brasil, são utilizados alguns softwares para análises de textos, desde a década de 

1990, tais como o Ethnograph, o Nudist e o Atlas TI, os quais, ao organizarem os dados, 

facilitam a realização de análises de conteúdo.  

 

A partir de 2013 o IRAMUTEQ teve adaptação à língua portuguesa e começou a ser utilizado 

também no Brasil (CAMARGO; JUSTO, 2013). Tal difusão vem permitindo a publicação de 

inúmeros estudos de mestrado e doutorado em Programas de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências e Educação, que utilizam o próprio software IRAMUTEQ como ferramenta de 

pesquisa, a saber: Pryjma (2016), Vogel (2016) e Siqueira, (2017).  

 

Para a análise dos instrumentos aplicados nessa pesquisa foram utilizadas as etapas da técnica 

proposta por Bardin (2016) para a realização da análise (Figura 3). As etapas são organizadas 

em 1) pré-análise 2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados e interpretação. A 

primeira análise consistiu na organização do material coletado. Corresponde a um período de 

intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematiza as ideias iniciais, de maneira 

a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano 

de análise (BARDIN, 2016). 
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Figura 3 – Fluxograma do desenvolvimento de uma análise de conteúdo (BARDIN, 2016) 

utilizado como referencial da pesquisa. 

 

Fonte: Bardin, 2016. 

 

Etapa - Pré-análise: 

Na pré-análise, a primeira atividade, segundo Bardin (2016), consiste em estabelecer contato 

com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e 

orientações. Esta fase é chamada de leitura “flutuante”. Nesta fase foi realizado o contato e a 

leitura dos dados coletados. Em seguida foram selecionados os documentos necessários para a 

análise dos dados que foram constituídos em corpus. Para Bardin (2016) o corpus é o 

conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos.  

 

Segundo Camargo e Justo (2013), no IRAMUTEQ essas análises podem ser realizadas a 

partir de um grupo de textos a respeito de uma determinada temática (corpus textual) reunidos 
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em um único arquivo de texto. Neste sentido, para a preparação do material, foi feito uso do 

software Microsoft® Excel e Word, com organização dos dados.  

Para a categorização dos elementos analíticos foram tomados como ponto de partida os 

objetivos e as questões norteadoras da pesquisa, como forma de definir as regras de 

agrupamento formando um bloco de teoria, a partir dos quais foram dispostas categorias de 

análise e agrupados os elementos ligados por cognação de sentido. Neste caso, o bloco 

formado foi os Estudos CTS/CTSA que preconiza a formação da plena cidadania dos sujeitos, 

considerando a capacidade dos estudantes de avaliar, de tomar decisões sobre questões de 

ciência e tecnologia e suas interações com a sociedade e o meio ambiente (AIKENHEAD, 

2009; SANTOS; AULER, 2011).  

 

Etapa - Exploração do material: 

Na etapa seguinte que constitui a exploração do material, Bardin (2016) afirma que se as 

diferentes operações de pré-análise forem convenientemente concluídas, a fase de análise 

passa a ser a aplicação sistemática das decisões tomadas, quer se trate de procedimentos 

aplicados manualmente ou de operações efetuadas por computador, o decorrer do programa 

completa-se mecanicamente. Nesta etapa de exploração do material seguimos o tutorial de uso 

do IRAMUTEQ elaborado por Camargo e Justo (2013). Para Camargo e Justo (2013) é 

importante compreender alguns conceitos determinantes para o uso do IRAMUTEQ (figura 

4). 

 

Figura 4 – Noções de Corpus, texto e seguimento de texto definidos por Camargo e Justos. 

 

Fonte: Camargo; Justo, 2013. 

 

Para chegarmos a última etapa da técnica proposta por Bardin (2016) - tratamento dos 

resultados e interpretações - foi preciso delimitar na presente pesquisa o corpus, o texto, e o 

segmento de texto a serem tratados na análise textual. Na presente pesquisa os seguimentos de 
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texto foram os ambientes das palavras distribuídas nas linhas do texto. Cada texto foi 

agrupado como uma resposta individual do aluno referente à técnica de coleta. Segundo 

Camargo e Justo (2013), no IRAMUTEQ as análises podem ser realizadas a partir de um 

grupo de textos com uma determinada temática (corpus) reunidos em um único arquivo de 

texto. A base teórica utilizada para o tratamento dos resultados no IRAMUTEQ foi os 

Estudos CTS/CTSA. Após a administração das técnicas, o corpus foi inserido no software 

IRAMUTEQ passando assim para a terceira e última etapa da técnica de análise de dados 

proposta por Bardin (2016). 

 

Etapa: Tratamento dos resultados e interpretação 

 

Na etapa de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos, permitindo estabelecer quadros de 

resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e projetam as informações 

fornecidas pela análise (BARDIN, 2016). A autora afirma ainda que para um maior rigor, 

esses resultados são submetidos a provas estatísticas, assim como a testes de validação. A 

respeito da validação, Camargo e Justo (2013) afirmam que as análises do tipo (CHD) 

Classificação Hierárquica Descendente, para serem úteis à classificação de qualquer material 

textual, requerem uma retenção mínima de 75% dos segmentos de texto. Na presente pesquisa 

o valor de retenção de segmentos de texto foi de 79,70%, validando assim a análise do tipo 

CHD (Figura 5). 

 

Figura 5 – Descrição dos resultados da análise do tipo CHD. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no resultado gerado pelo Iramuteq, 2016. 
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Em relação à síntese e seleção dos resultados, Camargo e Justo (2013) afirmam que o 

IRAMUTEQ oferece a possibilidade de diferentes formas de análise de dados textuais, desde 

aquelas bem simples, como a lexicografia básica (como cálculo de frequência de palavras), 

até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente). Neste sentido, foi utilizado 

como ferramentas para auxiliar as inferências e interpretações dos resultados obtidos os 

seguintes tipos de análise de corpus textual (Quadro 9): 

 

Quadro 9 – Tipos de análise de corpus textual gerado pelo IRAMUTEQ e descrição. 

Tipos de análise 

IRAMUTEQ 
Descrição 

I) Análises lexicográficas 

clássicas 

Identifica e reformata as unidades de texto, transformando textos em 

Segmento de Texto (ST), identifica a quantidade de palavras, frequência 

média e hapax (palavras com frequência igual a um), pesquisa o vocabulário e 

reduz as palavras com base em suas raízes (formas reduzidas), cria o 

dicionário de formas reduzidas, identifica formas ativas e suplementares. 

II) Método da Classificação 

Hierárquica Descendente 

(CHD) 

A partir de matrizes cruzando formas reduzidas e ST (em repetidos testes do 

tipo x²), aplica-se o método de CHD e obtém-se uma classificação definitiva. 

Esta análise visa obter classes de ST que, ao mesmo tempo, apresentam 

vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos das 

outras classes. 

III) Análise de similitude 

Possibilita identificar as coocorrências entre as palavras e seu resultado traz 

indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação da 

estrutura do conteúdo de um corpus textual. Permite também identificar as 

partes comuns e as especificidades em função das variáveis descritivas 

identificadas na análise (Marchand & Ratinaud, 2012). 

IV) Nuvem de palavras 
Agrupa as palavras e as organiza graficamente em função da sua frequência. É 

uma análise lexical mais simples, porém graficamente interessante. 

Fonte: Camargo; Justo, 2013. 

3.7. LIMITES DA PESQUISA 

A pesquisa de natureza qualitativa se limitou ao estudo do processo educacional dos alunos a 

partir do Projeto “RedePesca” realizado numa escola técnica federal situada na cidade de 

Piúma, Espírito Santo, conciliando algumas perspectivas educacionais, tais como estudos 

CTS/CTSA, questões sociocientíficas e pedagogia da Práxis. Dessa forma, a proposta visa à 

complementação do ensino de sala de aula por meio do Projeto “RedePesca”, de forma 

diferenciada do ensino tradicional.  
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4 PROJETO “REDEPESCA” 

4.1 PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

O projeto escolar "RedePesca" foi realizado durante o ano letivo de 2016, em uma escola 

técnica federal situada no município de Piúma, localizado na região sul do Estado do Espírito 

Santo - Brasil, e consistiu na realização de atividades práticas relacionadas ao beneficiamento 

e processamento do pescado, pesquisas investigativas e estudos sobre a cadeia produtiva do 

pescado no sul do Estado a partir de visitas técnicas às comunidades pesqueiras existentes nas 

cidades de Piúma, Guarapari, Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. 

 

Quadro 10 – Resumo das etapas do desenvolvimento do projeto de ensino Projeto 

“RedePesca”, realizado numa escola técnica federal situada na cidade de Piúma, Espírito 

Santo 

N° de 

Aulas 
Avaliação 

Aula de 

Campo 
Contexto 

24 

Aulas 

Avaliação individual: 

Avaliação dos estudos 

prévios 

Pré-Campo 

Aulas expositivas sobre tecnologias pesqueiras, 

desenvolvimento sustentável, extensão pesqueira, 

mecanismos de deterioração e conservação do 

pescado. Diálogo com temas sociocientíficos. 

Avaliação em grupo: 

Rodas de conversas 

seguidas de debates e 

produção textual. 

Aula exploratória e construção de trabalho científico 

colaborativo para submissão em evento técnico-

científico. 

12 

Aulas 

Avaliação em grupo: 

Relatório da prática 
Campo 

Captura do pescado e navegação de embarcação. 

Prática em embarcação de pesca. 

Conhecendo os pescadores, beneficiamento e 

distribuição do pescado. Visita às comunidades 

pesqueiras litorâneas sul capixaba e à indústria de 

processamento de pescado. 

24 

Aulas 

Avaliação em grupo: 

Relatório da prática  

Pós-Campo 

Práticas de técnicas de beneficiamento e 

processamento de pescado; Análise físico-química 

do pescado. 

Práticas desenvolvimento de produtos a base de 

pescado, seguido de apresentação dos pratos a uma 

banca de jurados. 

Avaliação em grupo: 

Seminário de trabalho 

Compilação dos dados e construção de um material 

para a apresentação. 

Produção de posteres e apresentação na forma de 

Power-Point. 

Seminário Final. Roda de conversa sobre o Projeto 

“RedePesca”. 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2016. 
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Como critério para a escolha da turma para realização da pesquisa, foi tomado como base 

norteadora a grade de disciplinas que melhor dialogasse com temas sociocientíficos tais como 

a cadeia produtiva do pescado por envolver aspectos socioeconômicos, sociopolíticos, 

socioambientais, socioculturais e sociotecnológicos que permeiam a atividade pesqueira. 

 

Neste sentido foi definido que a turma do 4° ano do Curso Técnico em Pesca integrado ao 

ensino médio seria o grupo de sujeitos a realizar a intervenção pedagógica por possuir 

disciplinas com potencial diálogo transdisciplinar: Disciplinas de Tecnologia Pesqueira, 

Extensão Pesqueira e Tecnologia do Pescado. Somado a isso, o fato da turma já estar no 

último ano do curso técnico, as abordagens sociocientíficas poderiam potencializar a 

formação de cidadãos críticos e participativos na sociedade, tornando-os futuros tomadores de 

decisão.  

 

As atividades foram realizadas ao longo de 09 meses de trabalho. Por serem disciplinas da 

grade curricular do curso, as etapas de intervenção foram realizadas dentro do calendário 

letivo da instituição, não havendo necessidade de serem realizadas no contraturno. 

 

Através de reuniões discutiram-se os procedimentos metodológicos a serem realizados no 

sentido de melhor atender no processo de ensino aos alunos do 4° ano do Curso Técnico em 

Pesca. O Projeto “RedePesca” teve sua identidade construída e transformada em Logomarca e 

elaborada por um dos alunos integrantes da pesquisa (Figura 6). 

 

Figura 6 – Logomarca do Projeto escolar realizada numa escola federal no município de 

Piúma, Espírito Santo.  

 

Fonte: Cavalini, 2016. 
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No projeto escolar procurou-se aliar a pedagogia da Práxis e o enfoque CTS/CTSA com 

projetos escolares desenvolvidos de forma interdisciplinar e transdisciplinar, abordando temas 

sociocientíficos tais como produção de pescado, desenvolvimento de novas tecnologias, 

conflitos sociais na pesca, qualidade do pescado, etapas de beneficiamento e processamento 

do pescado, desenvolvimento de novos produtos etc., procurando contextualizar as práticas de 

ensino a partir de situações reais. 

4.2 VALIDAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

O processo de construção do produto educacional passou por validação da intervenção 

pedagógica e do produto educacional [Impresso/Eletrônico]. Foram realizadas três validações 

para garantir o sucesso da intervenção pedagógica e do produto educacional.  

 

A primeira validação da intervenção pedagógica foi realizada com um grupo de colaboradores 

ad hoc, formado por 04 colaboradores, todos envolvidos com a educação em ciências. Essa 

etapa durou aproximadamente 2 horas e 30 minutos e constou da apresentação da intervenção 

pedagógica seguida de preenchimento de um formulário adaptado para esse fim (Apêndice 

VI) que se deu com base em Guimarães e Giordan (2011). 

 

A segunda validação foi realizada pelo próprio autor da intervenção pedagógica. Ao longo das 

etapas foram realizadas anotações no diário de bordo, seguido de uma análise do próprio 

autor. Ao final da realização da intervenção, o próprio autor fez uma análise pessoal incluindo 

alguns itens que poderiam ser melhorados. 

 

A terceira validação da intervenção pedagógica foi realizada pela banca examinadora no ato 

da defesa de mestrado e apresentação do produto educacional resultante. Assim, as três etapas 

de validação resultarão numa intervenção pedagógica com alto potencial de reprodução e 

sucesso no seu propósito. 

4.3 ETAPAS DO PROJETO REDEPESCA 

4.3.1 Apresentação do projeto à turma da escola 

A etapa de apresentação do projeto à turma de alunos consistiu na visita à sala de aula a fim 

de explicar as etapas previstas no Projeto “RedePesca” e o convite para participação deles. 
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Foram explicadas de forma resumida as etapas do projeto, a saber:  

 

Etapa A: Aulas Expositivas e exploratórias. Aulas expositivas sobre tecnologias pesqueiras, 

desenvolvimento sustentável, extensão pesqueira, mecanismos de deterioração e conservação 

do pescado e o diálogo com situações reais da atividade pesqueira. Aula exploratória e 

construção de trabalho científico colaborativo para submissão na II Semana de Engenharia de 

Pesca.  

 

Etapa B: Desenvolvimento da prática. Etapa de desenvolvimento de atividades práticas como 

visitas às comunidades pesqueiras litorâneas sul capixaba. Práticas de técnicas de 

beneficiamento e processamento de pescado. Análise físico-química do pescado. Práticas de 

desenvolvimento de produtos a base de pescado.  

 

Etapa C: Seminário e Compilação final. Compilação dos dados e construção de um material 

para a apresentação. Apresentação dos pratos a uma banca de jurados. Produção de pôsteres. 

Seminário Final. Roda de conversa sobre o Projeto “RedePesca”. 

 

O projeto escolar foi delineado sob o prisma da cadeia produtiva do pescado: Captura; 

Beneficiamento; Processamento e Comercialização. Em cada elo da cadeia se buscou 

desenvolver potenciais conhecimentos construídos durante o projeto como mostra a figura 07.  

Figura 7 – Diagrama conceitual da cadeia produtiva do pescado e os potenciais 

conhecimentos construídos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2017. 
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4.3.2 Pré-Campo 

A etapa do pré-campo teve o objetivo de conhecer algumas experiências dos alunos a respeito 

das temáticas abordadas e desenvolver os conceitos científicos sistematicamente organizados. 

