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[...] educador é aquele que reinventa a relação com o mundo, que 

reinventa sua relação com o conteúdo que ensina, com o espaço da 

sala de aula e com seus alunos. É aquele que se permite ver nos 

alunos possibilidade e processos em realização. Por isso pode ser 

comparado a um artista na arte de mediar aprendizagens e buscar 

sempre o (re)encantamento com sua profissão (BRASIL, 2009, p. 36). 



 

 

RESUMO 

 

Há décadas, o livro didático faz parte do cenário educacional, entretanto aspectos pertinentes 

às interações em sala de aula entre professor, livro e alunos são ainda pouco explorados. Nesta 

investigação, valemo-nos das seguintes questões de pesquisa: “Como é a utilização do livro 

didático no cotidiano da sala de aula?”; “O que a professora prioriza na sua prática?”; “Como 

os textos didáticos do livro Construindo Consciências são trabalhados nas aulas de 

Ciências?”; “De que modo a professora conduz a correção dos questionários?” e “Em quais 

momentos a professora aproxima-se do projeto didático autoral?”. Ancoramo-nos na análise 

microgenética, o que implicou, fundamentalmente, gravar as aulas acompanhadas e destas 

selecionar episódios significativos. Apresentamos os dados que foram coletados em uma 

turma de 7º ano de uma escola da rede pública do município de Belo Horizonte. Nosso olhar 

voltou-se para os modos de uso do livro didático Construindo Consciências, elaborado pelo 

Grupo Ação e Pesquisa em Ensino de Ciências (APEC). Observamos a prática de uma 

professora dos anos finais do ensino fundamental. No cotidiano da sala de aula, percebemos 

que as práticas mediadas pelo livro foram marcadas por velhas e novas escolhas pedagógicas, 

refletindo o quão difícil é para um professor desvencilhar-se dos moldes tradicionais de 

ensino de Ciências. Reafirmamos, nesta pesquisa, a importância do livro didático no cotidiano 

da sala de aula e a urgência de aprofundar a compreensão da dialogia como um caminho para 

um ensino de Ciências, de fato, significativo. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Coleção Construindo Consciências. Livro didático. 

Papel do professor. Interações discursivas. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

For decades, textbook has been part of the educational scenario, but classroom interactions 

aspects between teacher, book and students are still little explored. In this research, we ask 

the following research questions: “How is the everyday use of the textbook in the 

classroom?’; “What do the teacher prioritize in her practice?”; ‘How do the textbooks of the 

book Construindo Consciências work on science classes?”; “How do the teacher lead the 

correction of the questionnaires?” and “In what moments do the teacher approach the 

authorial didactic project?”. We were anchored in the microgenetic analysis, which implied, 

fundamentally, to record the classes followed and from these to select significant episodes. 

We present data collected in a 7th grade class from a public school in the city of Belo 

Horizonte. Our focus turned to the ways of using the textbook Construindo Consciências, 

elaborated by the Action and Research in Education in Sciences (APEC) Group. We observe 

the practice of a teacher from the final years of elementary school. In the everyday classroom, 

we realized that the practices mediated by the book were marked by old and new pedagogical 

choices, reflecting how difficult it is for a teacher to get away from the traditional molds of 

science teaching. We reaffirm, in this research, the importance of the didactic book in the 

daily life of the classroom and the urgency to deepen the understanding of the dialogue as a 

path to really significant science teaching. 

 

Keywords: Science teaching. Collection Construindo Consciências. Textbook use. Teacher 

role. Discursive interactions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a graduação, no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PIBID – PUC Minas), defini 

o caminho a seguir: a sala de aula. As vivências com o grupo de pibidianos e professores 

supervisores, durante as intervenções realizadas, prepararam-me para um ensino de Ciências 

dialógico, dinâmico e contextualizado, usando diversas ferramentas, não estando entre elas o 

livro didático. Nos primeiros passos da profissão, deparei-me com o uso constante desse 

recurso. É notável a dependência, tanto dos alunos, quanto dos professores, na sua utilização 

para nortear as práticas escolares. Independente se para consulta, referência textual ou 

resolução de atividades, o livro didático faz-se presente. Naquele momento, iniciando minha 

carreira docente, julguei necessário buscar indícios de como construir essa relação professor-

livro, até mesmo para que eu definisse as minhas estratégias pedagógicas. Isso instigou a 

presente pesquisa. 

Tendo em vista as reflexões dos autores citados, meus anseios de pesquisadora e a 

importância do livro didático na sala de aula, assumimos como questão principal “Como é a 

utilização do livro didático no cotidiano da sala de aula?”. Para responder a essa questão 

ampla, perguntas específicas emergiram e direcionaram a investigação:  

 

1. O que o professor prioriza na sua prática? 

2. Como os textos didáticos do livro Construindo Consciências são trabalhados nas 

aulas de Ciências? 

3. De que modo a professora conduz a correção dos exercícios propostos pelo livro?  

4. Em quais momentos a professora aproxima-se do projeto didático autoral? 

 

O objetivo geral da pesquisa é compreender as particularidades de uso de um livro 

didático da coleção Construindo Consciências no trabalho cotidiano de uma professora 

atuante nas séries finais do ensino fundamental. Para tal, foi preciso descrever como o livro 

foi escolhido pelo corpo docente e utilizado no dia a dia escolar; e identificar a correlação 

entre as propostas autorais e a sua utilização, ou não, bem como as estratégias adotadas pela 

docente para trabalhar com o livro. 

O livro didático de Ciências tem sido objeto de análise há décadas, visto sua 

importância para o processo de ensino-aprendizagem. Reunindo esforços, de um lado, está o 

governo, o qual investe muitos recursos em programas que avaliam e propõem o acesso 
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irrestrito e amplo ao livro didático; do outro, pesquisadores acadêmicos, como Fracalanza 

(1993) e Mortimer (2002), que investigam a qualidade dos livros didáticos de Ciências, 

apontando deficiências e novos caminhos. Entre esses extremos, está o professor da educação 

básica, o qual incorpora o livro à sua prática pedagógica. Tais fatos instigaram pesquisas com 

múltiplas abordagens sobre questões como as seguintes: aspectos pedagógicos e qualitativos 

do livro didático; políticas públicas voltadas para a análise, a escolha e a distribuição dos 

exemplares; e o livro didático de Ciências no cenário internacional.  

Mogilnik (1996), pedagogicamente, chama os livros de Ciências de “currículos 

editoriais”. Segundo o autor, em vez de auxiliar no desenvolvimento das habilidades 

propostas pelos documentos oficiais, as editoras organizam o livro de tal forma que ele se 

torna o próprio currículo. O livro do professor possui: livro-texto do aluno; caderno de 

atividades; suplemento de atividades “experimentais”; e o manual do professor, com os 

objetivos gerais, a programação anual, os objetivos específicos, as estratégias e até 

instrumentos de avaliação; ou seja, tudo para que o professor seja apenas um transmissor, um 

coadjuvante na formação do seu aluno. Outra crítica do autor diz respeito aos objetivos 

propostos nos livros didáticos. Segundo ele, tratam-se de verbos que, na sua semântica, levam 

ao ensino “memorístico”, sendo apenas uma maquiagem grosseira, no qual o aluno é um mero 

ouvinte e reprodutor de informações prontas e estáticas. Mogilnik provoca uma reflexão sobre 

a atual configuração dos livros e o papel do professor nesse intermédio entre o recurso 

didático e o conhecimento.  

Amaral e Megid Neto (1997) defendem que a base fundamental do ensino de Ciências 

é a abordagem das concepções de ciência, tecnologia e ambiente e as relações que podem ser 

estabelecidas entre esses eixos e a sociedade, sendo considerado por eles, critérios relevantes 

quando se avalia uma coleção didática. Uma preocupação aparente dos autores é justamente 

os conceitos equivocados no segmento do ensino fundamental, momento que o aluno tem seu 

primeiro contato com o conhecimento científico. Para os autores, as obras não contemplam as 

peculiaridades do ensino de Ciências Naturais, além de carregar erros conceituais, 

preconceitos de diversas ordens, erros de diagramação, entre outros problemas. Os 

professores estão distantes do processo de construção do currículo, sendo este cada dia mais 

engessado e afastado do contexto escolar e social de várias comunidades. Maffia et al. (2002) 

e Rosa e Santos (2013), mesmo em décadas diferentes, sustentam que o livro tem assumido o 

papel de recurso auxiliar devido a esses fatores. 
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No artigo O livro didático de ciências: problemas e soluções, Megid Neto e 

Fracalanza (2003) relatam o quão distante estão as coleções da realidade do aluno e como os 

livros tratam os vários temas da Ciência como verdades absolutas, algo pronto e acabado, sem 

perspectivas, dotado de preconceitos. Os autores colocam em relevo o fato de que, apesar das 

volumosas peculiaridades na área de Ciências Naturais, os critérios de avaliação, definidos a 

partir de 1996 pelo Ministério da Educação através do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), são os mesmos para todos os conteúdos que compõem a matriz curricular do ensino 

fundamental. Em 1994, o Ministério da Educação publicou o documento Definição de 

critérios para a avaliação dos livros didáticos englobando as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudos Sociais e Ciências dos primeiros anos do ensino 

fundamental. Nele, tinha-se a preocupação com peculiaridades, mas os documentos 

subsequentes e que estendiam a avaliação aos livros distribuídos nos anos finais do ensino 

fundamental, não as contemplaram.  

O levantamento bibliográfico de Ferreira e Selles (2003) colocou em evidência a 

análise de conteúdo. As autoras buscaram, desde 1980, na produção acadêmica dos periódicos 

nacionais específicos para o ensino de Ciências, os temas de maior recorrência. Nos dezessete 

artigos analisados, destaca-se a preocupação dos pesquisadores em abordar aspectos 

conceituais. Ferreira e Selles (2003) consideram essa abordagem necessária, mas tecem uma 

crítica a essas pesquisas. Argumentam que a análise não deve partir apenas do que falta no 

livro didático, mas também do contexto de produção e uso. Não se devem negar suas 

deficiências, mas explorar suas finalidades sociais e didáticas.  

 O artigo publicado por Cassab e Martins (2008) traz uma reflexão sobre a escolha do 

livro didático de Ciências por professores da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, 

levando em consideração a trajetória docente e o aprendizado proporcionado pelas vivências. 

O objetivo do trabalho foi justamente compreender quais sentidos os professores atribuem ao 

livro didático no contexto da sua escolha. Alguns critérios foram apontados pelos professores 

como essenciais no momento da escolha do livro didático: público-alvo; linguagem da 

coleção; aspectos visuais; estímulo ao desenvolvimento do pensamento científico; e cuidado 

com erros conceituais. No discurso dos professores, ficou evidente a preocupação com os 

alunos e a forma como eles poderão interagir com o material didático de referência. Outro 

aspecto de destaque trata-se do livro como única fonte de saberes científicos, o que atribui a 

ele grande valor no contexto escolar.  
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Garcia e Bizzo (2010) recorreram aos anais do encontro Critical analysis of school 

science textbook promovido pela International Organization for Science and Technology 

Education (IOSTE) com o intuito de verificar quais aspectos do livro didático de ciências 

estão sendo investigados no cenário internacional. O evento aconteceu na Tunísia, em 

fevereiro de 2007, e foi escolhido por abordar quase exclusivamente o livro didático de 

Ciências. Foram selecionados trabalhos de 24 países, incluindo o Brasil. Os autores advogam 

que a maioria das pesquisas tem seu foco no conteúdo do material. De forma geral, os 

resultados apontam que as investigações feitas nos Estados Unidos, em países da Europa, no 

Brasil e em outras nações da América do Sul, abordam eixos temáticos semelhantes: erros 

conceituais, linguagem, ilustrações inadequadas, atividades práticas. 