A etapa do pré-campo foi realizada com módulos teóricos em três disciplinas, conforme o 

Quadro 11. 

A metodologia utilizada na etapa do pré-campo, consistiu de aulas dialogadas, tendo como 

recursos a sala de aula com um projetor de slides para exibição da aula expositiva e exibição 

de documentário, o laboratório de informática e os espaços informais do campus, como áreas 

ao ar livre. A partir de slides e da intermediação dos professores, os alunos puderam observar 

e interagir com os conceitos científicos. 

 

Dentro desta etapa os alunos realizaram a leitura e discussão de matéria jornalística do G1 TV 

Gazeta, publicada no dia 31 de janeiro de 2016, que aborda a notícia “Ibama apreende 1 

tonelada de lagosta em operação no ES”. Com esta matéria jornalística pretendeu-se 

problematizar sobre as principais espécies de lagosta capturadas no Estado do Espírito Santo e 

os conflitos que permeiam a atividade como os períodos de defeso, distribuição geográfica 

das espécies, métodos de conservação do pescado, legislação pesqueira, pesca predatória entre 

outros (Figura 8). 

Quadro 11 – Módulos teóricos e conceitos científicos. 

Disciplinas Conceitos científicos sistematicamente organizados 

Extensão Pesqueira 

- A extensão como processo de educação e reflexos no desenvolvimento sustentável; 

- Políticas públicas no desenvolvimento socioeconômico; 

- Diferenças entre o conhecimento científico e empírico. 

Tecnologia 

Pesqueira 

- Tecnologias usadas na pesca; 

- Pesca artesanal e industrial; 

- Pesca de lagosta; 

- Principais espécies capturadas; 

- As operações de pesca. 

Tecnologia do 

Pescado 

- Conservação de produtos pesqueiros (uso de baixas temperaturas, redução da 

atividade de água); 

- Noções de controle de qualidade no processamento do pescado; 

- Valor nutricional do pescado; 

- Frescor do pescado e mecanismos de deterioração (liberação de muco, rigor mortis, 

autólise, decomposição bacteriana); 

- Desenvolvimento de produtos a base de pescado. 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2016. 
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Figura 8 – Matéria jornalística utilizada para leitura e discussão entre os alunos. 

 
Fonte: IBAMA, 2016. 

 

Como problematização realizou-se também a exibição do documentário: “Cadeia produtiva da 

lagosta no Norte e Nordeste do Brasil”. Posteriormente foi aberto um debate com alguns 

questionamentos como: Qual a importância do gelo para manter a qualidade da lagosta? De 

que forma o uso das tecnologias sustentáveis poderiam minimizar a sobrepesca? Quais os 

tipos de pesca que podem ser consideradas sustentáveis?  

 

Por último, na etapa do pré-campo os alunos realizaram pesquisas bibliográficas em ambiente 

virtual sobre a pesca da lagosta. Foram divididos 05 grupos para a construção de trabalhos 

colaborativos por meio do Google Docs no qual puderam construir, sob a orientação contínua 

do professor, artigos técnicos no formato de revisão bibliográfica com viés na divulgação 

científica. Os trabalhos foram submetidos à II Semana de Engenharia de Pesca realizada entre 

12 a 15 de dezembro de 2016 no Ifes Campus Piúma, no município de Piúma - ES. Dois 

trabalhos foram aceitos e apresentados na forma de pôster (Figura 9). 
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Esta atividade oportunizou aos alunos apresentar uma situação real dos sistemas pesqueiros 

no Brasil e no Espírito Santo, envolvendo os mesmos em temas desafiadores. Proporcionou 

ainda o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos à comunidade acadêmica, uma vez 

que os alunos puderam trocar experiências e dialogar sobre os conceitos científicos com os 

demais alunos e professores da instituição. 

 

Figura 9 – Atividade de divulgação científica realizada na etapa de pré-campo. 

Pesquisa bibliográfica sobre a lagosta Desenvolvimento de artigo colaborativo no Google Docs. 

 

 

Banner do II Seminário de Engenharia de Pesca 
Trabalho submetido, aceito e apresentado no II Seminário de Engenharia de 

Pesca. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

A etapa de pré-campo foi fundamental para abordar aspectos teóricos dos conceitos escolares 

e conceitos sociocientíficos da pesca, além de alguns aspectos socioambientais. Campos 

(2015), afirma que a etapa de pré-campo prepara o estudante a vivenciar a realidade, isto é, 

quando o estudante estiver na aula de campo, a sua mente estará preparada para refletir sobre 

os aspectos teórico-práticos fundamentais para apropriação crítica e reflexiva dos conteúdos 
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conceituais, proximais e atitudinais. Os trechos das falas dos professores relatando a 

importância da etapa de pré-campo na intervenção pedagógica estão apresentados no Quadro 

12. 

 

Quadro 12 – Trecho da fala dos professores sobre a etapa do pré-campo realizada na 

intervenção escolar. 

Professor 01. – [...] A etapa do pré-campo se organizada de forma contextualizada, articulada e 

multidisciplinar possui potencial de ultrapassar as barreiras da visão cartesiana para uma visão holística.  O 

aluno passa a refletir sobre todo o oceano de incertezas e entender suas complexas relações.  

 

Professor 02. – [...] O aluno passa a entender com mais clareza os conteúdos e consegue articular com a 

realidade local. Os conteúdos passam a ter mais sentido para os alunos e diálogo entre os atores sociais, alunos 

e comunidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2016. 

 

4.3.3 Campo 

Na etapa de campo os alunos realizaram diferentes atividades, entre elas a prática embarcada. 

Nesta atividade os alunos após terem recebido todas as orientações de segurança marítima 

como uso de coletes salva-vidas, protetor solar, etc., realizaram atividades práticas como 

manobras de embarcação, aprimoraram os conhecimentos sobre a importância do uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), realizaram marcações geográficas e 

complementaram os conhecimentos sobre o uso de GPS e outros equipamentos tecnológicos 

de navegação, assim como as técnicas de captura, abordando assim questões tecnológicas 

envolvidas no processo produtivo do pescado. Nesta atividade embarcada foram abordadas 

ainda questões socioambientais como gestão dos ambientes costeiros, a importância dos 

oceanos para o equilíbrio ambiental e as ações antrópicas e suas consequências sociais, 

ambientais e econômicas (Figura 10). 

 

Em outro momento da etapa do campo os alunos realizaram visitas às comunidades 

pesqueiras do litoral sul do Estado, por meio de visitas técnicas e encontros com pescadores 

locais nas cidades de Piúma, Guarapari, Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Presidente 

Kennedy. Nestes encontros os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar a realidade da 

cadeia produtiva e dialogar com os conteúdos programáticos previstos na ementa do curso, 

trabalhados anteriormente no pré-campo.  
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Durante a visita os estudantes produziram questionamentos, fotografaram e posteriormente 

participaram de um debate sobre os processos produtivos e seus entraves econômicos, 

políticos, ambientais e tecnológicos. Na ocasião foi possível debater a temática da cadeia 

produtiva do pescado, abordando aspectos socioeconômicos e socioculturais a partir das 

entrevistas realizadas com os pescadores sobre a rotina de trabalho e o seu conhecimento 

passado de geração em geração, valorizando assim o conhecimento empírico dos pescadores. 

 

Figura 10 – Atividade embarcada realizada na etapa de campo. 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Atividade de manobra de embarcação. 

  

Técnicas de captura e suas questões tecnológicas. 
Abordagens de questões socioambientais como a gestão dos 

ambientes costeiros. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

 

Vale citar a importância da prática além da sala de aula, realizada na fronteira dos saberes 

populares, científicos e escolares, a fim de se oportunizar a experiência da realidade 

local/regional com outros olhares, extrapolando as barreiras geográficas. O trecho das falas da 

entrevista com os estudantes (Quadro 13) evidenciam a importância da etapa de Campo na 

intervenção pedagógica, demonstrando os conflitos, desafios e saberes produzido no mundo 

da pesca. 
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Quadro 13 – Trecho da fala de alunos sobre a etapa de campo. 

Estudante 01. – [...] A Etapa de Campo colaborou pra que víssemos a atividade de pesca da forma como 

realmente acontece, a realidade vivida pelos pescadores e membros das colônias de pesca e sua representações 

sociais mal organizadas ou representadas. Vimos também que o governo não é tão eficiente e parece não 

investir na atividade como deveria. O Estado tem um potencial enorme, mas a escassez de políticas públicas 

voltadas ao setor pesqueiro não incentiva o uso de tecnologias para o trabalho produtivo sustentável. 

 

Estudante 02. – [...] foi possível observarmos que a pesca predatória somada à ausência de tecnologias 

sustentáveis podem comprometer a oferta de pescado para as futuras gerações.  Observamos ainda que os 

pescadores têm noção de qualidade do pescado, mas sofrem alguns problemas com armazenamento, que no 

caso do Município de Presidente Kennedy, por exemplo, não existe, e precisam transportar direto pra empresas 

próximas (não causando concorrência e, portanto, prejudicando o preço do produto) ou atravessadores. 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2016. 

 

Na etapa de campo, as questões abordadas pelos alunos foram os aspectos tecnológicos e 

socioambientais. Através do diálogo entre os alunos e os pescadores locais foi possível 

debater sobre a escassez de pescados na região e a ausência ou pouca instrução quanto ao uso 

de tecnologias para captura do pescado como o uso do GPS, ecossonda, sonar, etc. Os debates 

realizados na etapa anterior [pré-campo], articulados aos conhecimentos prévios, 

promoveram, por exemplo, conexões entre o problema da diminuição do rendimento de 

captura de pescado, local e mundial, justificada pela pesca predatória e pela pesca em 

períodos sazonais de espécies presentes na costa do Estado do Espírito Santo, comprometendo 

o ciclo de crescimento do pescado (MACHADO, 1984; LINS, 2011). Os alunos conseguiram 

ainda identificar as principais espécies capturadas e comercializadas na região, além de 

dialogarem com os pescadores sobre questões ambientais que envolvem os ambientes 

costeiros. Segundo Seniciato e Cavassan (2004), se o aluno aprender sobre a dinâmica dos 

ecossistemas, ele estará mais apto a decidir sobre os problemas ambientais e sociais de sua 

realidade quando for solicitado.  

 

Foram abordadas questões sobre éticas e a legislação pesqueira com a temática da cadeia de 

comercialização do pescado, quando identificaram questões conflitantes na cadeia produtiva, 

como, por exemplo, o compromisso no processo de fiscalização no que se refere à pesca 

ilegal, além da ausência de trabalhos educativos por parte dos órgãos de fiscalização, 

referentes às leis vinculadas aos períodos de defeso – períodos em que o recurso está em fase 

de reprodução sendo proibido a sua captura. Esse fato promoveu um debate amplo sobre a 

importância de políticas públicas necessárias para a gestão compartilhada e sustentável dos 

recursos pesqueiros (Figura 11). 
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Figura 11 – Etapa de campo realizada na intervenção escolar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

Os estudantes abordaram aspectos socioeconômicos, in loco, na simulação do processo de 

vistoria do pescado vendido na forma in natura, que às vezes são acondicionados em locais 

inapropriados, com problemas de refrigeração, com a conservação comprometida, facilitando 

o processo de deterioração do pescado e, por consequência, perdas no processo produtivo.  

 

A questão sociocultural foi abordada com a temática do preparo da moqueca capixaba, que é 

prato típico da culinária do Estado do Espírito Santo. Nesta temática, foram abordados os 

principais peixes utilizados, tais como badejo, cação, dentão, robalo, papa-terra, dourado, 

namorado e cherne. Nesse momento, os estudantes identificaram as principais espécies 

capturadas e comercializadas na região. 

 

Em outra fase da etapa de campo os alunos realizaram uma visita técnica à empresa de 

beneficiamento de pescados, Zippilima Pescados (Figura 12). A indústria pesqueira fica 

localizada no município de Piúma – ES. Os alunos tiveram a oportunidade de realizar o 

levantamento dos tipos de processamento e beneficiamento realizados pelas principais 

indústrias pesqueiras do Estado assim como a agregação de valor aos produtos, através de 

modificações em sua composição original. Assim, os alunos identificaram que as principais 

formas de comercialização dos pescados são o pescado fresco (in natura), pescado 

eviscerado, pescado em postas, pescado em filé e outros processos como hambúrguer de 

peixe, medalhão de peixe e cortes para churrasco. 
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Figura 12 – Etapa de campo realizada na indústria Zippilima Pescados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

Segundo Campos (2015), a aula de campo pode promover uma visão ampliada de mundo, a 

partir dos diálogos estabelecidos entre os espaços escolares e não escolares, no contexto da 

complexidade da sociedade. Nesse contexto, a aula de campo enriquece o aprendizado prévio, 

oportunizando o confronto entre saberes escolares, científicos e populares, dependendo do 

encaminhamento do professor.  

 

É importante destacar que no ensino de ciências o domínio consciente das habilidades do 

aluno no sentido de torná-lo um futuro profissional tomador de decisão faz emergir a 

importância de constituir uma vertente integradora e com intuito dos alunos serem capazes de 

utilizar o conhecimento de uma forma útil e eficaz, permitindo-lhes uma melhor relação com 

o mundo que os rodeia. 

4.3.4 Pós-Campo 

Na etapa do pós-campo uma das fases consistiu numa aula prática no laboratório de 

processamento do pescado localizado no campus Piúma, em que foi realizada técnicas de 

beneficiamento do pescado (Figura 13). Foi utilizada a tilápia (Oreochromis niloticus) para a 

realização de toda a etapa do pós-campo. Os alunos realizaram a descamação, evisceração e 

lavagem do pescado. Em seguida realizaram três técnicas de cortes: filetagem; posta e 

corpinho. 
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Figura 13 – Prática realizando técnicas de beneficiamento do pescado. 

  

 

  

  

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

Ao realizarem as técnicas de beneficiamento do pescado os alunos aplicaram os 

conhecimentos sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF), a importância do uso de baixas 

temperaturas através do uso do gelo, noções de controle de qualidade, além de mecanismos de 

deterioração do pescado, conhecimentos estes abordados no pré-campo. 

 

Após a realização do beneficiamento os alunos realizaram cálculos de rendimento dos cortes 

aplicados no beneficiamento do pescado (Figura 14). 
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Figura 14 – Realização de cálculos de rendimento dos diferentes tipos de cortes no pescado. 

Filé Posta Corpinho 

   

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

Nesta fase de análise de rendimentos, os alunos realizaram um estudo investigativo, 

comparando os resultados das análises obtidas com os resultados encontrados nas referências 

técnico-científicas publicadas em artigos científicos da área. Tais questões científicas 

abordadas proporcionaram a valorização do uso da ciência no processo alimentar através de 

estudos investigativos e comparativos. 

  

Em um dos resultados obtidos, os alunos concluíram que o filé beneficiado por eles obteve 

um rendimento de 25,88%, enquanto que os resultados obtidos na literatura científica foram 

de 36,67% (SOUZA et al, 1999). Quando os alunos compararam os resultados, eles 

levantaram as seguintes hipóteses para justificar a diferença: A falta de habilidade do grupo 

pode ter influenciado no rendimento; E quanto às vísceras, muitos dos peixes apresentaram 

estômago com alimentos ainda em estágio de digestão, neste sentido, o peso dos alimentos 

pôde ter influenciado nos resultados. Um exemplo de uma das análises comparativas dos 

resultados obtidos está demonstrado no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Análise comparativa entre os rendimentos do filé. 

FILÉ Perda Referência 

Escamas 4,14% 2% a 3% (Kubitza, 2011) 

Vísceras 16,41% De 10,98% a 13,26% (Silva et al., 2009) 

Pele 3,1% 4,77%  (Souza et al, 1999) 

Carcaça 48,86% 56,43%  (Souza et al, 1999) 

Espinho 1,34% Não encontrado 

Total 73,85% 74,18% a 77,46% 

Rendimento geral 

 

Analisado Referência 

25,88% 36,67% (Souza et al, 1999) 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e 

Movimento CTSA, 2016. 
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Após a realização do beneficiamento e análise de rendimento do filé, posta e corpinho os 

alunos realizaram as análises físico-químicas (Figura 15) antes e depois da realização do 

método de conservação de acordo com a metodologia proposta pela professora. Foram 

realizadas análises de umidade com auxílio de uma estufa; a atividade de água (aw) com o 

aparelho AquaLab 4TEV; e pH com auxílio de um Phmetro.  

 

 

Figura 15 – Análises físico-químicas realizadas. 

Análise de umidade Análise de Ph Análise da atividade de água 

    

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

Após a realização das fases investigativas os alunos desenvolveram produtos a base de 

pescado utilizando diferentes métodos de conservação. Cada grupo de alunos ficou 

responsável em aplicar um método de conservação (defumação, salga seca, salga úmida e 

semiconserva). Todas as etapas do pós-campo foram registradas nos respectivos diários de 

bordo e acompanhadas por fotografias, cujos registros serviram para a elaboração de relatório 

[em grupo], contendo resultados, discussões e conclusões, finalizando com um pequeno 

seminário de apresentação das etapas por eles realizadas. Os pratos elaborados foram o 

escabeche, pizza, torta e “escondidinho” (Figura 16).  
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Figura 16 – Elaboração de pratos a base de pescado utilizando diferentes técnicas de 

conservação. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 

 

Na fase final da etapa do pós-campo os alunos apresentaram os produtos elaborados com a 

tilápia (Oreochromis niloticus) a um júri de servidores da escola técnica que utilizaram uma 

ficha contendo critérios já conhecidos pelos alunos. Apresentaram também as informações 

técnico-científicas sobre a espécie como taxonomia, biologia reprodutiva, hábitos alimentares 

além das Boas Práticas de Fabricação (BPF) como lavar as mãos com água e sabão, usar luvas 

quando necessário, manter os cabelos cobertos por toucas, usar avental, etc. No desenvolver 

da apresentação os alunos detalharam todas as atividades realizadas e os conhecimentos 

adquiridos sobre o beneficiamento, processamento, análises de rendimento, análises físico-

químicas, aplicação dos métodos de conservação até a elaboração final dos pratos, seguido do 

compartilhamento das receitas com os ingredientes dos produtos, incentivando assim a 

valorização do aspecto sociocultural da culinária (Figura 17). 
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Figura 17 – Apresentação dos pratos a um júri de professores. 

   

   

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 
 

Ao final das apresentações foi aberto uma roda de conversa sobre as atividades e os 

conhecimentos adquiridos ao longo do Projeto “RedePesca”. Em seguida, todos que estavam 

presentes se confraternizaram com um saboroso almoço. 

4.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

A intervenção pedagógica realizada no presente trabalho foi resultado da confluência entre os 

temas sociocientíficos como forma de materializar a educação CTS/CTSA na prática 

pedagógica. A utilização da temática central na produção artesanal de pesca como forma de se 

aproximar das questões locais e regionais potencializou a articulação entre a pedagogia de 

projetos, utilizando também a concepção da pedagogia libertadora de Paulo Freire, e a aula de 

campo.  

 

A temática da produção artesanal da pesca utilizada neste trabalho evidenciou potencialidades 

que extrapolaram o esperado. Possibilitou problematizar a realidade de um processo produtivo 

que tangenciou os aspectos socioeconômicos, sociopolíticos, socioambientais, socioculturais e 
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sociotecnológicos. Os estudantes passaram a refletir sobre o seu posicionamento quanto à 

problematização, numa condição de responsabilidade sobre a realidade de forma espontânea. 

Após a compreensão da problematização, os alunos buscaram encontrar alternativas para 

humanizar e amenizar as questões sociocientíficas da pesca, possibilitando assim subsidiar 

tomadas de decisão crítica, participativa e emancipatória. 

 

Com base em Aikenhead (2009), definimos como categorias primárias cinco aspectos da 

educação CTS/CTSA, a saber: os aspectos da ciência, tecnologia, cultura, sociedade, 

economia e ambiente. A partir da definição das categorias primárias, buscaram-se palavras e 

expressões de grande ocorrência na literatura, pertencentes ao grupo da respectiva categoria, 

criando as categorias secundárias. Após as categorias serem conectadas no diagrama, obteve-

se como resultante a árvore de saberes potenciais do projeto “RedePesca” (Figura 18). A 

árvore dos saberes construída será útil para compreender a dimensão dos saberes científicos, 

escolares e populares que pode ser alcançado durante o desenvolvimento do projeto 

“RedePesca”. 
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Figura 18 – Diagrama da produção do pescado considerando as categorias primárias de 

ciência, tecnologia, sociedade, cultura, economia e ambiente. Conhecimento potencialmente 

construído durante o projeto “RedePesca”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 
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5 CONSTRUÇÃO SOCIAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

5.1 ASPECTOS DA ABORDAGEM TEMÁTICA 

As temáticas da intervenção escolar permearam sobre a cadeia produtiva do pescado desde a 

captura até o consumo final do pescado, como mostra a Figura 19 elaborada por um dos 

alunos integrantes da pesquisa. Em nosso trabalho, procuramos aliar a perspectiva dos temas 

sociocientíficos permeados na produção artesanal da pesca ao enfoque CTS/CTSA, através de 

um projeto escolar desenvolvido de forma interdisciplinar e transdisciplinar auxiliando assim 

o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão ativa dos alunos. Santos e Mortimer 

(2009) destacam um aspecto importante a ser observado nas propostas curriculares oriundas 

do movimento CTSA, a de trazem no contexto escolar questões sociocientíficas (ambientais, 

políticas, econômicas, sociais e culturais relacionadas à ciência e à tecnologia).  

 

Figura 19 – Infográfico do processo produtivo da pesca gerado no Projeto “RedePesca”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2016. 
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A respeito da temática, Reis e Galvão (2009) enfatizam a importância da inclusão, das 

controvérsias sociocientíficas e sua interação CTS, motivando o debate coletivo. A inserção 

de temas controversos nos ambientes escolares abre caminho para o exercício da cidadania na 

medida em que favorecem a prática da participação entre os estudantes (VIEIRA e BAZZO, 

2007). Nesse aspecto as intervenções foram realizadas buscando a participação ativa do aluno 

no processo de aprendizagem por meio de mediações realizadas pelos professores e os atores 

sociais envolvidos na cadeia produtiva da pesca – os pescadores – através de reflexões, 

debates e questionamentos envolvidos na cadeia do processo.  

 

O uso da temática sociocientífica possibilitou construir conhecimentos de forma coletiva 

valorizando assim a autonomia do aluno no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com 

Dillenbourg (1996), a aprendizagem colaborativa é uma situação de aprendizagem na qual 

duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas. Na aprendizagem 

colaborativa as atribuições de cada membro muitas vezes se entrelaçam, pois eles trabalham 

em atividades coordenadas e síncronas, esforçando-se para construir e manter uma concepção 

compartilhada de um problema (DILLEMBOURG, 1996).  

 

Torres (2015) relaciona a aprendizagem colaborativa com os projetos escolares. Segundo a 

autora, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) da sigla em inglês PBL (Problem 

Based Learning) é um processo de ensino e aprendizagem ancorado na investigação, uma vez 

que se apresenta um problema inicial utilizando temáticas em projetos que abrangem questões 

sobre assuntos autênticos do mundo real. Neste sentido, o presente trabalho valorizou a 

aprendizagem colaborativa utilizando a temática da produção artesanal da pesca, uma vez que 

foi possível ultrapassar os métodos tradicionais de ensino baseado na transmissão de 

conteúdos. Através da interação dialógica entre os alunos com os professores e pescadores 

locais foi possível proporcionar a construção de significados com participação ativa no 

contexto temático da pesca.  

5.1.1 Breve história da pesca e o seu contexto temático 

Os organismos vivos presentes nos mares e oceanos têm sido utilizados como fonte de 

alimento pela humanidade desde épocas pré-históricas. Os primeiros anzóis de que se tem 

registro também datam do período Paleolítico, consistindo de simples lascas de pedra (Figura 

20). No período Neolítico, os anzóis já apresentavam maior complexidade de desenho e 

confecção, utilizando diversos materiais prontamente disponíveis na natureza, como pedaços 
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de madeira, fragmentos de ossos de animais, carapaças de moluscos e cascos de tartaruga 

(HAZIN, et al. 2005). Para o autor, a importância dos recursos vivos do mar, contudo, não 

advém apenas de sua explotação com a finalidade de produção de alimentos, sob enfoque de 

recursos pesqueiros, mas também de sua biodiversidade, como patrimônio genético e como 

fonte potencial para utilização na biotecnologia. 

Figura 20 – Exemplos de anzóis utilizados na pré-história. 

 

Fonte: Susan O'Connor, 2011. 

 

O Brasil apresenta vantagens excepcionais para o desenvolvimento da aquicultura e da pesca 

extrativista marinha. Com uma costa litorânea de 8,4 mil quilômetros e crescente mercado 

interno, a produção brasileira de pescados atingiu em 2011 quase 1,4 milhão de toneladas, 

conforme os números do Boletim Estatístico do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA, 

2011). Segundo o ministério, a atividade pesqueira brasileira gera um PIB nacional de R$ 5 

bilhões, mobilizam 800 mil profissionais e proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e 

indiretos. A meta do MPA é incentivar a produção nacional para que, em 2030, o Brasil 

alcance a expectativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO) e se torne um dos maiores produtores do mundo, com 20 milhões de toneladas de 

pescado por ano (MPA, 2011). Ao todo, o setor movimenta US$ 217,5 bilhões em todo o 

mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O 

plano do governo é que o Brasil assuma um papel de destaque no cenário global, a exemplo 

de outras cadeias produtivas em que é líder de mercado, como a bovina e a aviária (MPA, 

2011). 

 

A produção total de capturas nas águas marinhas foi de 81,5 milhões de toneladas em 2014. O 

aumento da oferta mundial de pescados para consumo humano excedeu o crescimento da 
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população nas últimas cinco décadas. Embora o consumo anual per capita de pescados tenha 

aumentado de forma constante nas regiões em desenvolvimento (de 5,2 kg em 1961 para 18,8 

kg em 2013) os países subdesenvolvidos ainda tem apresentado um déficit alimentar (3,5 kg a 

7,6 kg), isso continua sendo muito inferior a regiões mais desenvolvidas, embora uma 

diferença esteja reduzindo (FAO, 2016). No Brasil o consumo de pescado, que é a proteína 

animal mais saudável e consumida no mundo, vem crescendo a cada ano. Em 2001, a média 

anual de consumo de peixes no Brasil era de 6,79 quilos por habitante, conforme dados do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), mas superou 10 quilos em 2010. A produção de 

pescado do Brasil, para o ano de 2010, foi de 1.264.765 t ocupando a 19ª posição no ranking 

mundial na produção total de pescados (Figura 21). A pesca extrativa marinha continuou 

sendo a principal fonte de produção de pescado nacional, sendo responsável por 536.455 t 

(MPA, 2011). 

Figura 21 – Consumo per capta e a produção brasileira de pescado em 2010. 

 
Fonte: Ministério, 2011. 

 

A importância da atividade pesqueira não se restringe em medir sua contribuição para o PIB 

(Produto Interno Bruto), ela atende ao fato de serem recursos naturais e os seus produtos 

pesqueiros são componentes fundamentais de alimento, emprego e renda. Paiva (2012) 

corrobora afirmando que a pesca é fonte de alimentação, renda, profissão e matéria prima para 

o artesanato e a indústria. A força da pesca também está presente na forma de vida, nas 

habitações e na arte. Di Cavalcanti, pintor brasileiro, retrata em algumas de suas obras temas 

sociais como o labor na pesca, valorizando assim a cultura e o sentimento de pertencimento 

dos atores sociais envolvidos na atividade pesqueira (Figura 22). Em suas obras é notório a 

vertente social e nacionalista, com temáticas ligadas a um certo cotidiano do povo como a 

favela, o samba e os pescadores (BRASIL, 2010). 



73 

 

Figura 22 – Pintura a óleo “Aldeia de pescadores” (1950) e "Pescadores" (1951), de Di 

Cavalcanti. 

  

Fonte: Cavalcanti, acesso em 06 de mar de 2017. 

 

Outra questão que deve ser considerado para o fornecimento de alimento é quanto à 

organização e mobilização da comunidade pesqueira. O fortalecimento das organizações de 

pescadores e a ação coletiva é uma das estratégias que a FAO está aplicando com vista a 

enfrentar os desafios e permitir que as comunidades pobres possam ter acesso a recursos, 

serviços e mercados além de conseguir que suas opiniões sejam levadas em conta no processo 

de formulação de políticas públicas. Os atores sociais envolvidos na atividade possuem 

contextos socioeconômicos, interesses, percepções e aspirações que devem ser considerados.  

 

Existem obstáculos a superar. Além das já conhecidas deficiências estruturais do Brasil. A 

cadeia produtiva do pescado no Brasil precisa ser estruturada e funcionar de forma harmônica 

na gestão dos principais estoques pesqueiros (Figura 23). Cabe aos governos estabelecer um 

ambiente favorável ao empreendedorismo no ramo. Os empreendedores, por sua vez, 

precisam buscar as melhores práticas e tecnologias e nunca deixar de inovar (ACEB, 2014). 
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Figura 23 – Distribuição dos principais estoques pesqueiros na costa brasileira. 

 

Fonte: Dias-Neto; Marrul-Filho, 1996. 

 

A SEAP Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (2005) destaca a invisibilidade dos 

pescadores nas ações dos governos municipais e estaduais, afirma que os maiores problemas 

da atividade pesqueira derivam do fato de os gestores públicos não terem capacidade de 

abstrair as condições de trabalho e de vida dos pescadores, dificultando o atendimento de suas 

demandas. Um sintoma deste problema é a dificuldade de situar a pesca no conjunto da 

administração. Para a maioria dos governos até então, não se sabia ao certo onde se colocava 

a pesca, se nas secretarias de meio ambiente, agricultura ou desenvolvimento (SEAP, 2005).  

 

Na esfera federal, em 2003 foi criado a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP). A 

transformação em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) se deu pela lei nº 11.958 de 26 de 

junho de 2009. Entretanto, em 2015 o MPA foi extinto, transformando-a em Secretaria de 

Aquicultura e Pesca vinculada ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). E em 13 de março de 2017 e as atribuições do setor pesqueiro foram novamente 

realocadas para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), onde se 

encontra até o presente momento. As constantes mudanças estruturais do setor pesqueiro no 

governo federal evidenciam as fragilidades do seguimento e podem comprometer a 

continuidade dos programas de fomento no setor, dificultando ainda mais os subsídios às 

políticas públicas, como qualificação na atividade pesqueira por exemplo. 
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5.1.2 Sistemas e comercialização do pescado no Estado do Espírito Santo 

A história do Estado do Espírito Santo está profundamente ligada à pesca. Os índios, hábeis 

pescadores, há milhares de anos já conheciam a diversidade de ambientes e vida aquática do 

Espírito Santo. Habitavam a região das lagoas do baixo rio Doce, as praias, e quase todos os 

ecossistemas do estado. Com a colonização a partir do século XVI, chegaram os barcos a 

vela, redes de pesca sofisticadas, anzóis e outras técnicas vindas da Europa, utilizadas desde o 

princípio e que foram de vital importância para a alimentação das primeiras populações de 

colonizadores (PAIVA, 2012).  