Schirmer e Sauerwein (2015) publicaram, na última edição do Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) o artigo Um mapeamento dos trabalhos 

sobre livros didáticos nos ENPEC. O estudo aborda a progressão das submissões, 

considerando o histórico do evento, as publicações específicas sobre livro didático para cada 

nível de ensino e o enfoque das pesquisas. Constatou-se o predomínio de análises dos 

aspectos conceituais e a emersão de novas linhas de pesquisa: “Inovações, recursos, 

estratégias e formas de abordagem nos livros didáticos”; “Aspectos linguísticos”; “Escolha e 

funções do livro didático”. Ao longo dos anos, as submissões de artigos voltados para a 

compreensão do livro didático e suas relações com o processo educacional aumentaram 

significativamente, o que aumenta nossas expectativas quanto ao fortalecimento da pesquisa e 

à divulgação das ações em prol de um ensino de Ciências mais qualificado. 

Ao analisarmos publicações mais recentes (ROSA, 2013; GUIMARÃES, 2011; 

BAGANHA, 2010; MIRANDA, 2009; OSSAK, 2006), cuja abordagem envereda-se pelo uso 

do livro de Ciências no ambiente escolar, verificamos que os autores sugerem uma pesquisa 

mais aprofundada, no tocante à sala de aula, para que possamos entender as reais necessidades 

correspondentes aos papeis de professores, aos papeis de alunos e às adequações no livro. 

Estudos específicos sobre a utilização do livro didático de Ciências pelo docente e sobre como 

este se apropria dos conteúdos nele apresentados, implicam analisar as ações dos sujeitos, 

para, de fato, entender a complexidade das situações do cotidiano escolar. Em sua obra, 

Certeau (1998) afirma que os gestos, as falas, as coisas e qualquer tipo de movimento, tão 

comuns no mundo diário, compõem cenários passíveis de compreensão e análise, desde que 

os olhares estejam atentos. O cotidiano é construído por anônimos e os seus diferentes modos 

de ser, fazer e se apropriar de. 
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O desenvolvimento humano pauta-se pela mediação dos signos e suas respectivas 

significações, fundamentado no seu contexto social (SMOLKA, 2000). O professor, ao tornar 

algo próprio, utiliza-o como instrumento de transformação recíproca de sujeitos, da forma que 

lhe é peculiar. O livro didático, nesse viés, é uma ferramenta central na produção, circulação e 

apropriação de conhecimentos (LAJOLO, 1996). Conhecer como um professor faz uso ou se 

apropria de determinado conteúdo e a forma pela qual ele expõe isso ao aluno, é um desafio. 

Além desta Introdução, incluímos quatro capítulos, organizados da maneira como 

será exposto a seguir. 

No Capítulo 1, apresentamos um levantamento bibliográfico das pesquisas voltadas 

para os diferentes modos de uso do livro didático de Ciências, nos anos finais do ensino 

fundamental, publicadas entre 2005 e 2015. Recorremos à plataforma Centro de 

Documentação em Ensino de Ciências (CEDOC) da Faculdade de Educação da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) e ao banco de dados de bibliotecas virtuais de 

dissertações e teses de algumas universidades para compor o nosso referencial teórico. 

No Capítulo 2, ao abordar as peculiaridades dos livros Construindo Consciências, 

descrevemos a estrutura e os recursos da coleção, e as concepções de currículo e Educação em 

Ciências dos autores. Além disso, buscamos, nas edições de 2008, 2011 e 2014 do Guia do 

Livro Didático (GLD), a avaliação dos exemplares. Por último, retratamos a história da 

coleção valendo-nos dos relatos dos próprios autores. Mobilizamo-nos para identificar, na voz 

desses autores, as entrelinhas, o contexto que levou à construção de uma coleção que fosse 

coerente com as suas concepções sobre o papel da Educação em Ciências no ensino 

fundamental.  

No Capítulo 3, caracterizamos o contexto desse estudo – a escola, a sala de aula e os 

seus sujeitos – e os instrumentos de pesquisa que nos permitiram coletar os dados para 

análise.  

No Capítulo 4, esses dados foram interpretados. Para tanto, selecionamos dois 

episódios do cotidiano da sala de aula que revelaram os modos de uso do livro didático na 

prática docente, sendo estes considerados os mais significativos na evidência dessas 

interações discursivas: momentos de leitura e interpretação de imagens e texto, e a correção 

de exercícios propostos pelo livro.  

Por fim, nas Considerações finais, destacamos aspectos relevantes do estudo, o que 

compreende uma discussão sobre os resultados obtidos e suas implicações para o ensino de 

Ciências, as questões que nortearam a análise e as contribuições a pesquisas futuras que 
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tenham como objetivo descrever e interpretar situações do cotidiano que retratem o livro 

didático no âmbito da sala de aula.  
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CAPÍTULO 1: PANORAMA SOBRE AS PESQUISAS VOLTADAS PARA OS 

MODOS DE USO DO LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS 

 

A Educação em Ciências, à luz das pesquisas acerca do livro didático, constitui um 

campo de notoriedade que estimula novas produções acadêmicas, bem como discussões sobre 

os caminhos do ensino de Ciências no Brasil (BAGANHA, 2010; GARCIA e BIZZO, 2010). 

Ao buscar na literatura trabalhos cujas investigações permeiam o livro didático de Ciências, 

almejamos mapear e discutir essa produção científica, tendo em vista os resultados, as 

contribuições, as lacunas, limitações e novas perspectivas. Os trabalhos que nos deram aporte 

teórico foram selecionados na plataforma CEDOC (Centro de Documentação em Ensino de 

Ciências) da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 

em bibliotecas virtuais de dissertações e teses de algumas universidades. Com esse 

levantamento bibliográfico apresentaremos um panorama das pesquisas voltadas para os 

modos de uso do livro didático de Ciências, nos anos finais do ensino fundamental. 

Como ponto de partida, consideramos o acervo digital do CEDOC, visto seu lugar de 

destaque entre os pesquisadores da área e sua amplitude. O CEDOC foi uma proposta pioneira 

e buscou em todos os programas de pós-graduação do país trabalhos da área, tornando-se um 

centro de referência nacional, atuando em duas principais linhas de ação. Uma é organizar, 

atualizar e divulgar o acervo de documentos didáticos para o ensino de Ciências, incluindo 

livros, manuais, kits, revistas e outros materiais; a outra é estimular o desenvolvimento de 

pesquisas do tipo “estado da arte” ou de “revisão bibliográfica” evidenciando a produção 

científica e acadêmica da área de Educação em Ciências Naturais, Biologia, Física, Química, 

Geociências, Saúde e Educação Ambiental, nos vários níveis escolares. Além dessas ações, o 

CEDOC envolve-se com atividades de ensino-pesquisa da Faculdade de Educação da 

UNICAMP ou de instituições conveniadas, e em projetos de formação inicial e continuada de 

professores da área de Ciências (MEGID NETO, 2008). 

O Centro de Documentação é coordenado pelo FORMAR-Ciências (Grupo de Estudos 

e Pesquisas em Formação de Professores da Área de Ciências) da Faculdade de Educação da 

UNICAMP. O acervo foi instituído em 1997, mesmo ano de fundação do Grupo FORMAR-

Ciências, entretanto, a organização documental e a realização de pesquisas iniciaram-se em 

1985. Os primeiros documentos do acervo foram catalogados por Jorge Megid Neto, sob a 

orientação do professor e idealizador do CEDOC, Décio Pacheco. Logo, os achados desses 

levantamentos foram publicados em congressos e através de dissertações e teses. Em 1998, o 

Grupo FORMAR-Ciências editou o catálogo O ensino de ciências no Brasil: catálogo 
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analítico de teses e dissertações (1972-1995) divulgando 572 teses e dissertações, defendidas 

no período citado. Esse material foi enviado para bibliotecas universitárias e pesquisadores da 

área, disseminando assim as pesquisas catalogadas e levando o CEDOC ao reconhecimento 

(MEGID NETO, 2008).  Na TAB. 1, apresentamos o acervo do Centro de Documentação até 

o ano de 2008.  

 

Tabela 1 – Acervo do Centro de Documentação em Ensino de Ciências da Faculdade de 

Educação da UNICAMP até o ano de 2008 
Quantidade Recursos e/ou produtos 

2100  Teses e dissertações brasileiras na área do ensino de Ciências 

450 Dissertações e teses em Educação Ambiental defendidas no Brasil 

1450 Livros didáticos do Ensino Fundamental, Médio e Superior 

350 Livros paradidáticos 

200 Manuais didáticos de projetos curriculares de ensino (BSCS, CBA, PSSC etc.) 

ou projetos alternativos de ensino 

75 Kits experimentais (Coleção "Eureka", "Os Cientistas" etc.) 

250 Números de revistas científicas ou de divulgação científica 

100 Documentos oficiais (propostas curriculares, subsídios de implementação etc.); 

5 Softwares didáticos 

30 Fitas de vídeos didáticos e/ou educacionais 

Fonte: Megid Neto (2008) 

 

Atualmente, no Centro de Documentação em Ensino de Ciências consta, online, os 

resumos de 3860 produções defendidas no Brasil, abrigando trabalhos publicados de 1972 a 

2010
1
, sendo passíveis de busca via título, autor, período, instituição, orientador e/ou 

palavras-chave. O acervo permite ainda pesquisas amplas ou restritas, a partir dos níveis 

escolares, das áreas de conteúdo ou do foco temático. Com o auxílio de descritores
2
 – 

palavras-chave livro(s) didático(s) e uso(s), ano de publicação, título, resumo e área de 

conteúdo – iniciaram-se as consultas na plataforma.  

Com as buscas direcionadas, localizamos 293 trabalhos que retrataram algum aspecto 

do livro didático de Ciências. É importante ressaltar que, apesar de algumas pesquisas terem 

sido apontadas na busca, estas foram desconsideradas após a leitura do resumo, por não se 
                                                           
1
 O acervo não contempla o recorte temporal 2011 a 2015. Contactamos os organizadores, mas não obtivemos 

sucesso. 
2
 Termo empregado neste referencial para indicar os aspectos que foram considerados na identificação, 

classificação e análise das dissertações e teses, em conformidade com a proposta de Fracalanza (1993).  
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enquadrarem nos propósitos desse referencial. Considerando o recorte temporal 2005 a 2010, 

87 pesquisas foram catalogadas no Centro de Documentação para os diferentes focos 

temáticos e níveis de escolaridade da educação básica – séries iniciais, anos finais do ensino 

fundamental e médio. Esse levantamento inicial compreendeu os conteúdos de Ciências para 

os anos iniciais do ensino fundamental, Biologia, Física, Química e Geociências, e suas 

diferentes abordagens. Na TAB. 1, destacamos o segmento de ensino e o respectivo ano de 

publicação dos estudos.  

 

Tabela 2 – Estudos sobre livro didático catalogados no CEDOC entre 2005 e 2010 

ANO Anos iniciais Biologia Física Química Geociência TOTAL/ANO 

2005 2 6 1 3 2 14 

2006 0 6 4 1 0 11 

2007 0 7 8 1 0 16 

2008 5 4 3 6 0 18 

2009 3 4 5 1 1 14 

2010 1 7 4 2 0 14 

TOTAL 11 34 25 14 03 87 

Fonte: Elaborada pela autora, com base no banco de dados CEDOC (Centro de Documentação em Ensino de 

Ciências)  

 

Ao observarmos os dados apresentados na TAB. 2, nota-se que a média de publicações 

anuais se manteve equilibrada, sendo 2007 e 2008 os anos com o maior número de trabalhos 

catalogados, 16 e 18, respectivamente. Voltando nossa análise para cada segmento, o livro 

didático, sob a perspectiva da geociência, pouco foi investigado, somando apenas três 

trabalhos publicados entre 2005 e 2010. As séries iniciais também foram contempladas nas 

pesquisas acadêmicas. O ano que mais se publicou sobre os livros de Ciências dos primeiros 

anos do ensino fundamental foi 2008. Em espelho, os estudos direcionados aos conteúdos de 

química atingiram sua maior marca neste mesmo ano, totalizando seis publicações. 