 

A pesca no Espírito Santo é uma atividade de grande relevância para a economia do estado, 

uma vez que é responsável pela geração de aproximadamente 14.000 empregos diretos e 

5.000 indiretos, e a principal fonte de emprego e renda em alguns municípios, como 

Marataízes, Itapemirim, Piúma e Conceição da Barra (IBAMA, 2006, p. 235).  

 

O último boletim estatístico da pesca do Espírito Santo no ano de 2011 registrou uma 

produção total estimada de 12.349 toneladas de pescado marinho (Figura 24), provenientes de 

aproximadamente 35.303 desembarques (UFES, 2013). A figura 25 mostra o mapa dos locais 

de desembarques monitorados pelo Programa de Estatística Pesqueira do Espírito Santo em 

2011. 

 

Figura 24 – Histórico em toneladas da produção pesqueira marinha do Estado do Espírito 

Santo no período de 2000 a 2011. 

 

Fonte: Universidade, 2013. 
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Figura 25 – Mapa dos locais de desembarques monitorados pelo Programa de Estatística 

Pesqueira do Espírito. 

 

Fonte: Universidade, 2013. 
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Entre os sistemas pesqueiros encontrados, observa-se a ocorrência de pesca artesanal e semi-

industrial (PIZETTA, 2004). Ao longo do litoral existem 15 municípios costeiros em que 

existe atividade pesqueira marinha. Esta atividade é considerada basicamente artesanal por ser 

predominante o sistema de produção familiar e de subsistência, de parceria ou armadores 

(TEIXEIRA, 2012). No município de Piúma foram identificados 13 sistemas de pesca 

desenvolvidos nas regiões costeiras, sendo eles: coleta manual; cano; jereré/sarrico; puçá; 

linha com anzol/pargueira; tarrafa; mergulho; rede de arrasto de praia; rede de espera-emalhe; 

rede de arrasto rebocado; espinhel; currico e rede de cerco (BASÍLIO, 2016).  

 

Para Paiva (2012) o Estado do Espírito Santo possui grande diversidade de espécies 

capturadas, em que se destacam a pesca do atum, do grupo dos tunídeos (gênero Thunnus), 

sendo uma das principais especialidades dos capixabas, que desenvolveram técnicas especiais 

de captura desses animais em mar aberto, de onde são levados para o restante do Brasil e o 

exterior. O camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) é a espécie de camarão mais 

comumente pescada no Espírito Santo. Habita as águas mais rasas, até 30 metros, próximas ao 

continente, sendo, portanto, pescado em viagens mais curtas que os atuns e dourados. O 

dourado, Coryphaena hippurus, nada em águas quentes, no mar aberto, sendo pescado em 

todos os tamanhos. E o peroá (Balistes capriscus) muito utilizado na gastronomia capixaba 

(PAIVA, 2012). O autor afirma ainda que os moluscos e crustáceos diversos são também 

pescados no litoral capixaba. Assim como os peixes, há dezenas de espécies desses mariscos. 

As mais tradicionais do estado são os mexilhões (sururu), as ostras, lagostas, camarões, 

polvos, caranguejos e siris. 

 

Muitos dos agentes locais envolvidos na atividade são desprovidos de recursos tecnológicos 

adequados, o que restringe o esforço de pesca a locais mais próximos da costa, a exceção é a 

frota de Itaipava que apresenta estatística e características que se destacam. No entanto, apesar 

de relevante importância desta frota e de todo o restante esforço de pesca, muitos municípios 

encontram-se desprovidos de infraestruturas que possibilitem o desembarque, beneficiamento 

e a comercialização do pescado em condições mínimas de higiene (MPA, 2011).  

 

Outro entrave na cadeia produtiva vem sendo a redução dos territórios de pesca e a 

consequente redução das condições de sobrevivência dessa atividade, em função do avanço 

dos empreendimentos industriais. Empresas como Petrobrás, Vale e Samarco se encontram 

presentes no litoral do Espírito Santo através de usinas de pelotização de minérios, 
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plataformas, portos e grandes embarcações que, por sua vez, são considerados parte da causa 

das mudanças recentes nas condições de pesca capixaba. Todo este povoamento onde foi 

território basicamente exclusivo dos pescadores, aliado a políticas de preservação de espécies 

como o defeso, estaria limitando o potencial da pesca extrativa na região, gerando impactos 

socioeconômicos, sociopolíticos, socioambientais e socioculturais dos pescadores. Por esta 

razão, a presença das plataformas no litoral capixaba vem reduzindo consideravelmente os 

pesqueiros (MPA, 2011). Isso tem trazido inúmeras transformações para o estado, tanto no 

quesito econômico quanto nos quesitos sociocultural e ambiental, imprimindo mudanças nos 

estilos de vida de diferentes populações e alterando a paisagem e os ecossistemas de várias 

regiões do estado (KNOX, 2014). O quadro 15 consta informações sobre os municípios da 

região de influência na pesca no que tange às características socioeconômicas. 

 

Quadro 15 – Dados Socioeconômicos Consolidados da Região de Influência. 

 
Fonte: MPA, 2010. 

 

Outro problema enfrentado pelo setor pesqueiro são as ações antrópicas. As consequências do 

esgoto doméstico, desmatamento das margens dos rios e subsequente assoreamento afetam a 

pesca local e até mesmo a pesca oceânica em função de dificuldade para a atracagem de 

barcos na foz dos rios do Espírito Santo (SEAP, 2005). Segundo a FAO um dos maiores 

desafios na cadeia produtiva está em reduzir as perdas pós-captura e o descarte de pescados 

sem valor comercial (aproximadamente 25%). Algumas das razões são a falta de 
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infraestrutura para a comercialização; a falta de acesso ao crédito; o falta de conhecimento 

(educação limitada); e pouco ou nenhum acesso à tecnologia. Há ainda muitas perdas como 

resultado de instalações de conservação e armazenamento inadequadas, além de perdas 

nutricionais.  

 

Além dos problemas encontrados na gestão do processo de captura e no processamento do 

pescado, há também desigualdades de acesso ao mercado consumidor e de infraestrutura 

básica nas comunidades pesqueiras, ocorrendo o mesmo em grandes centros urbanos, 

refletindo-se em um dos maiores entraves ao crescimento da pesca como atividade econômica 

no Estado no Espírito Santo (MARTINS; DOXSEY, 2003).  

 

No município de Piúma, Anchieta e Itaipava, os pescadores artesanais da região desembarcam 

seus pescados, sob condições precárias de logística, higiene e segurança (Figura 26). 

Evidenciando a carência de infraestrutura para desembarque e ancoragem, em grande parte 

devido ao recente assoreamento ocorrido na praia e à falta de um cais em condições de suprir 

a demanda existente (MPA, 2010). 

 

Na cadeia produtiva da pesca, observa-se lenta adesão de novos processos e tecnologias que 

caracterizem inovações nas atividades dos diversos segmentos da cadeia. No setor da captura, 

especificamente, observa-se resistência às mudanças de métodos e práticas (MPA, 2010). 

Segundo relatórios do Ministério, diferentemente de outros setores, a cadeia produtiva da 

pesca é marcada pela ausência de entidades de classe atuando dentro dos empreendimentos 

locais. Dessa forma, a representação dos interesses da categoria não é realizada formalmente. 

Compreende-se neste sentido a importância de se desenvolver uma maior integração dos 

agentes públicos com objetivo de subsidiar políticas públicas que visem mitigar tais 

deficiências do setor produtivo. A figura 27 ilustra os principais agentes públicos na cadeia 

produtiva da pesca. 

 

 

 

 



80 

 

Figura 26 – Alguns entraves na comercialização do pescado no Estado do Espírito Santo.  

Desembarque do pescado sendo realizado sem 

infraestrutura adequada - Itaipava, Itapemirim-ES 

Cais de desembarque fora das condições 

necessárias para as embarcações – Anchieta-ES 

  
Assoreamento e ancoragem das embarcações – 

Itaipava, Itapemirim-ES 

Desembarque sendo realizado de forma  

inapropriada - Itaipava, Itapemirim-ES 

  

Fonte: MPA, 2010. 

 

Figura 27 – Mapa ilustrativo da distribuição espacial dos principais agentes da cadeia da 

pesca no litoral sul do Espírito Santo.

 

Fonte: MPA, 2010. 
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Outra dificuldade encontrada no setor é o fornecimento de gelo de boa qualidade além de que 

foram identificados poucos pontos de abastecimento de óleo diesel voltados essencialmente 

para embarcações pesqueiras na região de influência, atuando de forma legalizada. É evidente 

o alto grau de informalidade do setor pesqueiro e a escassez de profissionalização na gestão 

dos variados entes ligada à cadeia pesqueira (MPA, 2010). 

5.2 TEORIA E PRÁTICA NA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Ao longo do projeto abordaram-se temas sociocientíficos que possibilitaram o diálogo entre o 

espaço escolar e a realidade social. Os alunos articularam os conhecimentos escolares de sala 

de aula às atividades ao longo da prática real do setor.  

 

Dentre as abordagens teóricas realizadas no projeto escolar, podemos detalhar a biologia 

animal; Biologia taxonômica; Processos sociológicos; Valor nutricional dos alimentos; 

Microbiologia; Bioquímica; Química orgânica entre outros conteúdos que permearam com o 

uso da atividade pesqueira como temática sociocientífica. 

 

5.2.1 Biologia pesqueira e gestão dos recursos naturais 

Segundo a FAO (2016), em geral, o estado das unidades populacionais de pescado do mundo 

não melhorou. Com base em suas análises o estoque pesqueiro tem diminuído, estima-se que 

31,4% dos estoques teve um nível de exploração insustentável e, portanto, ocorreu 

sobrepesca. Segundo a FAO a sustentabilidade da produção pesqueira é crucial para a 

subsistência, segurança alimentar e nutrição de bilhões de pessoas.  

 

O estudo sobre a biologia das espécies vem sendo uma ferramenta que permite definir a 

estrutura populacional do pescado assim como o potencial explorável, auxiliando no 

conhecimento do ciclo reprodutivo das espécies e permitindo subsidiar a gestão dos recursos 

pesqueiros de forma sustentável. 

 

A pesca comercial de lagosta na costa brasileira localiza-se desde a região Norte do país até o 

Estado do Espírito Santo. No entanto, estudos recentes observaram a pesca de lagosta no norte 

do estado do Rio de Janeiro, limite com o estado do Espírito Santo, realizada por barcos do 

município de Marataízes (ES) (ZANCHETTA, 2009). 
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A lagosta Panulirus argus é a mais abundante comercialmente, seguida em ordem de 

importância pela lagosta Panulirus laevicauda, que historicamente representa 

aproximadamente 22% do total desembarcado no Brasil (DIAS NETO, 2002; FONTELES-

FILHO, 2000). No setor lagosteiro, a intensificação das capturas, a pesca ilegal e a redução da 

produtividade individual das pescarias. Com isso, atualmente essa atividade passa por uma 

grave crise de sustentabilidade, com inúmeros conflitos e consequências sobre o recurso 

natural (BRASIL, 2000). 

 

Barroso (2012) afirma que devido à importância econômica que tem a lagosta no Brasil, 

existe a necessidade de desenvolver diversos estudos sobre a biologia das espécies e a 

dinâmica das pescarias para instaurar uma estratégia de manejo adequada na administração 

deste importante recurso pesqueiro. Com objetivo de administrar este recurso por meio de 

medidas de proteção, o governo federal proibiu a pesca de lagostas com redes de fundo, assim 

como a pesca por mergulho auxiliada por aparelhos de pesca que não sejam seletivos, 

autorizando uso apenas de armadilhas, que para o governo, são tecnologias mais seletivas 

(BRASIL, 2006).  

 

Em relação às mudanças recentes observadas no cenário da pesca no Espírito Santo, Martins e 

Doxsey (2003), avaliam que já havia, em fins da década de 90, uma diminuição da captura de 

espécies de pescados, como exemplo o peroá (Balistes capriscus). Sendo tal diminuição uma 

consequência da captura predatória de juvenis no norte do Rio de Janeiro, à falta de controle 

da pesca em épocas reprodutivas e às operações de sísmica submarina na região, efetivadas 

pela Petrobrás.  

 

Aos efeitos da atividade pesqueira não-sustentável somam-se outros fatores deletérios (Figura 

28): os dejetos químicos lançados no mar, a destruição dos espaços costeiros, a falta de 

legislação sobre o transporte de substâncias perigosas e as mudanças climáticas (PLANETA, 

2007). Os litorais se degradam a passos de gigante por causa da pressão urbana, da ocupação 

das margens costeiras por instalações portuárias, da contaminação por substâncias tóxicas, das 

mudanças climáticas, da extração de areia dos fundos marinhos para regenerar artificialmente 

as praias, da proliferação das fazendas de aquicultura industrial (PLANETA, 2007). 
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Figura 28 – Ameaças aos ecossistemas aquáticos.  

 

Fonte: Planeta , 2007. 

 

No Estado do Espírito Santo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural (INCAPER, 2005), autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), é responsável pelos serviços de pesquisa 

aplicada, assistência técnica e extensão rural. Cabem ao Instituto potencializar a pesca no 

Espírito Santo, desenvolvendo trabalhos com as comunidades produtoras, por meio de ações 

de assistência técnica, pesquisa e extensão no sentido de amenizar os problemas gerados pela 

sobrepesca e declínio dos estoques naturais de pescados além de subsidiar o acesso ao crédito 

e melhorias no beneficiamento e processamento do pescado. 

5.2.2 Bioquímica no beneficiamento e no processamento do pescado 

Com a demanda mundial crescente por produtos de qualidade e ricos em proteínas, o pescado 

torna-se uma das principais opções disponíveis, uma vez que o mesmo apresenta em sua 

composição excelente valor nutritivo, principalmente pelos altos teores de vitaminas A e D, 

cálcio, ômega-3 e fósforo, baixa quantidade e considerável qualidade dos lipídios, além da 

presença de proteínas de elevado valor biológico (HUNTER e ROBERTS, 2000; DOMINGO, 

2007; NEIVA, 2010). Destaca-se também a importância do valor biológico das gorduras na 

prevenção de doenças, devido à presença do grande número de ácidos graxos poli-
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insaturados. Os óleos de muitas espécies de peixes marinhos são ricos em EPA (ácido 

eicosapentaenóico) e DHA (ácido docosahexaenóico), que da série Ômega-3 (Figura 29), que 

podem atuar diretamente no metabolismo do homem (MINOZZO, 2010). 

 

Figura 29 – Fórmula estrutural dos ácidos graxos presentes em peixes marinhos 

 

 

Fonte: Minozzo, 2010. 

 

No pescado, entre os constituintes químicos principais, encontram-se umidade, cinzas, 

proteínas e gorduras. Também é uma excelente fonte de minerais (Mn, Zn, Cu, I etc.), 

vitaminas hidrossolúveis do complexo B e vitaminas lipossolúveis A e D (OGAWA, 1999). 

No quadro 16 está apresentado a composição química média de algumas carnes e pecado. 

 

Quadro 16 – Constituintes químicos médios de carnes e peixes. 

Item 
Proteína 

(g/100g) 

Gordura 

(g/100g) 

Cálcio 

(mg/100g) 

Fósforo 

(mg/100g) 

Ferro 

(mg/100g) 

Calorias 

Cal/453 g 

“Roast Beef” 13,5 34,1 8,0 145,0 3,5 1.669,0 

Carneiro 16,0 33,1 12,0 213,0 3,0 1.642,0 

Suíno 16,6 30,1 10,0 179,0 1,3 1.530,0 

Peixe 19,0 2,5 25,0 287,0 13,0 445,0 

Fonte: Godoy, 1986. 

 

 

Na nutrição humana, o peixe constitui fonte de proteínas de alto valor biológico, com um 

balanceamento de aminoácidos essenciais (Figura 30), comparável à proteína padrão da FAO, 

sendo rico em lisina, um aminoácido limitante em cereais como arroz, milho e farinha de trigo 

(MINOZZO, 2010). 
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Figura 30 – Fórmula estrutural dos aminoácidos essenciais presentes na composição química 

do pescado. 

 Fonte: Guha (1962). 

 

Vieira (2003) destaca que o pescado por ser considerado um alimento altamente perecível, 

exige muitos cuidados em relação a seu manuseio, tanto durante o processo de captura quanto 

durante a estocagem nas urnas isotérmicas ou câmaras frigoríficas.  

 

Os passos iniciais do processo de deterioração do pescado começam com a liberação de muco 

em sua superfície, seguido de rigor mortis, autólise e decomposição bacteriana (BEIRÃO et 

al. 2004). A operação de pesca no momento de captura do pescado pode influenciar na sua 

qualidade, pois se ele se debate muito tentando se libertar do aparelho de pesca, a sua reserva 

de glicogênio se esgota e ocorre o rigor mortis mais rapidamente. O rigor mortis significa o 

enrijecimento do músculo, como resultado do esgotamento de ATP, pois após a morte do 

pescado, os compostos orgânicos da carne se hidrolisam; sendo o composto que se hidrolisa 

mais rapidamente é o glicogênio, provocando acúmulo de ácido lático no músculo e 

reduzindo o pH (BEIRÃO et al., 2004).  

 

Os tecidos da carne do pescado consistem basicamente de proteínas e gorduras, a autólise é o 

processo de hidrólise dessas proteínas e gorduras devido à ação das enzimas proteolíticas e 



86 

 

lipídicas (BEIRÃO et al., 2004). O sistema digestivo por possuir uma quantidade considerável 

de enzimas, propicia o desenvolvimento da autólise, estas enzimas podem atacar rapidamente 

a musculatura da parede abdominal próximas daquele órgão (JUL, 1953), facilitando assim o 

processo de autólise. 

 

Como a decomposição do pescado é causada pelas bactérias, uma das maneiras de diminuir 

esta decomposição é submeter o pescado a baixas temperaturas, pois assim menor será a sua 

velocidade de crescimento (MINOZZO, 2010). Segundo Sales; Oliveira e Costa, (1988), 

dentre as principais bactérias deterioradoras do pescado tem destaque as Pseudomonas, 

Micrococcus, Flavobacterium, Salmonella e Staphylococcus auerus.  

 

O pescado pode ser comercializado nas formas in natura ou industrializado. A primeira 

refere-se ao pescado recém-capturado, submetido à refrigeração e adquirido ainda cru, 

enquanto que a segunda refere-se ao pescado que sofre alguma técnica de beneficiamento 

(como evisceração ou filetagem) e processado, onde ocorre alteração físico-química, aumenta 

o poder de conservação do produto (defumação, salga) (OGAWA, 1999). O beneficiamento 

do peixe geralmente consiste nas seguintes etapas: classificação, lavagem, descamação, 

descabeçamento, evisceração e filetagem (BYKOWSKI; DUTKIEWICZ, 1996). 

 

Segundo Lins (2011) os principais produtos resultantes do beneficiamento do pescado seguem 

uma ordem de operações a partir da separação das partes comestíveis do pescado: quanto 

maior for o grau de separação, mais valor se agrega ao produto final (Figura 31). 

 

Figura 31 – Formas de processamento: (a) inteiro; (b) eviscerado e descabeçado; (c) 

eviscerado, descabeçado e sem nadadeiras; (d) cortado em postas após descabeçamento e 

evisceração; (e) filés com espinhas; (f)  filé sem espinhas e com/sem pele. 

 

Fonte: Lins, 2011.  
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Todas as atividades desde a captura do pescado, manipulação, estocagem e comercialização, 

devem ser realizadas visando à garantia da qualidade do produto, respeitando as Boas Práticas 

de Fabricação (BPF). As Boas Práticas são um conjunto de procedimentos higiênico-

sanitários instituídos pela Agência de Vigilância Sanitária do Ministério da saúde, que é o 

órgão fiscalizador e regulador das atividades realizadas nos estabelecimentos comerciais. 

Estas precisam ser implantadas em todas as fases do processo de produção de alimentos 

(FIPERJ, 2013).  

 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) representam uma importante ferramenta da qualidade 

para o alcance de níveis adequados de segurança dos alimentos. Sua adoção é um requisito da 

legislação vigente e faz parte dos programas de garantia da qualidade do produto final. Um 

programa de BPF é dividido nos seguintes itens: instalações industriais; pessoal; operações; 

controle de pragas; controle da matéria-prima; registros e documentação e rastreabilidade 

(MACHADO, DUTRA e PINTO, 2015). 

 

Devido à facilidade de deterioração do pescado em função de sua composição, volta-se hoje 

para o desenvolvimento de produtos a partir do pescado com intuito de conservação e 

diversificação, buscando incentivar o seu consumo (VIVANCO, 2003). 

 

A salga é um dos mais antigos métodos de preservação de alimentos cuja aplicação em peixes 

remonta às civilizações do antigo Egito e da Mesopotâmia, há 4 mil anos a.C. (BEATTY; 

FOUGERE, 1957). Esse processo aumenta o poder de conservação do produto, pois atua na 

inibição enzimática tanto do pescado quanto de bactérias, possibilitando a estabilidade 

microbiana no músculo do pescado (OGAWA, 1999). A salga pode ser aplicada por três 

diferentes métodos, segundo Bastos (1988): salga seca, salga úmida e salga mista. 

 

Outro método de conservação do pescado é a defumação. Para Lins (2011) a defumação é um 

método no qual o pescado adquire sabor, aroma e cor peculiares em função da ação direta da 

fumaça produzida por madeira e serragem. A maioria dessas mudanças das propriedades 

organolépticas ocorre paralelamente à desidratação parcial dos tecidos do peixe e à 

modificação de sua textura. 

 

O método em conserva consiste no armazenado em recipientes esterilizados, podendo ser 

comercializado ao natural, onde o pescado é armazenado com salmoura fraca, adicionada ou 
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não de temperos; ou em azeite ou em óleos comestíveis, onde o pescado é armazenado em 

azeite de oliva ou outro óleo comestível, adicionado ou não de temperos. 

 

Tais métodos de conservação permitem o desenvolvimento de produtos à base de pescado 

utilizando tecnologias simples, mas que permitem a agregação de valor e maior tempo de 

prateleira. Podendo subsidiar alternativas de renda aos pescadores locais. 

 

Segundo Paiva (2012), ao alterar aspectos, sabor, aroma, cor etc., o processamento é uma 

maneira importante de aumentar o consumo de pescado, atingindo consumidores sem hábito 

de comprar peixes. Entretanto, o Estado do Espírito Santo ainda não domina o 

desenvolvimento de novos produtos e sua inserção no mercado. Segundo o autor, a venda da 

maioria dos pescados no Espírito Santo é realizada ainda com beneficiamento simples, para 

mercados como São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos e Europa.  

 

Observamos assim que a atividade pesqueira possui grandes perspectivas, mas muitos 

desafios a superar.  O uso de situações reais do setor pode auxiliar na tomada de decisão dos 

futuros Técnicos em Pesca. Diante disso, torna-se latente a importância dos temas 

sociocientíficos como ferramenta desencadeadora do aprendizado. 

 

As abordagens sociocientífica realizadas no projeto escolar permearam ainda os sistemas de 

captura embarcados; análise físico-química do pescado; cálculos de rendimento; processos de 

migração das espécies nos oceanos; leitura, interpretação e elaboração de textos técnico-

científicos entre outros. As práticas realizadas dialogaram com as teorias tanto dos 

conhecimentos específicos do Curso Técnico em Pesca quanto aos conhecimentos do núcleo 

comum como biologia, geografia, química, matemática, português, sociologia entre outros.  

Ao relacionar os conhecimentos das áreas básicas com o eixo tecnológico, buscamos 

complementar a formação do estudante, possibilitando o desenvolvimento de uma visão 

crítica e integrada dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas. A articulação entre a teoria 

com a prática propiciou a superação da situação de memorização, tornando o aprendizado 

mais significativo e contextualizado.  

 

Com o desenvolvimento do projeto escolar foi possível ultrapassar os espaços escolares, 

dialogando com os demais atores sociais, promovendo cidadania. Considerando a Pedagogia 

da Práxis de Gadotti (2010), durante a realização do projeto escolar, os estudantes realizaram 



89 

 

visitas aos espaços de produção do pescado, buscando perceber a relação teoria-prática 

(Quadro 17). 

 

Quadro 17 – Análise das categorias da pedagogia da Práxis identificadas no Projeto 

“RedePesca”. 

Categorias da  

Pedagogia da Práxis 

Momentos do Projeto Escolar “RedePesca” 

Cidadania 
Durante a intervenção, buscaram-se evidenciar os entraves político-

sociais da atividade pesqueira, provocando os alunos a trabalharem a 

autonomia, participação democrática, direitos humanos entre outros. 

Dialogicidade 

Ao visitarem as comunidades pesqueiras, observou-se a interação entre 

os alunos e os pescadores e os alunos através do compartilhamento de 

experiências. Também observado na II Semana de Engenharia de Pesca 

ao apresentarem trabalhos técnico-científicos. 

Sustentabilidade 
Foi observado ao conversarem com os pescadores. Temas como o lixo 

nos ecossistemas costeiros e os seus impactos ao ambiente, ao homem e 

aos peixes foram constantes.  

Planetaridade 
Ao abordarem as questões ambientais ampliou-se a discussão para 

temas como pesca predatória, desrespeito aos períodos de reprodução 

das espécies e suas consequências para o futuro da geração humana. 

Virtualidade 
Ao elaborarem artigos técnico-científicos de forma colaborativa com 

auxílio do Google Drive no laboratório de informática puderam navegar 

nas redes tecnológicas educacionais existentes. 

Globalização 
Identificaram os processos econômicos da atividade pesqueira como as 

formas de comercialização e exportação do pescado assim como o 

processo de dependência aos atravessadores locais. 

Transdisciplinaridade 
Os estudantes perceberam a complexidade do processo de produção do 

pescado que perpassa pelas questões das ciências sociais, naturais e 

humanas. 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2017. 

 

 

A proposta da prática pedagógica perpassou pelas sete categorias propostas por Gadotti 

(2000), tendo em vista uma educação transformadora voltada para o futuro dos alunos, isto é, 

levando em consideração as suas categorias. O presente projeto escolar possibilitou confrontar 

a teoria-prática com a realidade local proporcionando uma visão holística do mundo e de sua 

prática profissional. No sentido de não apenas suprir uma necessidade de mão de obra 

qualificada, mas de desenvolver a formação de profissionais críticos, auxiliando como 

ferramenta de ação transformadora, superando o modelo de educação tradicional.  

 

Estes fatos evidenciam argumentos para afirmar que conseguimos alinhar as categorias da 

pedagogia da práxis no contexto escolar, potencializando assim a construção de uma 

sociedade transformadora. 
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5.3 DIÁLOGOS COM PESSOAS DE NOTÓRIO SABER 

Conforme mencionado na etapa do pré-campo, os alunos participaram da II Semana de 

Engenharia de Pesca, produzindo artigos e apresentaram os trabalhos técnico-científicos na 

forma de banner. Esta atividade oportunizou apresentar uma situação real dos sistemas 

pesqueiros no Brasil e no Espírito Santo, envolvendo os alunos em temas desafiadores 

proporcionou ainda o compartilhamento dos conhecimentos adquiridos à comunidade 

acadêmica, uma vez que os alunos puderam trocar experiências e dialogar sobre os conceitos 

científicos com os demais alunos e professores da instituição.  

 

Embora a expressão “notório saber” tem sido utilizada pelas universidades brasileiras para 

qualificar o professor que não fez um curso de doutorado e que, por isto mesmo, não tem o 

título de doutor (ou o teria provindo de um doutorado livre), mas possui conhecimentos 

equivalentes. Entretanto, neste trabalho utilizamos a expressão de “notório saber”, baseados 

em Latour e Woolgar (1997), para designar as pessoas que detêm saberes produzido ao longo 

de sua vida pessoal e profissional, às vezes são saberes produzidos durante o desenvolvimento 

de uma prática de trabalho ao longo da vida. Em contrapartida, cabe ressaltar que, ao 

considerar a possibilidade de envolver nos estudos pessoas de notório saber, procuramos nos 

aproximar das ideias de Bunge (2012), entendendo que não há distinção entre o saber teórico 

(desinteressado) e a ação, isto é, o saber prático. Neste sentido, as atividades de campo em 

diálogo com os pescadores locais, proporcionaram aos alunos um compartilhamento de 

experiências ímpar para sua formação profissional e cidadã. Os pescadores narraram os 

conflitos sociais presentes na cadeia produtiva, as questões ambientais, o processo de captura, 

entre outras histórias. 

 

A abordagem de temas sociocientíficos tais como produção de pescado, desenvolvimento de 

novas tecnologias, conflitos sociais na pesca, conhecimentos tradicionais do pescador, 

politicas públicas no setor pesqueiro, qualidade do pescado, valores nutricionais do pescado, 

uso das tecnologias de captura, análises físico-químicas do pescado, análises de rendimento 

do pescado, etc., possibilitaram articular a teoria com a prática promovendo assim o diálogo 

entre os saberes escolares, populares e científicos. A contextualização das práticas de ensino a 

partir de situações reais, para alcançar a formação de futuros tomadores de decisão 

potencializou à aprendizagem de diferentes conceitos, crenças e práticas.  

 



91 

 

Destacamos aqui que a abordagem problematizadora no Espaço de Educação Não Formal, se 

utilizou de temáticas que propiciaram momentos de debates e reflexões com pessoas de 

“notório saber”, a cerca da cidadania. Ao ultrapassarmos a fronteira escolar, conflitando com 

a realidade pesqueira, potencializamos a construção de uma consciência cidadã e 

participativa. Corroborando com Gohn (2010, 2006) ao defender a formação para a cidadania, 

em que mostra que a proposta de educação é voltada para a justiça social, para os direitos 

humanos, sociais, políticos e culturais, para a liberdade, igualdade e diversidade cultural, para 

a democracia e as manifestações das diferenças culturais. 

 

Dentro deste contexto, acreditamos que o ecossistema como um Espaço de Educação Não 

Formal, potencializa a promoção do aluno a uma visão integral do conhecimento sobre o 

mundo e suas relações, assim como sua emancipação social e formação cidadã. 
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6 ESTUDOS CTS/CTSA USANDO O PROGRAMA IRAMUTEQ 

Para auxiliar e ampliar a visão das análises desta pesquisa, organizamos o corpus com as 

respostas dos alunos participantes do estudo, para submetê-lo ao software Iramuteq, com o 

objetivo de levantar os principais assuntos que os alunos enunciaram ao participarem da 

intervenção pedagógica. Um dos tipos de análise utilizada foi a nuvem de palavras, por esta 

possibilitar uma análise textual simples e uma visibilidade dos elementos de forma mais clara, 

pois agrupa as palavras e as organiza graficamente em função da sua frequência.  As palavras 

com maiores frequências se concentram na região central da nuvem e por isso são 

representadas com tamanho maior da letra, o qual vai diminuindo de acordo com a frequência 

em que foram utilizadas nos resumos. Podemos constatar que as principais palavras utilizadas 

pelos alunos em suas respostas dão conta do universo temático associada ao universo escolar, 

evidenciando-se como as principais “pesca”, “pescador”, “conhecimento”, “pescado”, 

“pesquisa”, entre outros. A Figura 32 apresenta a nuvem de palavras obtida a partir dessas 

respostas dos alunos. 