Considerando as pesquisas que abordaram o conteúdo de física, observamos o mínimo de três 

trabalhos catalogados por ano, exceto em 2005, com apenas uma dissertação. O ano de 2007 

foi o mais promissor nesse segmento, atingindo o registro de oito pesquisas acadêmicas no 

CEDOC. 

Quando voltamos nossa atenção aos trabalhos que contemplaram aspectos biológicos 

dos livros didáticos, no mínimo quatro dissertações foram registradas anualmente. Em 2007 e 

2010, registrou-se sete publicações em cada ano. Ao compararmos por abordagem disciplinar, 
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as pesquisas acadêmicas voltadas para o ensino de biologia superam os demais conteúdos 

curriculares. A leitura dos títulos e resumos deu-nos uma visão geral do que as pesquisas 

retrataram no período investigado. As dissertações e teses apresentam análises de conteúdos 

específicos, seja considerando a linguagem, abordagens conceituais ou a diagramação de 

textos e imagens; o processo de escolha do livro didático e/ou a sua utilização como norteador 

da prática pedagógica, e políticas públicas de avaliação e distribuição dos livros. 

Posto isso, dedicamo-nos à leitura dos trabalhos que abordaram, em sua essência, o 

conteúdo disciplinar de biologia. Dentre as 34 pesquisas, selecionamos três dissertações, 

tendo em vista os objetivos desse estudo. Faz-se necessário destacar que apenas essas 

publicações contemplaram a área de conhecimento “biologia”, com foco nos anos finais do 

ensino fundamental e buscaram na prática docente os modos de uso do livro didático. Para 

descrever, procedemos com a leitura documental, identificando informações essenciais: 

objetivos, metodologia, alguns achados e as conclusões dos autores. Feitas as devidas 

considerações, apresentaremos cada pesquisa selecionada. 

Na dissertação Professor, aluno e livro didático em aulas de ciências: análise 

retórica dos argumentos didáticos, Ossak (2006) propôs-se a investigar como os 

conhecimentos sobre nutrição vegetal, presentes no livro didático de referência, eram 

repassados a alunos de 6ª série
3
 do ensino fundamental. A autora analisou as relações 

estabelecidas entre professora, alunos e livro didático, no contexto da argumentação e da 

linguagem, atribuindo ao livro de Ciências o papel de mediador. Para tal, definiu o caminho 

metodológico: análise do livro didático de referência; observação direta de três aulas e 

gravação de áudios; aplicação de um questionário a alunos participantes da pesquisa; 

preenchimento de um roteiro de dados profissionais seguido de entrevista com a professora e 

exame das figuras de retórica.  

A pesquisadora fez-se presente em quatro turmas de 6ª e 8ª séries, por dois meses, para 

acompanhar as atividades propostas pela professora. Assim que a docente iniciou um novo 

tema, utilizando para tal o livro didático de referência, a pesquisadora escolheu uma turma de 

6ª série, identificada por ela como 6ª B. As aulas eram ministradas no período vespertino, para 

alunos com idade entre 11 e 13 anos, provenientes de diferentes segmentos sociais. A autora 

descreve superficialmente os sujeitos da pesquisa. Definida a turma, os áudios das aulas foram 

gravados. A professora participante controlou o momento de ligar e desligar o gravador, visto 

que este ficava no seu bolso. Outra ferramenta utilizada por Ossak (2006) foi uma ficha de 

                                                           
3
 Atualmente, identifica-se a 6ª série como 7º ano do ensino fundamental. Para essa descrição, manteremos a 

escrita da autora. 
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observação, em que ela registrou a data e o tema da aula; os argumentos da docente com base 

na apresentação do tema, nos exemplos, nas imagens e exercícios; e as perguntas dos alunos. 

Ao todo, três aulas foram observadas, registradas e gravadas, sendo este material o objeto de 

análise. 

A partir da transcrição literal dos áudios, a autora identificou as figuras de linguagem 

presentes no discurso dos interlocutores e do livro didático adotado. As mais frequentes foram 

metáfora, metonímia e sinédoque. A análise do discurso expôs como a professora trabalhou a 

construção conceitual e significativa do tema fisiologia e nutrição vegetal, destacando os 

recursos linguísticos e retóricos utilizados na argumentação, prática legítima no trabalho de 

um professor. Os outros achados da pesquisa referem-se ao momento de escolha do livro pelo 

grupo de professores e a relação dos alunos com o recurso, sob o olhar da professora 

participante.  

A entrevista com a docente revelou à autora que, para a escolha do livro didático, os 

professores de Ciências não consideraram critérios pedagógicos ou didáticos. Reuniram-se 

orientados pelo Núcleo de Educação da cidade para debater as coleções e posterior escolha. 

Um fato considerado foi o público que iriam atuar, visto a maior utilização do livro em 

algumas séries. A professora entrevistada ressalta a necessidade do livro para se trabalhar a 

temática “seres vivos”, devido às gravuras presentes no exemplar. E mais: afirmou que a 

linguagem é de fácil compreensão para os alunos, mas que a argumentação é reduzida. Ao 

utilizar o livro, a professora identificou fragilidades. A autora percebeu na fala da entrevistada 

um distanciamento do saber científico, devido à aproximação do seu discurso a fatos 

cotidianos e de senso comum. 

O questionário respondido pelos alunos buscou o papel do livro didático nas aulas de 

Ciências. Em um primeiro momento, eles alegaram que o livro era uma parte necessária da 

escola e um complemento importante no processo de aprendizagem, pois o utilizam para 

estudar em momentos que antecedem as avaliações escolares, leituras e realização de 

atividades. Em relatos posteriores o livro assumiu o papel de “obrigação escolar”, devido o 

seu uso, quase que obrigatório, para o acompanhamento de todas as aulas, revelando assim 

uma contradição de ideias. As imagens são valorizadas pelos estudantes e servem de aporte 

para as suas argumentações, mas eles não conseguem discernir ilustrações de fotos reais. Para 

a autora, os conceitos foram construídos superficialmente, baseados nas limitações 

apresentadas pela professora e pelo livro didático.  
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Ossak (2006) concluiu sua pesquisa apontando o distanciamento entre o discurso e os 

objetivos pedagógicos, e as dificuldades da professora em aproveitar as figuras de retórica em 

prol da aprendizagem. As figuras de linguagem presentes na fala da docente, baseada 

exclusivamente nas propostas do livro, levaram a uma abordagem generalizada. Os alunos, 

por sua vez, questionaram as particularidades, evidenciando as limitações da professora ao 

explorar os textos e as imagens do livro didático e para levá-los a uma compreensão que 

transcendesse os processos biológicos.  

O trabalho de Miranda (2009), intitulado Alguns aspectos que influenciam a escolha 

e o uso do livro didático pelos professores das Ciências Naturais na Educação básica, 

apresentou uma reflexão acerca do processo de escolha do livro didático e como professores 

de Ciências, Física, Química e Biologia têm utilizado tal recurso em suas aulas. Os dados para 

análise foram colhidos a partir de um questionário quantitativo, composto por questões de 

múltipla escolha, e posterior realização de entrevistas semiestruturas de caráter reflexivo.  

Os sujeitos da primeira etapa da pesquisa de Miranda (2009) eram oriundos de 

diversas cidades do estado de Minas Gerais, participantes de uma capacitação docente, 

promovida pela Secretaria Estadual de Educação do Estado, no CECIMIG (Centro de Estudos 

de Ciências e Matemática de Minas Gerais) da FaE/UFMG (Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais). Ao todo, 226 professores responderam a um 

questionário que tratava aspectos profissionais, como se deu a avaliação e escolha dos livros 

adotados, e os modos de uso do livro pelo professor. Para uma abordagem mais aprofundada, 

um roteiro de entrevista semiestruturada foi construído para a segunda etapa da pesquisa. Oito 

professores foram entrevistados. A seleção não considerou, necessariamente, docentes 

participantes da primeira etapa, englobando atuantes das redes particular, municipal e estadual 

de educação.  

Analisando os questionários, Miranda (2009) identificou que 80% dos professores 

participantes da pesquisa eram habilitados para a área que lecionavam, sendo que alguns 

ainda estavam cursando a formação inicial. Um fato apontado por ela foi a presença de 

profissionais, com formação alheia à atividade docente, lecionando para o ensino fundamental 

e médio, o que pode resultar na precariedade do ensino em muitas instituições e na deturpação 

da identidade do profissional da educação. Dos diplomados, 40% investiram na formação 

continuada, em cursos ligados à educação.  

Segundo a autora, mesmo com pouco envolvimento na avaliação e escolha do livro 

didático, os professores levaram em consideração a linguagem dos textos e dos exercícios, 
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preocuparam-se com a contextualização das informações, abordagens interdisciplinares, 

diagramação das ilustrações, proposição de atividades experimentais e investigativas, e as 

orientações do manual do professor. Os critérios de avaliação e escolha estavam embasados 

no contexto escolar, bem como na formação do professor, que carrega consigo crenças, 

vivências e percepções. Esses critérios nem sempre refletem os modos de uso do livro 

didático, apesar de estarem intimamente ligados. 

Com as entrevistas, Miranda (2009) buscou as evidências sobre os modos de uso do 

livro, estimulando os professores a relatarem suas práticas. As imagens, os exercícios e textos 

são muito explorados, entretanto, a abordagem investigativa e experimental, pouco está 

presente nas salas de aula. Outro apontamento da autora refere-se a certa autonomia dos 

professores ao trabalharem os conteúdos em uma sequência diferente da proposta nos 

exemplares. E mais: mesmo considerando o manual do professor um critério de seleção, ele 

não tem sido utilizado com frequência no planejamento das aulas. 

A pesquisadora apontou, nas suas considerações finais, que é necessário fazer uma 

análise democrática, crítica e pedagógica dos livros, e retornar aos setores públicos, no âmbito 

do PNLD, visando à qualidade e à distribuição das coleções. Além disso, defendeu a 

formação continuada, visto que o trabalho do professor é uma construção diária e não pode 

limitar-se aos conhecimentos produzidos na academia. Ao apontar as lacunas nas pesquisas 

sobre livro didático, Miranda (2009) destacou os critérios de escolha e o uso dos exemplares 

por professores ou alunos, validando, com base na literatura, as nossas questões de pesquisa.  

Baganha (2010) escreveu sobre O papel e o uso do livro didático de ciências nos 

anos finais do ensino fundamental. A autora investigou os critérios de escolha, a utilização 

do livro na prática docente, quais são os conteúdos de menor afinidade e a que se podem 

atribuir essas dificuldades. Em um primeiro momento, buscou em periódicos nacionais da 

área de ensino de Ciências e em banco de teses e dissertações, a partir de 1997, trabalhos que 

explorassem a temática “livro didático de Ciências” e “papel e uso do livro didático de 

Ciências”. Baseando-se na literatura, Baganha (2010) enfatizou a importância de pesquisas 

que enfoquem o uso do livro didático em sala de aula. Apesar de presente em alguns 

trabalhos, essa abordagem aparece como complemento ou subitem, e não como aspecto 

principal das pesquisas. 

A segunda etapa do trabalho da autora foi norteada por entrevistas semiestruturadas a 

nove docentes de Ciências da Rede Estadual de Ensino do Paraná que participaram em 2009, 

do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE). O critério de seleção dos sujeitos está 
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atrelado ao fato de que ao participar de um programa de formação continuada, subentende-se 

que os envolvidos valorizam e reconhecem a importância do aperfeiçoamento profissional. 

Com as entrevistas Baganha (2010) traçou o perfil profissional dos sujeitos: são mulheres, 

licenciadas em Ciências ou Ciências Biológicas, especialistas na área de educação, com uma 

média de quinze anos de experiência, concursadas em cargos de 40 horas semanais. A maioria 

afirma a individualidade para o planejamento pedagógico, assim como dificuldades para um 

trabalho coletivo e interdisciplinar. 