 

Figura 32 – Nuvem de palavras dos termos mais frequentes usados pelos alunos no Projeto 

“RedePesca”. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no resultado gerado pelo Iramuteq, 2016. 
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Para a análise da pesquisa foram utilizadas as etapas da técnica proposta por Bardin (2016) 

para a realização da análise. As etapas são organizadas em pré-análise, exploração do material 

e tratamento dos resultados e interpretação. Na pré-análise fez-se a leitura “flutuante” na qual 

foi realizado o primeiro contato e leitura dos dados que foram constituídos em corpus. Para 

Bardin (2016) o corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos 

aos procedimentos analíticos. Para o prosseguimento das análises Bardin (2016) orienta à 

formulação das hipóteses e dos objetivos no qual se procura verificar (confirmar ou infirmar), 

uma suposição cuja origem é a intuição e que permanece suspenso enquanto não for 

submetido à prova de dados seguros. Neste sentido, a finalidade geral das análises foi 

verificar os aspectos metodológicos do Projeto “RedePesca” associados aos Estudos 

CTS/CTSA.  

6.1 ASPECTOS QUANTITATIVOS E UNIDADES LEXICAIS 

Uma das ferramentas do IRAMUTEQ são as análises do tipo (CHD) Classificação 

Hierárquica Descendente. Esta análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao 

mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos 

segmentos de texto das outras classes, identificando o conteúdo lexical de cada uma das 

classes (CAMARGO; JUSTO, 2013). No presente trabalho o IRAMUTEC reconheceu a 

separação de 06 classes. O software organizou a análise dos dados em uma representação 

gráfica (dendograma da CHD), que ilustra as relações entre as classes. Assim, o programa 

forneceu resultados que nos permitiu inferir a descrição de cada uma das classes (Figura 33), 

fornecendo elementos para prosseguir com a análise de conteúdo (BARDIN, 2016), que prevê 

recursos à interpretação dos sentidos das respostas dos participantes da pesquisa. 

 

O dendrograma da Figura 33 traz os vocabulários organizados pela sua associação à classe, 

quanto maior o tamanho da fonte utilizada para registrar os vocábulos, mais alto é o valor de 

sua associação à classe, calculado pelo qui-quadrado. A organização da codificação 

compreende em realizar a classificação e a agregação dos textos que possuem elementos em 

comum, definindo posteriormente as categorias (BARDIN, 2016). Segundo o autor, o quadro 

de categorias pode ser elaborado a priori, com base numa teoria ou a partir do senso comum. 

No presente trabalho utilizamos os temas sociocientíficos na perspectiva CTS/CTSA proposto 

por Aikenhead (2009) para a elaboração das categorias. 



94 

 

Figura 33 – Dendograma da CHD (classificação Hierárquica Descendente) do corpus gerado a 

partir do Projeto “RedePesca”. 

 Fonte: Elaborado pelo autor baseado no resultado gerado pelo Iramuteq, 2016. 

 

Ao iniciar as inferências observamos que a classe 01, constituída por 15,1% das Unidades de 

Contexto Elementar (UCE) classificadas, possuem conexões de possíveis conceitos 

relacionados aos aspectos e práticas da Cultura nas comunidades pesqueiras, quando 

encontrado os vocábulos particulares a esta classe como: “aula”, “conhecimento”, 

“experiência”, “cultura”, “vivenciar”, “conhecer” entre outras.  

 

Observamos que a classe 02, constituída por 17,9 % das Unidades de Contexto Elementar 

(UCE) classificadas, possuem conexões de possíveis conceitos relacionados aos aspectos da 

Ciência, quando encontrado os vocábulos particulares a esta classe como: “análise”, 

“pesquisa”, “comparar”, “rendimento”, “físico-química”. 

 

Nas inferências observamos ainda que a classe 03, constituída por 15,1 % das Unidades de 

Contexto Elementar (UCE) classificadas, possuem conexões de possíveis conceitos 

relacionados aos aspectos da Sociedade, quando analisado os vocábulos particulares a esta 

classe como: “público”, “valorizar”, “condição”, “atender”, “problema” entre outras. 
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A classe 04, constituída por 13,2 % das Unidades de Contexto Elementar (UCE) classificadas, 

possuem conexões de possíveis conceitos relacionados aos aspectos da Tecnologia, quando 

analisado os vocábulos particulares a esta classe como: “processamento”, “prato”, “produto”, 

“elaboração”, “agregar” entre outras. 

 

Observamos ainda que a classe 05, constituída por 18,9 % das Unidades de Contexto 

Elementar (UCE) classificadas, possuem conexões de possíveis conceitos relacionados aos 

aspectos Econômicos da atividade de pesca, quando analisado os vocábulos particulares a esta 

classe como: “econômico”, “crescimento”, “apoio”, “setor pesqueiro”, “governo” entre 

outras. 

 

A classe 06, constituída por 19,8 % das Unidades de Contexto Elementar (UCE) classificadas, 

possuem conexões de possíveis conceitos relacionados aos aspectos Ambientais da pesca, 

quando analisado os vocábulos particulares a esta classe como: “lixo”, “espécie”, “poluição”, 

“estoque pesqueiro”, “plástico”, “morte”, “ambiente” entre outras. O quadro 18 evidencia as 

Classes do Dendograma da CHD associada às categorias CTS/CTSA proposto por Aikenhead 

(2009) através dos contextos dos temas sociocientíficos, auxiliando a compreensão da 

dimensão dos saberes científicos, escolares e populares que pôde ser alcançado durante o 

desenvolvimento do projeto “RedePesca”. Tal compreensão se desenvolverá na análise de 

similitude por meio dos aspectos semânticos. 
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Quadro 18 – Classes do Dendograma da CHD associada às categorias CTS/CTSA proposto 

por Aikenhead (2009). 

Classes do 

dendograma 

da CHD. 

Categorias propostas por 

Aikenhead (2009). 

Contexto dos temas sociocientíficos CTS/CTSA. 

Classe 01 Cultura 

 Conhecimentos empíricos e etnobiológicos dos pescadores 

 Crenças 

 Troca das experiências vividas pelos pescadores 

 Sentimento de pertencimento local 

Classe 02 Ciência 
 Análise químico-física do pescado  

 Pesquisas aplicadas e comparativas  

 Produção de artigos técnico-científicos  

Classe 03 Sociedade 
 Problemas da ineficiência das políticas governamentais 

 Falta de incentivos para melhorar as condições de trabalho  

 Pouca valorização dos pescadores. 

Classe 04 Tecnologia 
 Processamento do pescado 

 Elaboração de produtos a base de pescado  

 Cursos de capacitação envolvendo a tecnologia social 

Classe 05 Economia 

 Desenvolvimento econômico,  

 Carência de políticas públicas para o crescimento do setor 

 Apoio econômico para o desenvolvimento da pesca  

 Geração de emprego e renda 

 Potencial econômico do setor pesqueiro para a região 

Classe 06 Ambiente 

 Relações ecológicas 

 Riscos à sobrevivência das espécies de peixes  

 Sustentabilidade dos estoques pesqueiros 

 Ações antrópicas e seus impactos ambientais 

Fonte: Elaborado pelo autor banco de imagens do grupo da pesquisa em Educação Científica e Movimento 

CTSA, 2017. 

 

6.2 ASPECTOS QUALITATIVOS E REPRESENTAÇÕES SEMÂNTICAS 

Para corroborar com os estudos do potencial pedagógico do projeto “RedePesca” aos 

pressupostos do enfoque CTS/CTSA baseados em Aikenhead (2009), utilizamos ainda a 

análise de similitude (Figura 34). Esse tipo de análise possibilita identificar as coocorrências 

entre as palavras e seu resultado traz indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando 

na identificação da estrutura da representação (CAMARGO; JUSTO, 2013). 
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Figura 34 – Análise de similitude gerado a partir do Projeto “RedePesca”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no resultado gerado pelo Iramuteq, 2016. 

 

Ao realizar a análise de similitude também foi possível identificar seis blocos de coocorências 

em conexão aos pressupostos do enfoque CTS/CTSA analisados como base em Aikenhead 

(2009). Ao observar as conexões de possíveis conceitos relacionados à categoria Cultura 

encontramos os vocábulos particulares a esta classe como “saber”, “conhecimento”, 

“experiência”, “cultura”, “vivenciar” entre outras. Olhamos para as práticas culturais das 

comunidades pesqueiras como conhecimentos empíricos e saberes etnobiológicos dos 

pescadores, cultura da prática da pesca, saberes populares, troca de experiências, sentimento 

de pertencimento à comunidade, entre outras. Tais percepções foram encontradas nos 

vocábulos do Quadro 19. 
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Quadro 19 – Vocábulos encontrados na Categoria Cultura. 

*****Estudante_01 
É importante compartilhar experiências e poder trocar conhecimentos de forma pessoal e 

natural. A atividade proporcionou trocas de conhecimento não só específico, mas de todo o 

setor pesqueiro e órgãos envolvidos desde o início ao fim da cadeira produtiva do pescado. 

*****Estudante_02 
Querendo ou não, a vida do pescador assim como a cultura deles é diferente da nossa 

sabendo disso foi possível uma absorção de conhecimento pratico e cultural.  

*****Estudante_03 

Saindo um pouco da sala de aula coloquei meus conhecimentos na prática e pude adquirir e 

trocar novos saberes, ou seja, através da prática pude testar meus conhecimentos e 

absorver o que eu ainda não sabia. 

*****Estudante_07 
Os pescadores utilizam formas de pescaria bem arcaicas passadas de geração para geração é 

necessário assim valorizar os conhecimentos e a cultura local a principal causa dos 

conflitos sociais enfrentados na atividade pesqueira é a falta de informação das pessoas em 

relação à pesca. 

*****Estudante_07 

A visita técnica possibilitou a interação com a comunidade pesqueira da local, conhecemos 

os seus hábitos e práticas de pesca, passados de pai para filho.  

 

*****Estudante_10 
Os pescadores possuem um conhecimento muito rico quanto a fauna marinha. São 

conhecimentos adquiridos por gerações. Essas experiências que precisam ser valorizados. 

 

*****Estudante_13 
O ponto chave dessas atividades foi poder sair da sala de aula e ir realmente para o campo 

pesqueiro, vivenciar a situação deste setor rico culturalmente. 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2017. 

 

Quando analisado os vocábulos particulares a categoria Ciência, como “análise”, “pesquisa”, 

“científico”, “rendimento”, “físico-química” entre outras, olhamos para as práticas 

investigativas como a realização de análises químico-física do pescado, associando às áreas de 

conhecimento como química do pescado, matemática; Além de pesquisas aplicadas e 

comparativas como as análises de rendimento do pescado e produção de artigos técnico-

científicos que foram associadas com a geografia, biologia pesqueira, português entre outras. 

Tais percepções foram encontradas nos vocábulos apresentados no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Vocábulos encontrados na Categoria Ciência. 

*****Estudante_01 
As análises físico químicas de pH, atividade de água e umidade foi possível comparar o 

antes e o depois do método de conservação aplicado. 

 

*****Estudante_03 
Uma dos problemas é a falta de pesquisas para saber qual o melhor período para se pescar 

algumas espécies o dourado é um exemplo de peixe sem pesquisa sobre reprodução a 

fiscalização nos habitats. 

 

*****Estudante_06 
As análises e as comparações com os referenciais das pesquisas científicas foram muito 

interessantes, pois conseguimos entender melhor o processo científico e prático. 

 

*****Estudante_07 
Percebemos a importância da atividade e do estudo sobre as análises físico-químicas que 

realizamos. Mostrou-nos a comparação das pesquisas de rendimento do pescado com 

outras referências no país. 

 

*****Estudante_09 
Com isso tivemos experiências sobre as mais diversas coisas como análise do peso 

retirada das nadadeiras escamas vísceras cabeça filetagem postagem defumação etc. 

 

*****Estudante_13 
Colocamos em prática todo o conteúdo visto na teoria sobre recursos pesqueiros, os 

períodos de defeso de cada espécie assim como a biologia das principais espécies. 

 

*****Estudante_14 
Foi importante também para podermos analisar e identificar um pescado de maior 

qualidade para a preparação de um alimento. 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2017. 

 

Quando analisado os vocábulos particulares a categoria Sociedade, como “setor pesqueiro”, 

“apoio”, “conflito”, “social”, “local”, “político”, “pescadores” entre outras, olhamos para a 

sociologia da produção do pescado e seus entraves sociais, como os problemas da ineficiência 

das políticas governamentais para atender o setor pesqueiro local, desigualdades sociais, bem 

como a falta de incentivos para melhorar as condições de trabalho e valorização dos 

pescadores. Tais percepções foram encontradas nos vocábulos apresentados no Quadro 21. 
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Quadro 21 – Vocábulos encontrados na Categoria Sociedade. 

*****Estudante_01 
A vivência de se trabalhar embarcado proporcionou uma maior noção de como a atividade 

realmente funciona e como os problemas são encarados. Essa atividade foi de extrema 

importância para analisarmos a situação do setor pesqueiro no estado principalmente no 

que tange às políticas públicas do eixo que possui pouco apoio do governo. 

 

*****Estudante_03  

As atividades fizeram com que nós víssemos os principais problemas sociais [...] 

enfrentados pelos pescadores locais como a falta de políticas públicas e a falta de apoio 

do governo [...] Passei a ver a atividade pesqueira com outros olhos e perceber mais ainda 

os problemas que ela enfrenta. 

 

*****Estudante_05 

Também a falta de incentivos para melhorar as condições de trabalho dos pescadores e a 

criação de órgãos governamentais para atender as necessidades destes. A pesca possui 

enorme biodiversidade, mas enfrenta grandes problemas sociais e políticos que quase 

ninguém tem conhecimento o que dificulta na melhoria e crescimento econômico do setor. 

 

*****Estudante_07 

Também a falta de incentivos para melhorar as condições de trabalho dos pescadores e a 

criação de órgãos governamentais para atender as necessidades destes. 

 

*****Estudante_09 

Infelizmente a pesca ainda hoje não é reconhecida nem socialmente nem politicamente e 

isso acaba desmotivando o trabalho dos pescadores, se uma parte da produção não 

funciona bem as outras também não irá funcionar o que desencadeia um grande problema 

que pode ser solucionado de várias maneiras. 

 

*****Estudante_11 

Creio que as principais causas para os conflitos sociais na pesca se dão pela falta de 

estruturação e de valoração que o setor possui [...] esse problema deve sair dos debates 

acadêmicos para ir às ruas, para ser de conhecimento da população com o intuito de 

mudança da situação social atual. 

 

*****Estudante_13 

Tivemos a visão de como as comunidades pesqueiras se organizam para suprir a falta de 

apoio do setor público e do papel social das colônias de pesca para atender os 

pescadores. 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2017. 

 

Quando analisado os vocábulos particulares a categoria Tecnologia, como “produto”, “prato”, 

“tecnologia”, “manuseio”, “agregar” entre outras, encontramos conceitos relacionados à 

Tecnologia, tais como processamento do pescado, elaboração de novos pratos e produtos a 

base de pescado que possuem potencial geração de emprego e renda à comunidade através de 

cursos de capacitação que envolva a tecnologia social (Quadro 22). 
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Quadro 22 – Vocábulos encontrados na Categoria Tecnologia. 

*****Estudante_02 
Os conhecimentos adquiridos na prática adicionaram bastante às teorias estudadas e nos 

permitiram ver realmente como o processo tecnológico deve ser realizado incluindo o 

aproveitamento do peixe, a higienização do processo e os cortes ideais além dos novos 

produtos referentes ao pescado. 

 

*****Estudante_04 
Tais técnicas de processamento e elaboração de pratos à base de pescado podem ser 

passadas a comunidade através de cursos de capacitação principalmente na aula pratica de 

processamento em que foram feitos a limpeza e os cortes como o filé, posta e corpinho no 

qual todos puderam participar ativamente. Os cursos podem agregar renda à comunidade. 

 

*****Estudante_05 
Nós tivemos total autonomia para escolher qual prato iríamos elaborar e também o que 

iríamos usar a forma de preparar também fomos nós que escolhemos, sendo autônomos e 

ativos durante todo o processo de preparação. 

 

*****Estudante_07 
Essa atividade nos proporcionou um conhecimento muito vasto, pois se iniciou no 

processamento do pescado e foi até a elaboração de um prato tendo os alunos como 

atuantes ativos de todo o processo. 

 

*****Estudante_09 
Tais técnicas de processamento e elaboração de pratos à base de pescado podem ser 

passados a comunidade através de cursos de capacitação. 

 

*****Estudante_12 
Cada grupo tinha que cuidar do seu processo de conservação, defumação, conserva etc e 

determinar um prato a ser feito com o pescado que já estava sendo trabalhado que 

evidenciasse o sabor do mesmo trazendo as características de cada processo de 

conservação utilizado. 

 

*****Estudante_14 
Vimos como os recursos tecnológicos são importantes e proporcionam uma pesca mais 

sustentável quando usados corretamente. [...] A atividade proporcionou conhecimentos 

de diferentes técnicas de elaboração de pratos diversos utilizando o pescado além de 

ensinar a forma de preparo do pescado desde a sua captura. 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2017. 

 

Quando analisado os vocábulos particulares a categoria Economia, como “econômico”, 

“crescimento”, “desenvolvimento”, “investimento”, “política públicas” entre outras, 

encontramos presente nos relatos dos alunos as práticas econômicas, como desenvolvimento 

econômico, carência de políticas públicas para o crescimento do setor, apoio econômico para 

o desenvolvimento da pesca, agregação de valor ao pescado e geração de emprego e renda, 

assim como o potencial econômico do setor pesqueiro para a região (Quadro 23). 
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Quadro 23 – Vocábulos encontrados na Categoria Economia. 

*****Estudante_02 

As visitas nas comunidades pesqueiras possibilitou um debate sobre pontos a melhorar 

na cadeia produtiva, proporcionou uma reflexão critica quanto as perspectiva da pesca em 

detrimento o seu atual desenvolvimento econômico. 

 

*****Estudante_04 

As visitas nas comunidades pesqueiras possibilitou um debate sobre pontos a melhorar 

na cadeia produtiva, proporcionou uma reflexão critica quanto as perspectiva da pesca em 

detrimento o seu atual desenvolvimento econômico. 

 

*****Estudante_05 

A atividade da pesca possui enorme biodiversidade, mas enfrenta grandes problemas 

sociais e políticos que quase ninguém tem conhecimento o que dificulta na melhoria e 

crescimento econômico do setor pesqueiro. 

 

*****Estudante_07 

Os conhecimentos adquiridos pelos alunos podem ser compartilhados com membros da 

comunidade possibilitando que ambos utilizem tais informações como fonte de renda, 

gerando emprego e fortalecendo a economia. 

*****Estudante_08 
Assim munida de conhecimento teórico e pratico a comunidade pesqueira deve 

desenvolver a cadeia produtiva a fim de mostrar ao governo o quanto o investimento na 

área pode ser rentável para a economia do país. 

*****Estudante_10 
Conversamos com pessoas que fazem o elo da cadeia produtiva, os donos das peixarias 

nos contaram como vendem seus peixes e explicaram suas dificuldades. 

*****Estudante_13 
Vimos como vivem as comunidades nessas regiões e como trabalham para conseguirem 

se estruturar no mercado além das principais dificuldades econômicas. 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2017. 

 

Por último, quando analisado os vocábulos particulares a categoria Ambiente, como “lixo”, 

“espécie”, “poluição”, “morte”, “defeso”, “plástico”, “desaparecimento” entre outras, 

associamos o olhar às práticas ambientais, como relações ecológicas, período de defeso das 

espécies, riscos à sobrevivência das espécies de peixes e todo o estoque pesqueiro, ações 

antrópicas e seus impactos ambientais, entre outras que são apresentadas no Quadro 24. 

 

  



103 

 

Quadro 24 – Vocábulos encontrados na Categoria Ambiente. 

*****Estudante_2 

No caso da poluição é ainda mais complicado, pois com o mundo globalizado e capitalista 

a produção de lixo se torna cada vez maior e a alternativa mais viável é realizar a 

conscientização da população através de oficinas propagandas palestras etc. 

 

*****Estudante_4 
O lixo que é jogado nas águas causam consequências gravíssimas às espécies, por 

exemplo, as tartarugas que muitas vezes se alimentam de plásticos e morrem asfixiadas 

ou até mesmo ficam presas em outros tipos de lixos. 

 

*****Estudante_6 
Além disso, foi observado que a construção urbana próxima às margens dos mangues o 

mesmo é afetado diminuindo a reprodução de diversas espécies que utilizam os mangues 

para a deposição de seus ovos para estes crescerem e retornarem para o mar. 

 

*****Estudante_8 
O despejo de lixo na praia o qual acaba indo para o habitat das espécies aquáticas e 

provocando mortes e sobrepesca a qual pode causar sérios e irreversíveis prejuízos ao 

estoque pesqueiro. 

 

*****Estudante_9 
Se continuarem não respeitando o período de defeso, ocorrerá um problema ambiental 

muito grande, pois não haverá tempo suficiente para os organismos se reproduzirem e se 

restabelecerem levando ao desaparecimento de certas espécies. 

 

*****Estudante_11 
Outro problema é a má utilização do turismo nas ilhas de Piúma, a poluição degrada o 

meio ambiente causando prejuízos à comunidade e desregular o equilíbrio ecológico do 

local e prejudicando quem explora os recursos de forma sustentável. 

 

*****Estudante_14 
Muitas espécies são comercializadas em tamanhos muito pequenos e reduzindo o estoque 

pesqueiro podemos começar com formas de sensibilizar as comunidades sobre esses 

problemas o prejuízo que ele causa não só para o ambiente, mas para a população. 
Fonte: Elaborado pelo autor banco de dados do Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento CTSA, 

2017. 
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7 PRODUTO EDUCACIONAL 

Partimos da hipótese de que o Projeto "RedePesca" é uma metodologia de ensino diferenciada 

e um importante instrumento que pode auxiliar o aprendizado dos estudantes. A realização 

desse projeto de pesquisa permite a observação sobre como uma temática local como a pesca 

pode desenvolver o senso crítico, participativo e emancipatório em estudantes do ensino 

técnico integrado ao ensino médio e também nos professores, nos alunos de graduação, pós-

graduação, etc. Além de possibilitar a investigação sobre como as práticas pedagógicas do 

projeto podem desenvolver uma prática de ensino diferenciada, de forma contextualizada e 

interdisciplinar à luz do movimento CTS/CTSA. Dessa forma, como produto educacional, foi 

construído um documento em forma de Guia Didático de Ciências voltado para professores, 

cuja referência é:  

VALÉRIO, Victor Hugo da Silva. LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Projeto Escolar 

RedePesca: Cidadania e Educação Profissional à luz dos Estudos CTS/CTSA. Série Guia 

Didático de Ciências – No. 52. 1ª. Edição. Vitória: Editora Ifes, 2017. 68 p.  

 

Acreditamos que dessa forma possa servir essa obra como um guia de práticas docentes com 

vistas ao desenvolvimento dos estudos CTS/CTSA. Esse documento é um Guia Didático 

Eletrônico que ficará disponível no site do Educimat/Ifes, para professores e pesquisadores de 

Ciência que tenham interesse em utilizar uma metodologia diferenciada, contextualizando o 

ensino com a realidade dos alunos em relação ao tema. Esse guia também poderá ser 

utilizado, de forma adaptada, por professores de outras áreas do conhecimento (Ciências 

Humanas e Códigos e Linguagens) que tenham interesse em construir um projeto de extensão 

escolar para alunos de ensino médio. O livreto do Projeto “RedePesca” é um guia de fácil 

leitura, com fotografias, tabelas, quadros explicativos, diagramas e referenciais teóricos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto “RedePesca” consistiu numa abordagem problematizadora, que propiciou 

momentos de debates e reflexões a cerca do confronto da teoria-prática com a realidade local 

proporcionando uma visão holística do mundo e de sua prática profissional. A prática 

pedagógica perpassou pelas sete categorias propostas por Gadotti (2005), isto é, cidadania, 

sustentabilidade, planetaridade, virtualidade, dialogicidade e globalização. Considerando estes 

elementos somados ao fato do projeto ter conseguido alinhar as categorias da Pedagogia da 

Práxis no contexto escolar, potencializando assim a construção de uma sociedade 

transformadora, podemos afirmar que o projeto atingiu a Pedagogia da Práxis, auxiliando 

como ferramenta de ação transformadora, superando o modelo de educação tradicional.  

 

No projeto “RedePesca” utilizamos temáticas desencadeadoras de reflexão crítica e 

participativa. Dialogamos a teoria com a prática, relacionando ainda os conhecimentos das 

áreas básicas com o eixo tecnológico do Curso Técnico além de ultrapassarmos a fronteira 

escolar entre o aluno e o educador, dialogando com os atores sociais da atividade pesqueira, 

os pescadores, proporcionando o diálogo com pessoas de “notório saber”. Potencializamos 

aos alunos o conhecimento da construção social da Ciência & Tecnologia como pressupostas 

por Latour e Woolgar (1997), ao acrescentarem que os estudos culturais produzidos a partir de 

temáticas locais e regionais envolvendo Ciência & Tecnologia, ultrapassam os limites da 

disciplina e para serem bem-sucedidas devem envolver questões práticas, teóricas e, 

finalmente, debates com pessoas de “notório saber”. 

 

O projeto escolar “RedePesca” abordou ainda questões sociocientíficas, sociotecnológicas, 

socioambientais, socioeconômicas e socioculturais, o que evidenciou a aproximação da 

metodologia ao enfoque CTS/CTSA, proposto por Aikenhead (2009). Ao ultrapassar a 

fronteira escolar, foi possível promover a prática da cidadania. Os alunos puderam conhecer a 

produção do pescado, as práticas sociais dos pescadores, os entraves econômicos ligados ao 

setor produtivo pesqueiro. Conheceram ainda as tecnologias sociais como alternativa de 

emprego e renda às comunidades, além dos conflitos ambientais que permeiam a atividade da 

pesca. Aikenhead (2009) corrobora afirmando que a educação CTS/CTSA, busca superar a 

perspectiva conteudista da ciência, vinculando os conteúdos científicos e tecnológico, com os 

conteúdos socioeconômicos, socioambientais, socioculturais e sócio-históricos, sobretudo, 

promovendo a sustentabilidade local e regional.  
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Neste sentido o presente trabalho valorizou a temática da produção artesanal da pesca como 

ferramenta possível de ultrapassar os métodos tradicionais de ensino baseado na transmissão 

de conteúdos. Através da interação dialógica entre os alunos com os professores e pescadores 

locais foi possível proporcionar a construção de significados com participação ativa dos 

alunos no contexto temático da pesca.  

 

Ao concluirmos este trabalho, reafirmamos a necessidade de refletir sobre a importância da 

transformação do jeito de ensinar, a necessidade de tornar as aulas mais prazerosas, 

permitindo um aprendizado mais significativo, crítico, contextualizado e progressivo. É um 

convite a repensar a prática docente, a prática educativa e a formação para a cidadania 

pautada na reflexão crítica quanto à equidade social, equilíbrio ambiental, desenvolvimento 

econômico eficiente e a diversidade cultural. O ensino com enfoque CTS/CTSA quando bem 

planejada possui grandes contribuições a uma educação de qualidade para conquistar novos 

mares. 
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APÊNDICE I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Observação: Ao desenvolver a pesquisa o projeto passou a ser denominado Projeto 

“RedePesca”.  
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APÊNDICE II – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MENORES DE 12 a 18 ANOS - Resolução 466/12) 

 

OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de 12 a 18 anos não eliminará a 

necessidade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será ser assinado pelo 

responsável ou representante legal do menor. 

Convidamos você______________________, após autorização dos seus pais [ou dos 

responsáveis legais] para participar como voluntário (a) da pesquisa: PROJETO 

“REDEPESCA”. Esta pesquisa é da responsabilidade do pesquisador Victor Hugo da Silva e 

Silva, com endereço Rua João Abraão, Ed. Sany Mar, n° 65, Apt 301, Bairro Acaiaca, Piúma, 

ES, CEP 29.285-000, Cel.: (28) 99913-7061 (Aceito ligações a cobrar). Também participam 

também desta pesquisa o orientador: Sidnei Quezada Meireles Leite Telefones para contato: 

(27) 99952-9397, e-mail sidneiquezada@gmail.com. 

Caso este Termo de Assentimento contenha informação que não lhe seja compreensível, as 

dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, quando 

todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos 

que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe 

será entregue para que seus pais ou responsável possam guarda-la e a outra ficará com o 

pesquisador responsável. 

Você será esclarecido (a) sobre qualquer dúvida e estará livre para decidir participar ou 

recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de 

Consentimento, podendo retirar esse consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver e investigar a aplicação de Sequências Didáticas 

no ensino (novas metodologias de ensino) utilizando métodos desencadeadores das ações de 

aprendizagem no curso técnico em pesca do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus 

Piúma, tornando assim as aulas mais prazerosas, permitindo à você um aprendizado mais 

significativo, crítico e contextualizado. 

Nesta pesquisa faremos atividades em sala de aula e atividades de campo. Realizaremos 

visitas à comunidade pesqueira e teremos a oportunidade de dialogar de maneira construtiva 

com os pescadores e representantes do setor pesqueiro, como Colônias de pesca, associações 

de pescadores e secretaria de pesca municipal. Realizaremos filmagens, fotografias e 

aplicação de questionários. Nossas atividades serão realizadas em grupo no sentido de 

compartilhar os ensinamentos adquiridos. 

A pesquisa tem previsão de iniciar em março de 2017 e término em junho de 2017 e será 

realizada em sala de aula no Ifes Campus Piúma e nossas atividades de campo serão 

realizadas nos ambientes costeiros do Espírito Santo, onde teremos a oportunidade de 

vivenciar a realidade pesqueira, suas potencialidades e desafios.  

Para a realização da atividade será necessário explicitar os riscos ao aluno, que são a 

insolação ou resfriado. Como precaução será necessário o uso de proteção como chapéu e 

protetor solar, caso o aluno não tenha disponibilidade de trazer o seu de uso pessoal o 

professor responsável se responsabiliza em adquirir para o aluno. O pesquisador responsável 



119 

 

se responsabiliza na indenização ou ressarcimento de despesas em caso de dano. Nem você e 

nem seus pais [ou responsáveis legais] pagarão nada para você participar desta pesquisa, 

também não receberão nenhum pagamento para a sua participação, pois é voluntária.  