Dentre os vários papéis atribuídos aos livros didáticos, os entrevistados garantiram que 

eles são utilizados como: recurso didático, norteadores da prática pedagógica, material de 

consulta, fonte de pesquisa e um organizador do trabalho de ensino do professor. Na prática, 

utilizam vários livros e outros recursos a fim de contextualizar, facilitar o processo ensino-

aprendizagem e enriquecer as aulas que serão ministradas. Cinco das nove professoras citam o 

ensino de Física como o conteúdo de maior dificuldade, duas apontam a astronomia e as 

demais não relatam objeções. Quanto ao despreparo para a abordagem de alguns conteúdos, 

os docentes relataram as deficiências da formação inicial, a falta de afinidade pelo conteúdo e 

por cálculos matemáticos, como no caso da Física. Outro agravante seria a linguagem 

descontextualizada dos livros.  

A partir dos relatos dos professores, Baganha (2010) registrou que, na rede estadual de 

ensino do Paraná, os livros eram escolhidos em conjunto, pela equipe pedagógica e por 

docentes, após receberem nas escolas alguns exemplares para análise. O Guia do Livro 

Didático preparado pelo MEC (Ministério da Educação) não era constantemente consultado 

pelos professores. Em um dado momento, os docentes de duas cidades próximas foram 

reunidos e orientados a fazer uma escolha comum para todas as escolas. Mesmo 

demonstrando suas insatisfações, a escolha procedeu de acordo com as orientações da 

secretaria de educação. Para Baganha (2010), esse movimento leva professores insatisfeitos a 

fazerem uso de outras coleções, e, em muitos casos, abandonarem os livros encaminhados 

para a escola. 

Nas considerações finais, Baganha (2010) afirma que o livro didático é um referencial 

curricular, um importante recurso para as atividades do professor e um suporte para os alunos 

quando se trata do conhecimento científico escolar. O fato dos professores complementarem 

suas práticas com outros recursos é visto de forma positiva, pois o conteúdo dos livros não é 

uma verdade absoluta e a produção de conhecimentos científicos está em constante avanço. 

Para os entrevistados, a disposição dos conteúdos abordados nos livros didáticos não 
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acompanham as mudanças propostas nas matrizes curriculares. Apesar disso, o corpo docente 

defendeu a manutenção da sequência da coleção didática alegando futuros problemas caso 

alunos ou professores solicitassem transferência escolar. E mais, a necessidade de estudarem a 

nova proposta, o tempo que gastariam para as atualizações necessárias e a convicção de que a 

sequência convencional seria a mais lógica e adequada, são outros argumentos utilizados 

pelos entrevistados para fugir de mudanças.  

Algumas discussões envolvem o ensino de Ciências propondo conteúdos que integrem 

o currículo de forma interdisciplinar e contextualizada, visando uma aprendizagem 

significativa. Segundo a autora, o livro didático, no atual formato, engessa essa proposta. O 

investimento na formação continuada; o aperfeiçoamento nos critérios de seleção, na 

preparação do profissional e na escolha da coleção; e a continuidade nas investigações sobre o 

uso do livro didático são caminhos apontados por Baganha (2010) para ampliar as discussões 

quanto à reformulação do ensino de Ciências e, consequentemente, à disponibilidade de livros 

didáticos de melhor qualidade e mais adequados às necessidades dos profissionais da 

educação e discentes.  

Como dito anteriormente, o acervo do CEDOC não contemplou o recorte temporal 

2011 a 2015. Complementamos nosso levantamento bibliográfico recorrendo às bibliotecas 

virtuais de algumas universidades que possuem Programas de pós-graduação com linhas de 

pesquisa em Ensino de Ciências. Esse levantamento compreendeu as bibliotecas virtuais das 

seguintes universidades: USP (Universidade de São Paulo), UFMG (Universidade Federal de 

Minas Gerais), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), UNESP (Universidade 

Estadual de São Paulo) e UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Através dos 

descritores uso(s), livro(s) didático(s), ano de publicação, título, resumo e área de conteúdo, 

demos continuidade à busca por pesquisas que dialogassem com esta investigação. Foram 

localizados dois estudos. Assim como nas demais descrições, procedemos à leitura das 

dissertações identificando os objetivos, a metodologia, alguns achados e as conclusões dos 

autores.  

A pergunta norteadora do trabalho de Guimarães (2011), intitulado Como os 

professores do 6º ao 9º anos usam o livro didático de Ciências, é: quais são os usos que os 

professores de Ciências do ensino fundamental fazem dos livros didáticos de Ciências? Diante 

disso, com o intuito de investigar a utilização do livro didático de Ciências por professores 

que atuam dos 6º aos 9º anos, analisando os usos esperados, usos reais e utilizações 
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alternativas do livro didático, iniciou-se a pesquisa. Participaram professores atuantes em 

escolas públicas das cidades de Taubaté, Tremembé, Caçapava e Pindamonhangaba.  

O instrumento de coleta de dados escolhido pela autora foi um questionário 

quantitativo com questões fechadas, construídas a partir de um levantamento bibliográfico 

prévio sobre os usos dos livros de Ciências, considerando a escala de atitudes do tipo Likert
4
. 

Após discussão, sugestões, revisão e adequações, com o auxílio do Grupo de Pesquisas 

FORMAR-Ciências da Faculdade de Educação da UNICAMP, o questionário foi entregue nas 

escolas para que pudesse ser respondido pelos educadores.  

Guimarães (2011) distribuiu os questionários em 98 escolas. Destas, participaram 52, 

resultando em 102 questionários respondidos. A investigação baseou-se em questões como: se 

na escola que o professor atua foi adotado ou não um livro didático, se o professor participou 

da escolha e como se deu esse processo, sobre o que acham da qualidade dos livros e se o 

utilizam para o planejamento anual, a frequência de uso por parte de alunos e professores 

dentro da sua diversidade, entre outras. Quanto ao profissional, os dados levantados foram 

sobre a formação, tempo de carreira, idade, número de escolas que atua e as horas dedicadas 

ao magistério. A análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa estatístico 

Statistical Packet for Social Sciences (SPSS®). 

Ao analisar os dados, a autora identificou os sujeitos da pesquisa como profissionais 

entre 20 e 50 anos de idade, que lecionavam em uma escola, com jornada de 31 a 40 horas 

semanal. Metade dos entrevistados trabalhava há mais de 4 anos como professor, sendo uma 

pequena parcela em início de carreira (1 a 3 anos). Um pouco mais de 90% das escolas 

adotaram um livro didático, sendo que 68,6% dos educadores não participaram do processo de 

escolha. Quanto à qualidade, 57,8% classificaram o material didático como bom; quanto ao 

uso para planejamento anual, apenas 13,7% afirmaram não utilizar, os demais usavam total ou 

parcialmente. Para 82,4% dos entrevistados, os livros adotados estão de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Os dados revelam ainda que mais de 90% dos professores afirmaram uma alta 

frequência de uso do livro nas suas aulas, e mesmo os que trabalhavam em escolas que não 

adotaram um livro como referência tinha em mãos esse recurso para planejar e ministrar o 

conteúdo. Quanto ao uso pelos alunos, 54,9% dos entrevistados responderam que os 

                                                           
4 Tal escala foi proposta por Rensis Likert, em sua tese de doutorado em psicologia, em 1932. Ela deve ser 

constituída por frases ou assertivas e a cada item se associam, muitas vezes, 5 possíveis respostas que devem 

variar de concordância até a discordância (SILVA; SIMON, 2005, apud  GUIMARÃES, 2011). 
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orientavam a utilizar o livro em casa. Os textos, os exercícios e as imagens são recursos do 

livro utilizados com muita frequência, no entanto atividades complementares, experiências, 

projetos são pouco explorados pelos professores; e a complementação com outros recursos, 

como jornais, revistas, vídeos, etc., está ganhando notoriedade entre os profissionais.  

De acordo com Guimarães (2011), os profissionais têm utilizado amplamente o livro 

didático, seja o adotado pela escola ou outras coleções, a fim de nortear tanto o planejamento 

escolar, quanto as atividades dos alunos em sala e em casa. A autora fez uma ressalva quanto 

à baixa utilização das atividades complementares, experiências, leituras e projetos. O 

propósito dessas atividades é contextualizar o processo de aprendizagem e contribuir para que 

ele seja mais efetivo e significativo para o aluno. Nos moldes atuais, o professor tem 

explorado pouco esse conteúdo programático do livro, muitas vezes mais dinâmico e 

atualizado. Guimarães (2011) destacou os avanços significativos para a qualidade dos livros 

didáticos, mas muitos estudos ainda precisam ser realizados. Após analisar os vários usos que 

os professores atribuem aos livros, a autora sugeriu uma pesquisa mais ampla e aprofundada, 

no tocante à sala de aula, para entendermos como o professor “se forma continuamente a 

partir do livro didático” (GUIMARÃES, 2011, p. 81) e as reais necessidades de professores, 

alunos e de adequações no livro didático de Ciências. 

Por fim, a pesquisa Seleção e uso do livro didático na visão de professores de 

ciências: um estudo na rede municipal de ensino de Florianópolis, realizada por Rosa 

(2013), colocou em foco o professor e o livro didático de Ciências. Analisou aspectos 

referentes à seleção e uso desse recurso didático. Definida a linha de pesquisa, o autor 

elaborou um roteiro de entrevista, com uma abordagem qualitativa. Para tal, as questões 

foram estruturadas em tópicos avaliando a capacitação do professor para a escolha do livro, 

como e com quem acontece essa escolha, a visão do professor entrevistado quanto à qualidade 

do livro didático, e por último, como esse profissional trabalha com o recurso e qual 

importância atribui a ele. 

Os sujeitos da investigação foram professores de Ciências, efetivos, atuantes na Rede 

Municipal de Ensino da cidade de Florianópolis. Para abranger geograficamente diferentes 

regiões da cidade (norte, sul, leste e oeste), o pesquisador contactou todas as escolas, total de 

26. Destas, 20 tinham professores efetivos em seu quadro de funcionários. Após as primeiras 

8 entrevistas, duas em cada região mapeada, definiu-se a amostragem com base no critério de 
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saturação dos dados proposto por Minayo et al. (2011).
5
 As entrevistas foram realizadas no 

âmbito escolar, sendo gravadas e posteriormente transcritas. O autor considerou para analisar 

e interpretar os dados a ATD (Análise Textual Discursiva).  

O primeiro tópico analisado por Rosa (2013) tratou da capacitação dos professores 

para a escolha do livro didático de referência. São profissionais que atuam entre 8 e 30 anos 

na educação, o que lhes confere certa maturidade e experiência para a análise de uma coleção 

didática;  e que investiram na formação continuada, seja através das especializações ou curso 

de mestrado acadêmico. Além disso, todos relataram já ter tido contato com os guias de livros 

didáticos disponibilizados pelo MEC, contendo a avaliação de todas as coleções aprovadas no 

PNLD do respectivo período. As opiniões divergem-se quanto à importância e utilização ou 

não desse guia no momento da escolha do livro didático. 

O pesquisador relata que a escolha é feita de forma unificada e é de responsabilidade 

dos professores atuantes na área de Ciências. Todos reúnem-se em prol da análise coletiva dos 

livros, utilizando ou não o Guia de Livros Didáticos. Em conjunto, o grupo tem autonomia 

para escolher os exemplares que mais atendem às proposições curriculares e às necessidades 

institucionais, sendo que o escolhido é adotado por todas as escolas do município. Os 

professores justificaram essa necessidade em casos de migração, seja de alunos ou 

professores, e ainda, visto a necessidade de envio e troca de exemplares entre as escolas.  