As despesas para a sua participação serão assumidas pelo pesquisador, o transporte assim 

como a alimentação.  Fica também garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da sua participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra-judicial. 

A pesquisa proposta tem como benefícios promover uma educação mais significativa, 

potencializando assim a tomada de consciência do aluno, posteriormente, de decisões que um 

educando faz em sala de aula e na vida. Oportunizando uma autonomia nas decisões, 

desenvolvendo um espírito crítico e participativo. A atividade também terá cunho avaliativo 

na disciplina de Tecnologia Pesqueira. Caso o aluno decida não participar da atividade ele não 

será prejudicado, será realizada outra atividade avaliativa resguardando o direito do aluno. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa como gravações, entrevistas, fotos e filmagens etc. ficarão 

armazenados em computador da instituição sob a responsabilidade do pesquisador, no 

endereço localizado na Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piúma-ES, pelo 

período de mínimo 5 anos.  

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

– CEP do IFES que está no endereço: (Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – 

CEP: 29056-255 Tel:  (27) 3357-7518 e 3357-7530 E-mail: ). 

 

                ________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

ASSENTIMENTO DO (DA) MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO 

VOLUNTÁRIO (A) 

 

Eu, _____________________________________, portador (a) do documento de Identidade 

____________________ (se já tiver documento), abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo PRO ETO “REDEPESCA”, como voluntário (a). Fui informado (a) e esclarecido (a) 

pelo pesquisador sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim como os possíveis riscos e 

benefícios que podem acontecer com a minha participação. Foi-me garantido que posso 

desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais precise pagar nada. 

Local e data __________________ 

Assinatura do (da) menor : __________________________ 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) ____________________ para participar como voluntário (a) da 

pesquisa: PRO ETO “REDEPESCA”. Esta pesquisa é da responsabilidade do pesquisador 

Victor Hugo Silva e Silva, com endereço Rua João Abraão, Ed. Sany Mar, n° 65, Apt 301, 

Bairro Acaiaca, Piúma, ES, CEP 29.285-000, Cel.: (28) 99913-7061 (Aceito ligações a 

cobrar). Também participam também desta pesquisa o orientador: Sidnei Quezada Meireles 

Leite Telefones para contato: (27) 99952-9397, e-mail sidneiquezada@gmail.com. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam compreensíveis, 

as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe entrevistando e apenas ao final, 

quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde com a realização do estudo 

pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma 

via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador responsável. 

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar o consentimento a 

qualquer momento, também sem nenhuma penalidade. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver e investigar a aplicação de Sequências Didáticas 

no ensino (novas metodologias de ensino) utilizando métodos desencadeadores das ações de 

aprendizagem no curso técnico em pesca do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus 

Piúma, tornando assim as aulas mais prazerosas, permitindo à você um aprendizado mais 

significativo, crítico e contextualizado. 

Nesta pesquisa faremos atividades em sala de aula e atividades de campo. Realizaremos 

visitas à comunidade pesqueira e teremos a oportunidade de dialogar de maneira construtiva 

com os pescadores e representantes do setor pesqueiro, como Colônias de pesca, associações 

de pescadores e secretaria de pesca municipal. Realizaremos filmagens, fotografias e 

aplicação de questionários. Nossas atividades serão realizadas em grupo no sentido de 

compartilhar os ensinamentos adquiridos. 

A pesquisa tem previsão de iniciar em março de 2017 e término em junho de 2017 e será 

realizada em sala de aula no Ifes Campus Piúma e nossas atividades de campo serão 

realizadas nos ambientes costeiros do Espírito Santo, onde teremos a oportunidade de 

vivenciar a realidade pesqueira, suas potencialidades e desafios.  

Para a realização da atividade será necessário explicitar os riscos ao aluno, que são a 

insolação ou resfriado. Como precaução será necessário o uso de proteção como chapéu e 

protetor solar, caso o aluno não tenha disponibilidade de trazer o seu de uso pessoal o 

professor responsável se responsabiliza em adquirir para o aluno. O pesquisador responsável 

se responsabiliza na indenização ou ressarcimento de despesas em caso de dano. Nem você e 

nem seus pais [ou responsáveis legais] pagarão nada para você participar desta pesquisa, 

também não receberão nenhum pagamento para a sua participação, pois é voluntária.  

As despesas para a sua participação serão assumidas pelo pesquisador, o transporte assim 

como a alimentação.  Fica também garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da sua participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra-judicial. 
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A pesquisa proposta tem como benefícios promover uma educação mais significativa, 

potencializando assim a tomada de consciência do aluno, posteriormente, de decisões que um 

educando faz em sala de aula e na vida. Oportunizando uma autonomia nas decisões, 

desenvolvendo um espírito crítico e participativo. A atividade também terá cunho avaliativo 

na disciplina de Tecnologia Pesqueira. Caso o aluno decida não participar da atividade ele não 

será prejudicado, será realizada outra atividade avaliativa resguardando o direito do aluno. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa como gravações, entrevistas, fotos e filmagens etc. ficarão 

armazenados em computador da instituição sob a responsabilidade do pesquisador, no 

endereço localizado na Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piúma-ES, pelo 

período de mínimo 5 anos. 

Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

– CEP do IFES que está no endereço: (Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – 

CEP: 29056-255 Tel:  (27) 3357-7518 e 3357-7530 E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br). 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

Eu, _____________________________________, CPF ____________________, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade 

de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo 

em participar do estudo: PRO ETO “REDEPESCA”, como voluntário (a). Fui devidamente 

informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade. 

Local e data __________________ 

Assinatura do participante : __________________________ 
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APÊNDICE IV – CESSÃO DE DIREITOS SOBRE USO DE IMAGEM 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTO 

 

 

Eu___________________________________,CPF________________, RG__________,  

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios 

da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Victor Hugo Silva e Silva; e Sidnei 

Quezada Meireles Leite do projeto de pesquisa intitulado PRO ETO “REDEPESCA” a 

realizar as fotos/filmagem que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem 

quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.  

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos/imagens (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004).  

 

________________, em _____/ ________/ __________.  

 

 

____________________________________________________  

Entrevistado  

 

 

____________________________________________________  

Responsável Legal CPF e IDT (Caso o entrevistado seja menor - incapaz) 

 

 

 

 _______________________________________________  

Pesquisador responsável pela entrevista 
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APÊNDICE V – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 

 

Técnica de perguntas abertas no questionário: 

 

Pergunta 01: O diálogo com os pescadores oportunizou a troca experiências com outros 

atores sociais da cadeia produtiva? Justifique. 

 

Pergunta 02: Dentre as atividades realizadas estão às práticas de métodos de conservação do 

pescado e a elaboração de pratos/produtos a base de pescado. De que forma os conhecimentos 

adquiridos nesta atividade poderão ser aplicados nas comunidades pesqueiras como forma de 

alternativa e renda?  

 

Pergunta 03: Qual a sua percepção sobre a atividade pesqueira antes e após a aplicação das 

atividades de campo? 

 

Pergunta 04: Em sua opinião quais as principais causas dos conflitos sociais na atividade 

pesqueira? Haveria uma solução para esses problemas? Explique. 

 

Pergunta 05: As ações humanas (antrópicas) influenciam nos problemas ambientais e na 

atividade pesqueira do Sul capixaba? Cite pelo menos dois exemplos que você identificou 

durante as atividades de campo. 

 

Pergunta 06: O que você sugere como alternativa para solucionar ou amenizar os problemas 

apontados na questão anterior? 

 

Pergunta 07: A aula de campo lhe proporcionou uma melhor aprendizagem sobre o eixo 

tecnológico Recursos Pesqueiros? Explique de forma resumida. 

 

Pergunta 08: Permitiu vincular a teoria (em sala de aula) com a prática (na aula de campo)? 

 

Pergunta 09: De todo o trabalho realizado, o que você considerou mais importante a ser 

aplicado em sua vida como futuro profissional Técnico em Pesca? 
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Técnica da escala social de graduação aplicado no questionário: 

 

Pergunta 01: A Atividade embarcada ampliou os conhecimentos construídos em sala de 

aula? 

 
Pergunta 02: A interação com os pescadores locais motivaram e dinamizaram o processo de 

ensino e aprendizagem de forma atrativa e agradável? 

 
Pergunta 03: A atividade permitiu a você aluno ser ativo e autônomo no processo de 

construção dos saberes? 

 
 

Técnica da escala de Thurstone aplicada no questionário: 

 

Pergunta 01: Com base no uso do ambiente virtual em sala de aula, avalie as categorias 

abaixo conforme os critérios: 
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Técnica da escala de Likert aplicada no questionário: 

 

Pergunta 01: As atividades desenvolvidas proporcionaram a reflexão crítica acerca das 

questões sociais, políticas e econômicas que influenciam a sustentabilidade da atividade 

pesqueira: 
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APÊNDICE VI – FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO  

1a VALIDAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Comissão ad hoc (de 3 a 5 pessoas) 

[   ] Nome: _____________________________________________________ E-mail: ______________________________ 

[   ] Nome: _____________________________________________________ E-mail: ______________________________ 

[   ] Nome: _____________________________________________________ E-mail: ______________________________ 

[   ] Nome: _____________________________________________________ E-mail: ______________________________ 

[   ] Nome: _____________________________________________________ E-mail: ______________________________ 

 

PRIMEIRA VALIDAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: ________________________________________________________________________ 

Autor: _______________________________________________________________________________________________ 

Ano: _________Data: __________ Hora: __________________________________________________________________ 

 

Validação da Intervenção Pedagógica 

1 - Tipo de Intervenção Pedagógica (marque mais de uma opção se for o caso): 

[  ] Sequências didática/Sequencia de Ensino Investigativo na sala de aula de ensino de ciências. 

[  ] Aprendizagem baseada em problemas (ABP/PBL) na sala de aula de ensino de ciências. 

[  ] Projeto escolar realizado no contraturno ou dentro da sala de aula.  

[  ] Atividade pedagógica em espaço de educação não formal, tais como aula de campo ou visita técnica. 

[  ] Metodologia lúdica no ensino de ciências tais como cineclube na escola, teatro pedagógico, etc. 

[  ] Jogo pedagógico no ensino de ciências tais como Júri Pedagógico, Tabuleiro, etc. 

[  ] Tecnologia educacional no ensino de ciências tais como WISE, Quiz, etc. 

[  ] Formação de professores.  

[  ] Levantamento da história e memórias de processos educacionais ou de personalidades da educação.  

 

2 – Descreva as características da intervenção pedagógica: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3 – Incorporação do Sistema Educacional? 

[  ] Nacional. 

[  ] Estadual/Municipal. 

[  ] Privado ou Local. 

[  ] Não se aplica.  

4 – Após ser finalizado, o produto educacional ficará disponível da seguinte forma: 

[  ] Repositório internacional, nacional ou de instituição federal com livre acesso.  

[  ] Repositório do programa de pós-graduação com livre acesso.  

[  ] Rede fechada sem acesso livre. 

[  ] Não será disponibilizado.  

5 – Tipo de registro: 

[  ] ISBN.  

[  ] Creative Commons. 

[  ] Patente. 

[  ] Não se aplica.  

6 – Número de pessoas envolvidas na intervenção pedagógica.  

[  ] até 100 pessoas.   

[  ] entre 100 a 500 pessoas. 

[  ] entre 500 a 1000 pessoas. 

[  ] mais que 1000 pessoas. 

[  ] Não se aplica.  

7 – Potencial de impacto da intervenção pedagógica.  

[  ] até 100 pessoas.   

[  ] entre 100 a 500 pessoas. 

[  ] de 500 a 1000 pessoas. 

[  ] mais que 1000 pessoas. 

[  ] Não se aplica.  

8 – Cópias produzidas ou distribuídas.  

[  ] até 100 cópias.   
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[  ] entre 100 a 1000 cópias. 

[  ] entre 1000 a 10000 cópias. 

[  ] mais que 10000 cópias. 

[  ] Não se aplica.  

9 - ANÁLISE DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

9.1 - Quanto a clareza da estrutura e organização da intervenção pedagógicas? 

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5 

O que pode ser melhorado? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

9.2 - Quanto à adequação ao público-alvo (ao contexto educacional)? 

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5 

O que pode ser melhorado? 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

9.3 - Quanto aos conteúdos e conceitos abordados com a proposta de intervenção pedagógica no ensino regular? 

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5 

O que pode ser melhorado? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

9.4 - Quanto aos conteúdos e conceitos abordados com a proposta de intervenção pedagógica de forma complementar ao 

ensino regular? 

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5 

O que pode ser melhorado? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

9.5 - Quanto ao potencial de melhoria do processo de ensino-aprendizagem de intervenção pedagógica?  

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5 

O que pode ser melhorado? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

9.6 - Quanto ao potencial da reprodução da proposta de intervenção pedagógica no contexto educacional?  

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5 

O que pode ser melhorado? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

9.7 - Quanto ao potencial da reprodução da proposta de intervenção pedagógica em outro contexto educacional?  

[  ] 1      [  ] 2      [  ] 3     [  ] 4      [  ] 5 

O que pode ser melhorado? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

10 – Sugestão para melhorar a intervenção pedagógica: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Data: _______/_____________/__________ 

 

Nome do Avaliador: _________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: 

__________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE VII – PRODUÇÃO INTELECTUAL NO MESTRADO 

Seminário de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática: 

SILVA, Victor Hugo Silva e. Sequência didática de tecnologia pesqueira na educação 

profissional de nível médio. Projeto de Mestrado. Março, 2016. 15 p. 

 

Exame de Qualificação: 

LEITE, Sidnei Quezada Meireles; TERRA, Vilma Reis; PASSOS, Marize Lyra Silva; 

MENDES, Ana Nery Furlan. Participação em banca de SILVA, Victor Hugo Silva e. 

Sequência didática de tecnologia pesqueira na educação profissional de nível médio: 

articulação entre educação formal e não formal com enfoque CTS/CTSA. Relatório de 

Qualificação. Abril de 2017. 55 p. 

 

Trabalho Completo Publicado em Evento Científico Nacional: 

SILVA, Victor Hugo Silva e.; LEITE, Sidnei Quezada Meireles.; Aula de campo de 

tecnologia pesqueira: pensamento crítico na educação profissional de nível médio. XI 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC. Universidade Federal 

de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. 2017. Submetido. 

 

ARRUDA, Elvina Maria Sousa; VASCONCELOS, Simone; SANTOS, Carlos Alberto 

Firmino dos; SANTOS, Paola Angélica Dias dos; LOURENÇÃO, Vagner; SILVA, Victor 

Hugo Silva e; LEITE, Sidnei Quezada Meireles. Uma formação continuada de profissionais 

da educação no Museu Inhotim para debater a pedagogia da Práxis. XI Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC. Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. 2017. Submetido. 

 

Trabalho Completo Publicado em Evento Científico Internacional: 

ROCON, Katia Aparecida; MONTEIRO, Charlles; SILVA, Victor Hugo Silva e; 

SONDERMANN, Danielli Veiga Carneiro; NOBRE, Isaura Alcina Martins; NUNES, 

Vanessa Battestin. Navegando com tecnologias móveis: o uso do GPS em espaços de 
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educação não formal. In: TISE 2016, XXI Congreso internacional de informática educativa, 

2016, Santiago – Chile. 

 

Artigo Completo Publicado em Periódico: 

MONTEIRO, Charlles; SILVA, Victor Hugo Silva; AMADO, Manuella Villar; PIRES, 

Campos, Carlos Roberto. Análise pedagógica da I Mostra de Trabalhos Técnico-Científicos 

do Ifes/Campus Piúma: em cena a divulgação científica. Imagens da Educação, v. 7, p. 78-89, 

2017. 

 

 