Segundo Rosa (2013), para atestar a qualidade de um livro didático os professores 

apontam critérios, que de acordo com as suas percepções, são imprescindíveis no momento da 

escolha. De forma geral, alegam que o livro deve ter uma linguagem adequada e sem erros 

conceituais; o conteúdo deve estar contextualizado, valorizando os conhecimentos prévios e 

instigando o pensamento científico, a partir de diferentes gêneros textuais; apresentar 

diagramação de qualidade e atender às exigências da proposta curricular do município de 

Florianópolis. Quanto ao uso do livro pelo professor, os resultados apontam que os mesmos 

assumiram o lugar de recurso auxiliar. Estão presentes no momento de planejamento, consulta 

e leitura pelos alunos, mas tem perdido o seu espaço para outros recursos, como slides, aulas 

de laboratório, vídeos, mapas conceituais, esquemas, entre outros. Novas ferramentas estão 

complementando o ensino de Ciências. 

Em uma análise mais geral dos seus dados, Rosa (2013) defendeu que profissionais 

bem preparados não escolhem livros de qualidade duvidosa. O autor chamou a atenção para a 

                                                           
5
 Segundo a autora, o critério de saturação aponta o momento em que o acréscimo de informações ou dados não 

compromete o estudo do fenômeno analisado, definindo a amostragem. Rosa (2013) afirma que os dados 

ficariam repetitivos. 
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importância da formação continuada, não só no contexto de escolha do livro didático, mas 

também como forma de suprir lacunas da graduação. O ensino de Ciências é abrangente, 

envolto por constantes descobertas e os professores precisam acompanhar mais de perto essas 

modificações. A sala de aula é um constante aprendizado, mas por si só não consegue formar 

um bom professor; o que justifica, mais uma vez, a importância do encontro entre pares e da 

formação contínua do profissional da educação. Pensando no livro didático e na atual 

configuração do ensino, Rosa (2013) finalizou seu estudo defendendo a manutenção dos 

livros didáticos de Ciências como forma de disseminar os conhecimentos científicos. Para o 

autor, a distribuição gratuita das coleções atesta sua importância para todos os brasileiros e as 

contribuições desse recurso didático ao processo de ensino-aprendizagem de Ciências nas 

escolas. 

 

1.1 Síntese das pesquisas sobre o uso do livro didático de Ciências 

 

A constante presença do livro didático de Ciências na sala de aula impulsiona as 

pesquisas voltadas para a sua qualificação, estratégias de ensino, políticas públicas de escolha 

e distribuição dos livros e tantos outros aspectos pertinentes. Em vários momentos ele  

assume o papel de norteador do ensino, tanto para o desenvolvimento do conteúdo curricular 

quanto para a proposição de atividades, sendo para muitos referência de conhecimento 

científico. Essa afirmativa corrobora com as proposições de Nascimento (2002), Megid Neto 

e Fracalanza (2003) e dos demais autores supracitados nesse referencial.  

Haja vista os rumos que as pesquisas sobre livro didático foram tomando ao longo do 

tempo, pesquisadores como Carneiro et al. (2005), Cassab e Martins (2008), Frison et al. 

(2009) e Pedreira et al. (2011) sinalizaram que aspectos pertinentes à relação do professor e 

do aluno com o livro são temas ainda pouco explorados. E de fato, com essa especificidade, o 

número de trabalhos catalogados é mínimo. Considerando o recorte temporal 2005 a 2015, 

buscando na plataforma do Centro de Documentação em Ensino de Ciências e em bibliotecas 

virtuais de Universidades que investem nessa linha de pesquisa, encontramos cinco 

publicações, cujas investigações voltaram-se, mesmo que não exclusivamente, para os modos 

de uso do livro didático por professores atuantes nos anos finais do ensino fundamental.   

Em uma primeira análise, identificamos as questões de pesquisa de cada autor. Ossak 

(2006), mesmo assumindo como premissa o estudo da linguagem e argumentação, analisou o 

papel mediador do livro didático no processo de ensino aprendizagem. Miranda (2009) voltou 
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o seu olhar para o uso do livro por professores de Ciências Naturais e aspectos que devem ser 

considerados no momento de escolha desse recurso didático. Baganha (2010), por sua vez, 

investigou critérios de escolha e uso do livro de Ciências e os conteúdos de menor afinidade 

que influenciam a prática docente. O estudo de Guimarães (2011), essencialmente, buscou os 

modos de uso dos livros didáticos de Ciências, sendo o que mais se aproximou das nossas 

pretensões, se considerarmos as questões de pesquisa e o público alvo – professores dos anos 

finais do ensino fundamental. Por fim, Rosa (2013), além de investigar o uso, fez 

apontamentos sobre a seleção de livros.  

O foco dessas publicações foi registrar relatos docentes, considerando suas 

percepções, vivências, práticas e anseios, enquanto profissionais atuantes no ensino de 

Ciências e que utilizam livros didáticos em suas aulas. Tal fato colocou a mostra um pouco 

dos estudos que estão sendo desenvolvidos, bem como alguns aspectos sobre a “Educação em 

Ciências” que precisam ser evidenciados e discutidos. Podemos apontar como exemplos, a 

responsabilidade de um professor no processo de escolha dos livros didáticos, ou ainda, a não 

abordagem investigativa da disciplina de Ciências, sendo esta uma de suas peculiaridades.  

Para coletar os dados, os autores aproximaram-se dos sujeitos pesquisados de 

diferentes formas. Ossak (2006) baseou-se na observação direta dos fatos, inserindo-se na sala 

de aula para acompanhar o cotidiano de uma professora, seus alunos e livro didático. Miranda 

(2009) e Baganha (2010) escolheram professores que participavam de cursos de formação 

continuada, promovidos por Secretarias Estaduais de Educação. Guimarães (2011), após 

mapear sua área de estudo, distribuiu questionários em diferentes escolas, analisando os que 

retornaram preenchidos. Rosa (2013), assim como Guimarães (2011), mapeou as escolas 

localizadas na região pretendida para pesquisa, entretanto, dirigiu-se a elas, entrevistando, no 

âmbito escolar, os docentes. Os pesquisadores, em sua maioria, tiveram contato direto com os 

sujeitos da pesquisa.  

Os dados foram coletados buscando as diversas faces desses profissionais, o que 

permitiu aos autores descreverem seus sujeitos e os seus respectivos modos de ver, escolher e 

usar o livro didático de Ciências. O levantamento de dados e a análise dos relatos foram 

realizados a partir de questionários e/ou entrevistas semiestruturadas. Esses instrumentos de 

pesquisa foram comumente utilizados e estão presentes em todas as investigações. Apenas 

Ossak (2006) inseriu-se na sala de aula, onde as relações entre sujeitos e material didático de 

fato acontecem, utilizando, de forma complementar, os questionários e a entrevista. Os 
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demais pesquisadores reuniram seus dados considerando o registro escrito ou o discurso dos 

professores em momentos extraclasse. 

A análise da metodologia utilizada nas dissertações mostrou que a maioria dos autores 

optou por apenas um método de coleta de dados. Baganha (2010) e Rosa (2013) investiram na 

entrevista semiestruturada. Guimarães (2011) optou por um questionário quantitativo, para 

uma análise embasada em métodos estatísticos. Miranda (2009), além do questionário 

quantitativo, fez uso da entrevista semiestruturada, descrita pela autora como reflexiva. Um 

diferencial foi o fato de a autora encaminhar para os entrevistados as suas transcrições, antes 

mesmo de qualquer análise. Desse modo, se necessário fosse, poderiam retratar-se caso 

julgassem que não haviam sido corretamente interpretados. Ossak (2006), como dito 

anteriormente, recorreu a múltiplos métodos para a sua coleta de dados: observação direta, 

questionário qualitativo e entrevista semiestruturada.  

Essencialmente, os professores participantes de todas as pesquisas atuavam nos anos 

finais do ensino fundamental. Miranda (2009) deu voz aos que lecionavam as disciplinas de 

Física, Química e Biologia, expandindo o seu segmento de investigação. Além disso, assim 

como Rosa (2013), ampliou sua pesquisa retratando também o processo de escolha do livro 

didático. Os autores afirmaram que, mesmo se firmando em momentos diferentes, escolher e 

usar são ações complementares, mas, nem sempre, os critérios adotados para a análise e 

seleção do livro refletem seus modos de uso. Vale ressaltar, que os títulos das dissertações são 

sugestivos e informam ao leitor o público alvo, bem como o segmento de análise e a 

abordagem. A palavra uso ou suas variações está presente em todos os títulos, exceto no 

trabalho de Ossak (2006). Lembramos ainda que nos trabalhos de Miranda (2009) e Rosa 

(2013), as palavras escolha e seleção, respectivamente, também estão destacadas nos títulos.  

É evidente em alguns textos e nas entrelinhas de outros, a sugestão dos autores para 

uma reflexão acerca da formação continuada e sua importância para um ensino de qualidade. 

Para os autores, o professor, inserido em um espaço de pensamento, de articulação, de 

aprendizado e com diferentes recursos, está em constante transformação. E mais, aquele que 

de fato buscar o conhecimento será capaz de refletir suas práticas pedagógicas, avaliar uma 

coleção didática e identificar suas potencialidades. Outro apontamento dos autores, e que mais 

uma vez validam as nossas questões de pesquisa, é a necessidade de estudos que evidenciem o 

professor e as relações que ele estabelece com o recurso didático.  

Em todo momento, os autores enunciaram a importância do livro didático no cotidiano 

escolar, mas não podemos deixar de destacar os achados de Baganha (2010), Guimarães 
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(2011) e Rosa (2013). O livro, segundo esses autores, está perdendo seu espaço para novos 

recursos e as aulas de Ciências estão sendo complementadas com novas ferramentas: slides, 

reportagens, vídeos, mapas conceituais, esquemas, entre outros, indicando que o ensino de 

Ciências não baseia-se somente no livro didático. E quando o tomam como referência, os 

docentes, nesse grupo pesquisado, não utilizam as atividades complementares, os 

experimentos e projetos sugeridos pelos exemplares, recursos esses que, para os autores, 

podem trazer para o dia a dia escolar mais dinamismo, contextualização e aprendizagem 

significativa. 

As dissertações apresentadas demarcaram os caminhos até então percorridos e 

apontaram novas vertentes de pesquisa. O nosso estudo assemelhou-se com a metodologia de 

Ossak (2006) quando optamos pela observação direta e gravação das aulas acompanhadas. As 

entrevistas semiestruturadas, complementaram e enriqueceram nossos relatos. Assim como 

Rosa (2013), procedemos com a Análise Textual Discursiva dos dados coletados. Posto isto, a 

presente investigação alçou voos em um campo pouco explorado. Um dos grandes desafios, 

como apontado pelos pesquisadores da área, é compreender as particularidades do trabalho 

cotidiano de um docente. E é nesse ponto que esta pesquisa avançou, comparando-a com as 

demais publicações. Inserimo-nos na sala de aula com o propósito de acompanhar os 

diferentes modos de uso do livro por aqueles que o tem sempre às mãos, professor e aluno; 

colocando em foco o trabalho docente mediado por um livro didático da coleção Construindo 

Consciências. 
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CAPÍTULO 2: A OBRA CONSTRUINDO CONSCIÊNCIAS 

 

O Construindo Consciências é uma proposta do Grupo APEC (Ação e Pesquisa em 

Ensino de Ciências) e faz um convite ao professor, e ao mesmo tempo o desafia, a aguçar o 

seu olhar e se debruçar em uma nova proposta de ensino pautada em pesquisas acadêmicas em 

Educação em Ciências, na experiência adquirida pelos autores em momentos reflexivos de 

suas práticas e na atuação em projetos de reformulação curricular e formação inicial e 

continuada de professores de Ciências, Biologia, Física e Química. Os livros apresentam-se 

em um formato diferenciado valorizando, entre outras premissas, a interdisciplinaridade, o 

conhecimento prévio, a argumentação e a contextualidade. A TAB. 3 apresenta aos leitores a 

capa de alguns volumes impressos desde a primeira edição da coleção. 

 

Tabela 3 – Capa de alguns volumes impressos da coleção Construindo Consciências 

Ano de publicação 

2003 2007 2010 2012 

    

Fonte: Google Imagens (2016)
6
 

 

A coleção é composta por quatro livros, que atendem aos anos finais do ensino 

fundamental, sendo que cada volume refere-se a um ano de estudo. Os exemplares destinados 

aos professores possuem a mesma sequência e informações do livro do aluno, diferenciando-

se pela presença da assessoria pedagógica. Cada volume é dividido em unidades temáticas, 

sendo estas subdivididas em capítulos. A FIG. 1 ilustra a distribuição desses itens em um 

volume da edição de 2012. 

 

                                                           
6
 Todas as imagens deste documento estão sendo utilizadas para fins de pesquisa, sem nenhuma pretensão 

comercial. 
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Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 6-7) 

 

Os temas abordados na coleção condizem com o que tem sido proposto pelos 

documentos oficiais, abrangendo os conteúdos biológicos, químicos, físicos, astronômicos e 

geofísicos para o ensino de Ciências da Natureza. Os conteúdos foram rearranjados, 

integrados e compilados, ancorados em pressupostos de tendência construtivista, sendo os 

vários temas tratados de forma contextualizada e aplicada às vivências dos alunos. Estão 

aproximados ao cotidiano, utilizando para isso elementos conhecidos ou do convívio dos 

estudantes. É muito comum nos textos a exposição de uma espécie ou fenômeno e a partir 

disso os autores tratarem as características, primeiro individuais, depois ampliadas, como 

exemplificada na FIG.2. As notificações da seção “Na rede” divulgam sites para que os 

alunos possam buscar informações complementares ao conteúdo estudado. 

 

 

 

Figura 1 – Sumário da edição de 2012, volume do 7º ano 
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Figura 2 – Disposição de conteúdo e imagens do livro Construindo Consciências 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p.53) 

 

 Cada unidade temática é apresentada utilizando duas páginas do livro, trazendo uma 

imagem que ocupa todo o espaço e elencando o que o aluno deve aprender na unidade. Para 

cada uma delas, tem-se uma cor diferenciada, que será replicada nos tópicos dos capítulos que 

compõem cada unidade (voltar a FIG. 1). A cor de fundo das páginas é essencialmente branca 

com letras pretas, os títulos e subtítulos são escritos em branco com o fundo da cor que 

representa a unidade na qual o capítulo está inserido. Os textos principais estão dispostos em 

colunas, com ausência de palavras negritadas, sendo intercalados por imagens e seções de 

atividades. A primeira página de cada capítulo, por sua vez, destaca a sua abordagem 

específica, sendo composta por imagens que fomentam uma discussão inicial e que fornecerão 

ao aluno informações sobre o próximo tema que será trabalhado, como pode ser observado na 

FIG. 3. As imagens são acompanhadas por legendas explicativas; apresentam a proporção 
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utilizada para a representação (tamanho natural, redução ou aumento) e os seus devidos 

créditos. 

 

Figura 3 – Página de apresentação de um capítulo de estudo 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 50) 
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A coleção Construindo Consciências foi elaborada assumindo como premissa a 

diversificação de atividades. Os textos que compõem seus capítulos estão distribuídos em 

seções ou coordenando as diversas atividades e leituras. Este último, denominado de texto 

principal, não é considerado pelos autores mais importante que os demais ou autossuficiente, 

sendo a sua escrita orientada pelas seguintes diretrizes: a problematização, resgatando 

experiências e vivências pessoais e sociais dos estudantes; a compreensão das diferenças entre 

informação e conhecimento, exemplificando e articulando informações; a argumentação, 

introduzindo conceitos e ideias como recursos para interpretação; a dialogicidade, em que o 

texto concebido pelos autores tem o intuito de informar, convencer e promover reflexões nos 

estudantes/leitores; e a diversificação dos gêneros textuais – problematizadores, 

argumentativos, literários, artísticos, narrativos, descritivos, etc. (AÇÃO E PESQUISA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009, v.1, ass. pedagógica, p.23).  

Quanto às atividades, o livro possui seções distribuídas ao longo dos capítulos. São 

elas “Faça em seu caderno”, “Trocando ideias”, “Avaliando a leitura” e “Aplicando o que 

aprendemos”. A seção “Faça em seu caderno” apresenta questões que envolvem a produção 

escrita do aluno, seja para aplicação de conhecimento ou conceitos ou para a síntese de ideias, 

sendo construídas após a leitura dos textos didáticos, a partir de desafios ou de problemas 

instigantes. Aparece em vários momentos, ao longo de cada capítulo, testando as habilidades 

dos alunos e estimulando a compreensão dos temas tratados, como exemplificado pela FIG. 4.  

 

Figura 4 – Seção “Faça em seu caderno” 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 85) 

 

A seção “Trocando ideias” busca as concepções prévias do aluno (ver FIG. 5) ou 

incita discussões em pequenos grupos ou com toda a classe. Além disso, estimula o estudante 
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a fundamentar sua opinião resgatando conhecimentos previamente estabelecidos e 

interpretando fenômenos. A seção “Lendo e avaliando a leitura” auxiliam o professor a 

contribuir com a formação de sujeitos leitores e produtores de texto. Tratam-se de exercícios 

embasados em um texto para que o aluno possa exercitar a sua capacidade de interpretar e 

relacionar informações.  

 

Figura 5 – Seção “Trocando ideias” 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 84) 

 

 Ao final de cada capítulo, a seção “Aplicando o que aprendemos” traz questões mais 

complexas, discursivas e comparativas, que relacionam os temas abordados às situações do 

cotidiano do aluno e exigem análise, interpretação e pesquisa. As atividades estão voltadas 

para a compreensão de ideias-chave e informações fundamentais referentes aos temas 

estudados. A Fig. 6 apresenta a atividade “Aplicando o que aprendemos” sobre a diversidade 

das plantas.  
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Figura 6 – Seção “Aplicando o que aprendemos” 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 81) 

 

Outras seções que compõem a coleção são: “Para conhecer mais” apresentando 

informações complementares sobre aspectos do conhecimento científico e tecnológico; 

“Ciência em movimento” abordando a história da ciência e o quanto as primeiras pesquisas 

contribuíram para os avanços científicos atuais e “Vamos pesquisar” estimulando o 

desenvolvimento de pesquisas individuais e coletivas ou experimentos e suas interpretações. 

A FIG. 7 é um exemplo de como a seção “Vamos pesquisar” é apresentada na coleção. 



45 

 

Figura 7 – Seção “Vamos pesquisar” 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 87) 

 

Para o final de cada unidade, os autores organizaram as seções “Para concluir” e “Para 

explorar”, com atividades voltadas para a síntese das ideias trabalhadas na unidade temática, e 

sugestões de livros, periódicos, filmes, CD-ROMs e endereços eletrônicos para consulta, 

respectivamente. 

A coleção dispõe de vários recursos para promover uma educação mais dialógica e 

participativa, seguindo as premissas defendidas pelos autores. Em cada seção, há leituras e 

atividades capazes de estimular o aluno para que ele se torne o sujeito do seu processo de 

ensino-aprendizagem, tendo em vista a proposta pedagógica e a organização das unidades 

temáticas. As imagens complementam o discurso textual ou até mesmo incitam novas 

discussões, além de ilustrar os temas tratados ao longo da coleção. A abordagem cotidiana 

aproxima autores e leitores. O professor tem em mãos uma coleção dinâmica e uma assessoria 

pedagógica capaz de subsidiar o seu trabalho em sala de aula e de atuar como um recurso de 

formação continuada. 
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2.1 Assessoria pedagógica da Coleção Construindo Consciências 

 

A assessoria pedagógica compõe os livros destinados aos professores e encontra-se no 

final dos exemplares. Nas suas páginas, o docente acessa a proposta da coleção, as 

concepções de currículo e de Educação em Ciências dos autores, a estrutura e os recursos que 

compõem os livros, comentários e sugestões para o desenvolvimento do volume em sala de 

aula e as referências bibliográficas utilizadas na composição das unidades. A assessoria é 

dividida em duas partes, sendo uma comum a todos os exemplares e a outra, com as 

especificidades de cada volume. A partir da sua leitura e compreensão, os professores podem 

ser capacitados para o uso da coleção no seu trabalho cotidiano. Faz-se necessário ressaltar 

que é através do contato direto com os livros que o professor, de fato, se forma e compreende 

suas particularidades. A FIG. 8 apresenta a capa dos livros impressos em 2009. Esta edição 

foi utilizada como referência para esta análise pelo fato de termos em mãos os quatro 

exemplares destinados aos professores.  

 

Figura 8 – Capa dos livros Construindo Consciências da edição de 2009 

 

Fonte: Scipione, 2016 

 

A primeira ação dos autores foi justificar as mudanças na organização curricular, visto 

a construção dos livros a partir de unidades temáticas, expondo suas concepções e o que 

esperam da Educação em Ciências para o ensino fundamental. O rearranjo dos temas propõe 

uma integração das disciplinas que compõem as Ciências Naturais, bem como uma 

abordagem de conceitos aplicados a situações cotidianas e a compreensão dos recursos 

utilizados pela ciência para explicar os fenômenos naturais (AÇÃO E PESQUISA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009). É importante destacar como as práticas escolares e as 
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vivências dos autores foram determinantes para a construção dos livros e de uma assessoria 

pedagógica coerente a estas convicções e a uma nova proposta para se ensinar Ciências. 

A obra fundamenta-se nas ideias prévias e vivências dos alunos, na integração dos 

conhecimentos das diversas áreas da ciência, em ideias chave que estruturam a construção de 

conceitos e facilitam sua apropriação, e na compreensão da natureza das Ciências e suas 

relações com o ambiente, com a sociedade contemporânea e a tecnologia. Ao apresentarem 

suas concepções de currículo e Educação em Ciências, os autores detalharam esses pontos 

fundantes, a partir dos resultados de suas pesquisas enquanto docentes atuantes no ensino 

fundamental e do uso de algumas unidades temáticas desenvolvidas e testadas antes da escrita 

do livro. A seguir, elencamos as concepções apresentadas na assessoria pedagógica. 

Ressaltamos que delas emergiram as categorias utilizadas na análise dos dados coletados em 

sala de aula.  

 

 “O aluno como sujeito da aprendizagem”; 

 “A sala de aula como espaço coletivo de produção de conhecimentos”; 

 “A aprendizagem de conceitos científicos”; 

 “A aprendizagem de procedimentos e atitudes”; 

 “A diversificação das atividades de ensino-aprendizagem”; 

 “A compreensão da natureza das ciências como meta de ensino das ciências”; 

 “Uma abordagem integradora dos saberes disciplinares”; 

 “Avaliação da aprendizagem”. 

 

Segundo os autores da coleção Construindo Consciências, para que o aluno seja o 

sujeito da aprendizagem, é imprescindível considerar o que ele carrega de conhecimento 

prévio, para inserir nesse conceito preliminar os saberes científicos. Muitas dessas ideias 

carregam concepções equivocadas sobre os processos e fenômenos da ciência e precisam ser 

avaliadas e reorganizadas com o auxílio do professor. A aproximação do cotidiano e a 

reestruturação da organização e abordagem de conteúdos foram recursos utilizados pelos 

autores da coleção, visto a dificuldade dos estudantes em aplicar o que se aprende às situações 

vividas, ou vice-versa. Exemplos práticos presentes nos livros facilitam a compreensão desta 

proposta autoral por parte dos professores (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS, 2009). 
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Além disso, é de suma importância que os docentes vejam a sala de aula como um 

espaço coletivo de produção de conhecimentos. Através da interação com o outro, da 

exposição de ideias, do compartilhamento de informações, da argumentação e do diálogo que 

o conhecimento é construído. As atividades propostas na coleção foram preparadas com o 

intuito de estimular o aluno a criar, criticar e a trocar informações entre seus pares e professor, 

carregando na sua essência a linguagem própria da ciência, sendo expressa por meio de 

gráficos, tabelas, diagramas, esquemas, equações, imagens e textos. Trata-se de um 

movimento legítimo do processo de produção e validação dos saberes científicos, para o qual 

os alunos devem ser preparados (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009). 

Quanto à aprendizagem de conceitos científicos, é fato que esta não pode estar atrelada 

às definições. A abordagem conceitual permite ao aprendiz identificar os sentidos das 

palavras baseando-se no contexto, extrapolando assim os limites impostos pela memorização. 

Os autores apresentaram suas estratégias: ao introduzir novos termos e conceitos, os mesmos 

são explicados ao longo do texto, dispensando glossários no final dos exemplares; e mais, 

diversificaram as situações-problema, a fim de estimular o aluno a analisar ideias e a propor 

uma aplicação conceitual adequada. Para os autores, uma vez bem utilizadas, palavras ou 

expressões passam a compor o vocabulário do estudante, sendo as definições utilizadas para 

sintetizar ideias já compreendidas e consolidadas (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS, 2009). 

A aprendizagem de procedimentos e atitudes são outras premissas defendidas pelos 

autores e estão presentes nos recursos da coleção. Essa aprendizagem ancora-se nos 

movimentos de renovação pedagógica e ampliação do conteúdo escolar, propostos atualmente 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), partindo de três dimensões: “aprender”, 

“aprender a ser” e “aprender a fazer”. Tais habilidades são essenciais quando se propõe um 

ensino de Ciências pautado em valores, atitudes e em discussões atuais sobre ciência, 

tecnologia e seus impactos sociais, sejam sobre questões ambientais, políticas ou de saúde. 

Esse envolvimento aguça a curiosidade, permite ao aluno rever conceitos e opiniões, e, 

consequentemente, abre novas possibilidades de aprendizado (AÇÃO E PESQUISA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009). 

Os autores referem-se ainda à importância de compreender a ciência como uma 

construção social e cultural, em constante renovação e evolução conceitual. Especialistas em 

Educação em Ciências incitam reflexões acerca do processo de produção do conhecimento 

científico, propondo algumas questões: “Como a ciência é produzida e validada?”, “Como 



49 

 

sabemos o que sabemos?”, “Por que acreditamos no que acreditamos em Ciências?”, “Se o 

conhecimento científico é provisório, por que as Ciências têm sido tão valorizadas na 

moderna sociedade ocidental?”. Na coleção, esses elementos estão presentes em textos e 

atividades que levaram para o cotidiano da sala de aula a origem dos conceitos, das teorias e 

dos modelos científicos. Nessa perspectiva, a ciência pode ser discutida a luz da sua história e 

das evidências que levaram a sociedade ao conhecimento científico atual (AÇÃO E 

PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009). 

Outra concepção sobre currículo e Educação em Ciências apresentada pelos autores é 

a diversificação das atividades de ensino-aprendizagem. Para todas as abordagens, as 

atividades atendem a um propósito de aprendizagem, assumindo como compromissos 

problematizar, levantar ou organizar conhecimentos prévios, investigar, exemplificar, 

informar, articular, avaliar, usar informações, aplicar e criar, podendo reunir em uma mesma 

situação várias destas características (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 

2009). 

Quanto à interdisciplinaridade na coleção, três aspectos foram considerados: a 

estruturação do currículo a partir de contextos e vivências, a presença de diferentes gêneros 

textuais compondo os textos didáticos e atividades que podem ser exploradas conjuntamente 

por docentes das várias disciplinas. Na obra elaborada pelo Grupo Ação e Pesquisa em Ensino 

de Ciências (2009), introduz-se no ensino fundamental, nos quatro volumes da coleção, o 

estudo das Ciências Naturais como uma oportunidade de promover a compreensão das 

diferenças e inter-relações entre Biologia, Física, Química, Astronomia e Geociências, 

configurando-se em mais um diferencial dos livros. A FIG. 9 é um recorte de um quadro que 

foi organizado pelos autores com a distribuição dos temas nas unidades temáticas e seus 

respectivos capítulos, colocando em evidência os conteúdos por disciplina. Esse quadro, na 

sua integridade, retrata a distribuição de conteúdos em todos os volumes da coleção, 

apresentando aos professores as múltiplas abordagens para cada unidade temática. 

As atividades apresentadas ao longo da coleção permitem ao estudante explicitar o 

conhecimento produzido. No processo de desenvolvimento do aluno, o professor acompanha 

as habilidades ou dificuldades à medida que instiga discussões, argumentações, pesquisas e a 

organização das informações obtidas. Partindo desses indícios, torna-se possível avaliar a 

aprendizagem. Com o tempo, o objetivo é que os alunos abandonem sua conduta passiva, com 

produções mais descritivas e simplificadas e assumam o papel de sujeitos da aprendizagem 

com produções fundadas em argumentos.  Além disso, o aluno deve se desenvolver no campo 
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das atitudes e condutas. Para os autores, é essencial estimular e avaliar o respeito pelo outro, a 

atitude de saber ouvir, o posicionamento frente aos debates e a capacidade de expor ideias, 

valores, crenças e propostas (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009) 

 

Figura 9 – Recorte do quadro de conteúdos organizados por disciplina 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2009, v. 1, assessoria pedagógica, p. 26) 

 

A segunda parte da assessoria pedagógica é direcionada para as especificidades de 

cada volume e vai muito além de respostas prontas. Os próprios autores a enunciam como 

“Comentários e sugestões ao desenvolvimento do volume em sala de aula”. Primeiro, o leitor 

tem uma visão geral do exemplar, visto o apontamento das premissas de cada unidade e como 

os conteúdos disciplinares serão trabalhados ao longo dos capítulos. No segundo momento, a 

partir de uma descrição mais detalhada, a unidade temática é apresentada destacando-se as 

ideias-chave estruturantes e os sentidos que os autores atribuem a cada uma delas. Essas 

informações são seguidas de sugestões de leituras em livros e periódicos e de vídeos e sites, 

fornecendo subsídios aos professores para trabalhar os temas propostos na coleção e/ou 

ampliar suas referências. Logo após, os capítulos são descritos e cada atividade é comentada. 

Em algumas situações, os autores sugerem diferentes abordagens, em outras apresentam 

concepções prévias dos estudantes e como o professor pode explorar o tema a partir disso; 

apontam sites para busca e/ou pesquisas acadêmicas, ou ainda sinalizam os objetivos da 

atividade ou dificuldades de compreensão por parte dos alunos. A FIG. 10 ilustra alguns dos 

aspectos supracitados (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009).  
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Figura 10 – Exemplo de atividade comentada na assessoria pedagógica 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2009, v. 1, assessoria pedagógica, p. 84) 

 

O diferencial dessa assessoria pedagógica é justamente a forma como os autores 

expõem suas concepções, o cuidado ao apresentar recursos aos professores para o trabalho em 

sala de aula e de embasar suas afirmações em pesquisas desenvolvidas em Educação em 

Ciências. Diante disso, torna-se um efetivo material de apoio ao trabalho docente e de 

formação continuada dos profissionais da educação.  

 

2.2 O livro Construindo Consciências a partir da avaliação do PNLD 

 

A primeira versão da coleção foi impressa no ano de 2003 atendendo, em primeira 

mão, às demandas de escolas particulares da região Metropolitana de Belo Horizonte e de 

outros estados, visto um trabalho anterior de consultoria realizado pelos autores. Na ocasião, 

eles não tiveram tempo hábil para inscrever a coleção no PNLD, sendo possível participar da 

avaliação nos anos posteriores. Uma busca no site oficial do FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), responsável pela execução de políticas educacionais do 

MEC, possibilitou-nos o resgate do Guia do Livro Didático das edições 2008, 2011 e 2014, 

contendo as avaliações da coleção Construindo Consciências. Estes serão brevemente 

analisados. 

O Guia do Livro Didático, na sua essência, é um documento que tem como função 

subsidiar a escolha dos livros, apresentando ao corpo docente e aos demais profissionais da 

educação, os critérios de análise das coleções e suas respectivas avaliações. Além disso, busca 

um diálogo com o professor da educação básica apontando peculiaridades do ensino de 

Ciências e recomendações para boas práticas. No guia, os exemplares são apresentados e 

descritos. A equipe responsável “Qualifica” as obras, a partir de cada categoria de análise, 
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representando essa qualificação através de um esquema gradativo de cores (quanto mais 

intensa a cor, mais a coleção atende aos critérios avaliados) e elabora uma “Resenha” com a 

descrição das coleções. Os livros destinados aos anos finais do ensino fundamental foram 

avaliados pela primeira vez no PNLD 1999 (BRASIL, 2016). Assim, o Guia do Livro 

Didático de Ciências de 5ª a 8ª séries (atuais 6º ao 9º anos) começou a ser produzido neste 

ano. Esses documentos não seguem um padrão. A cada edição são incorporadas ou retiradas 

seções. 

O Guia do Livro Didático de Ciências, publicado para o PNLD 2008, apresentou treze 

coleções. Seis aspectos foram considerados norteadores para a avaliação dos exemplares: 

proposta pedagógica; conhecimentos e conceitos; pesquisa, experimentação e prática; 

cidadania e ética; ilustrações, diagramas e figuras; e manual do professor. As páginas finais 

desse guia trazem a “Avaliação das coleções por categorias” pontuando, com mais detalhes, 

cada aspecto apurado. A coleção Construindo Consciências, de forma geral, foi bem 

avaliada em todos os quesitos analisados, como mostra o QUADRO 1.  

 

Fonte: GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS (2007, p. 24) 

 

A síntese avaliativa da coleção destacou a preocupação dos autores em trabalhar os 

conhecimentos prévios dos alunos, bem como promover discussões a partir de temas atuais. 

Foram apontadas como qualidades a retratação da história da ciência, o diálogo entre os 

conteúdos das diferentes áreas, o incentivo à pesquisa e experimentação, e a transposição de 

fatos e conceitos. Em alguns momentos, os avaliadores consideraram a linguagem abstrata e 

complexa. Em outros, aproximada ao senso comum. Nos exemplares estavam presentes 

abordagens contemporâneas e ambientais, os avanços tecnológicos e a necessidade do 

cuidado e preservação dos recursos naturais. Ressalvou-se o tratamento individual ao 

exercício da cidadania em momentos que a coletividade deveria ser destacada e relacionada a 

Quadro 1 – Recorte do quadro geral de análise das coleções avaliadas para o PNLD 2008 
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temas científicos de interesses econômicos e políticos. Quanto às ilustrações, algumas 

contribuíram para a compreensão dos conceitos científicos, outras dificultaram a conexão 

entre texto e imagem, o que refletiu na perda de alguns níveis de qualificação na avaliação da 

categoria ilustrações, diagramas e figuras. O manual do professor, por sua vez, propôs uma 

abordagem pedagógica consistente, alinhada as novas tendências em educação e ensino de 

Ciências. Além disso, indicou leituras, sites, DVDs, CD-ROMs e vídeos, como mais uma 

ferramenta capaz de aproximar os usuários da coleção à linguagem científica. 

 Para o ano de 2011, onze coleções foram aprovadas na avaliação do PNLD. Nessa 

edição, cinco categorias nortearam as análises: proposta pedagógica, conteúdo, 

pesquisa/experimentação, manual do professor e projeto gráfico. Na síntese avaliativa, a 

coleção Construindo Consciências, mais uma vez, destacou-se pelo trabalho interdisciplinar, 

abordagem contextualizada e significativa, avaliação prévia dos conhecimentos e incitação à 

argumentação. Nesse guia, a “Avaliação por categorias” foi apresentada logo depois da 

síntese avaliativa, facilitando a consulta das informações.  No quadro comparativo, a coleção 

Construindo Consciências superou apontamentos do Guia de Livros Didáticos 2008, 

avançando em alguns níveis de qualificação, como representado abaixo pela escala de cores 

(ver QUADRO 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS (2010, p. 26) 

  

 A análise do conteúdo enfatizou a abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA) da coleção e a organização curricular não usual e integrada dos diferentes 

temas das Ciências Naturais. O caráter dialógico, argumentativo e problematizador dos textos, 

ganhou notoriedade na avaliação. Pedagogicamente, o manual do professor foi destacado por 

tratar-se de um instrumento de apoio e formação docente. No manual, os autores tiveram o 

cuidado de justificar suas escolhas pedagógicas e curriculares, indicar os recursos multimídias 

Quadro 2 – Recorte do quadro geral de análise das coleções avaliadas para o PNLD 2011 
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como meio de acesso ao conteúdo científico e dar subsídios aos professores para trabalhar 

com a coleção a partir das concepções prévias de seus alunos. As atividades experimentais 

estimularam interpretação, discussão e formulação de hipóteses, momentos estes de interação 

e aprendizado. Para tais, os autores propuseram o uso de materiais de fácil aquisição, baixo 

custo e que não expusessem os alunos a riscos. Ao se referir às imagens, o documento 

destacou a preocupação em representar o corpo humano sempre inteiro permitindo ao aluno a 

visão do todo, e não de órgãos e sistemas fragmentados. As ilustrações foram ditas pertinentes 

e adequadas. 

 O Guia sugeriu que os professores ficassem atentos a algumas impropriedades, usando 

como exemplo o ciclo de vida dos insetos. Para os avaliadores, tal ocorrência não 

comprometeria o trabalho com os exemplares. Ao final das avaliações por categoria, o guia 

evidenciou aspectos interessantes da coleção e sugeriu abordagens para melhor 

aproveitamento dos livros na seção “Em sala de aula”. Ressaltaram que a seleção diferenciada 

de conteúdos realizada pelos autores acarretaria em novas temáticas para estudo, exigindo dos 

professores e alunos um esforço maior na análise e discussão das propostas. Entretanto, essa 

seria uma forma de se repensar o papel das Ciências no ensino fundamental. 

 O Guia de Livros Didáticos 2014 apresentou vinte coleções aprovadas, sendo estas 

avaliadas com base na proposta pedagógica; no conteúdo; em aspectos da ciência, 

experimentação e pesquisa; no manual do professor e no projeto editorial. Uma novidade 

desse guia foi a inserção, no final do documento, da ficha de avaliação das obras utilizada 

pelos pareceristas. Para os conteúdos multimídia, também foram definidos critérios de 

avaliação. No Guia de 2014, a Coleção Construindo Consciências apresentou-se como 

Projeto Velear – Ciências, devido à incorporação dos exemplares ao Projeto Velear. Trata-se 

de um Projeto que edita e produz livros das disciplinas Ciências, História, Geografia e 

Matemática. A essência da coleção, as premissas que a norteavam e o nível de qualificação 

dos exemplares foram mantidos, entretanto, por sugestão da editora, o projeto editorial foi 

modificado. No QUADRO 3, observe um recorte do quadro geral de análise, que compõe o 

Guia de Livros Didáticos de 2014, evidenciando os níveis de qualificação da coleção. 
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Fonte: GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS (2013, p. 14) 

  

 Na análise da obra, os avaliadores reforçaram a tendência construtivista da coleção, 

bem como a importância das atividades individuais e coletivas para o aprendizado dos alunos. 

O professor tem disponível várias ferramentas para estimular a capacidade cognitiva dos 

estudantes, e, por sua vez, a construção do conhecimento. As abordagens dos conteúdos 

permitirão aos alunos a visão sistêmica não linear dos processos, além da incitação a 

curiosidade. As atividades experimentais, aliadas a sua natureza investigativa, presente nas 

obras, são ditas estruturas integradoras das unidades de estudo. O manual do professor, mais 

uma vez, manteve as premissas didático-pedagógicas propostas pelos autores da coleção e 

apontou caminhos para abordagens significativas e articuladas a interdisciplinaridade (GUIA 

DE LIVROS DIDÁTICOS, 2013).  

 Para finalizar a avaliação dos exemplares do Projeto Velear – Ciências no guia de 

2014, os avaliadores destacaram na seção “Em sala de aula” especificações da coleção que 

poderão facilitar o trabalho dos professores: partir do senso comum para a abordagem 

científica do conteúdo, estimular a formulação de hipóteses baseando-se nos experimentos e a 

expressão dos resultados via tabelas e gráficos, estabelecer conexões entre os assuntos 

tratados em diferentes unidades do mesmo volume ou de outro consultando o “Quadro de 

conteúdos trabalhados na coleção”, consultar as concepções espontâneas dos alunos, e 

explorar com profundidade as atividades escolhidas para abordagem cotidiana (GUIA DE 

LIVROS DIDÁTICOS, 2013).  

 Os apontamentos dos avaliadores reforçaram as peculiaridades da Coleção 

Construindo Consciências e o compromisso dos autores com a formulação de livros 

pautados em pesquisas sobre o ensino de Ciências, partindo das vivências adquiridas em sala 

de aula, enquanto professores e pesquisadores da área. Os recursos da coleção estimulam a 

construção do conhecimento científico, sendo o aluno o protagonista do seu aprendizado. A 

todo momento, os textos e imagens exploram a capacidade de diálogo e argumentação dos 

estudantes, propõem pesquisas ou experimentações de caráter investigativo, traz em suas 

Quadro 3 – Recorte do quadro geral de análise das coleções avaliadas para o PNLD 2014 
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seções fatos históricos e contemporâneos relacionando ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente. O manual do professor serve de aporte para o trabalho cotidiano e como material de 

formação continuada, tornando as abordagens significativas (GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS, 

2013). Partindo dessas premissas e de suas potencialidades, a coleção Construindo 

Consciências foi a escolhida para compor esta investigação. 

 

2.3 A história da coleção Construindo Consciências contada pelos seus autores 

 

 Os livros Construindo Consciências refletem as concepções de currículo e Educação 

em Ciências dos seus autores. Não nos pareceu suficiente caracterizar os exemplares 

conforme os Guias de Livros Didáticos e nosso olhar de pesquisadoras. Queríamos ir além: 

conhecer o contexto de elaboração dos livros, os pressupostos teóricos que serviram de aporte 

para os autores e como foi a experiência da escrita conjunta e interdisciplinar. Para nos 

aproximarmos dessas informações, julgamos necessário entrevistar os autores.  

 Posto isso, mobilizamo-nos para ouvir os relatos de quem vivenciou cada momento, de 

quem construiu a coleção e que de fato, conhece suas entrelinhas. Por e-mail, buscamos o 

primeiro contato. Rapidamente obtivemos êxito e em meio a tantas atribuições, cinco, dos oito 

autores
7
, reservaram alguns minutos para conversarmos. Registramos aqui nossa gratidão a 

esses que, solicitamente, nos receberam e compartilharam as suas vivências. Chamamos esses 

relatos de “memórias” baseando-nos nos dizeres de Ecléa Bosi “A narração da própria vida é 

o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória” 

(BOSI, 1994, p. 68, grifo da autora). Os textos memorialísticos a seguir foram construídos a 

partir das lembranças das biólogas Mairy Barbosa e Selma Moura, dos físicos Helder de Paula 

e Orlando Aguiar, e da química Maria Emília Caixeta. Estes registros, agora, são um pequeno 

álbum de memórias. 

 

2.3.1 As memórias da autora Mairy Barbosa Loureiro dos Santos 

 

[...] quando a gente forma, a gente ensina o que a gente não sabe. Quando caímos na sala de 

aula, estudamos para lecionar. Passado alguns anos você ensina o que já sabe. Na hora de 

                                                           
7
 Os autores assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver APÊNDICE A) autorizando a 

divulgação do conteúdo dos relatos. 
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aposentar, você ensina o que o aluno precisa aprender (Mairy Barbosa Loureiro dos Santos – 

Março/2016).
8
 

 

 O encontro com a professora Mairy aconteceu no dia 30 de março de 2016, em sua 

casa. Logo, referiu-se a sua história como breve, mas, à medida que as lembranças 

floresceram, muito foi dito e registrado. Mairy reportou-se ao tempo em que grande parte dos 

membros do grupo trabalhava como consultores de escolas particulares, buscando na fala dos 

professores de Ciências suas reflexões acerca da prática docente, seja apontando dificuldades, 

conquistas ou as múltiplas formas de abordar os conteúdos da disciplina. Considerando tais 

relatos e dados da literatura, a necessidade de integrar as áreas de física, química e biologia 

passou a fazer parte do discurso. Nesse contexto, os consultores foram cobrados quanto à 

escrita de um material didático que reunisse as ideias do grupo e disseminasse essa nova 

proposta para o ensino de Ciências. 

 A partir de um convite da Secretaria de Estado da Educação para atuar na formação de 

professores, o grupo produziu blocos temáticos que procuravam uma integração entre as áreas 

das Ciências Naturais. Esses materiais fizeram parte dos cursos de formação, foram replicados 

e avaliados pelos participantes. Desse retorno surgiu o desejo de escrever um material 

didático que fosse condizente com as concepções de currículo e Educação em Ciências 

defendidas pelos autores.  

 Para Mairy, os conteúdos precisavam ter recursividade. Era necessário que o aluno 

tivesse contato com os temas ao longo da sua formação no ensino fundamental e que estes 

fossem apresentados em vários contextos.  

 

[...] o aluno, ele esquece e você tem que voltar no assunto para que ele possa não só assimilar, 

mas também começar a fazer perguntas sobre. A primeira vez que você estuda solo, esse solo 

não se apresenta para você como um todo, muita coisa se perde, se aprende só um tiquinho. 

Porque a primeira vez que você lê o livro você aprende um pouquinho. Depois você lê de novo, 

às vezes até tem outro olhar. Depois, quando é a terceira vez, você já vem com dúvidas, 

sugestões, etc. (Mairy Barbosa Loureiro dos Santos – Março/2016). 

 

 Após a discussão de uma proposta para os livros, a editora Scipione interessou-se em 

produzir a coleção. O grupo era formado por físicos, químicos e biólogos que trabalhavam 

coletivamente os capítulos, evidenciando em cada um dos temas, abordagens voltadas para as 

diferentes áreas. O primeiro exemplar produzido, antes 5ª série, agora 6º ano, foi o mais 

discutido, demandando um esforço conjunto maior, visto a necessidade de definir a sequência 

                                                           
8
 Na subseção 2.3, optamos por essa formatação para evidenciar que se tratam de relatos dos autores da coleção 

Construindo Consciências, em vez de fontes teóricas. 
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lógica dos livros. Para Mairy, foram em média três anos dedicados a idealização e escrita da 

coleção. Essa organização começou pouco depois que os textos direcionados à formação de 

professores foram produzidos e foi contínua após a assinatura de contrato com a editora, o que 

significava prazos a cumprir. À medida que escreviam, a editora disponibilizava uma equipe 

para pesquisas de imagens, correções e diagramação dos textos. A primeira edição foi 

publicada em 2003, sendo uma coleção sempre bem avaliada nos anos que participou do 

PNLD. 

 Mairy referiu-se ao formulário de qualificação dos exemplares como falho. A autora 

fez críticas aos itens de avaliação do PNLD, uma vez que não são capazes de apreciar as obras 

submetidas. As propostas mais inovadoras dentro de uma perspectiva de resultados de 

pesquisas mais modernas e que criticavam velhas práticas do ensino de Ciências, não eram 

valorizadas pelos pareceristas. A cultura tradicional sobrepunha-se às novas ideias. E a 

coleção Construindo Consciências contesta(va) muito esse tradicionalismo.  

 A opção de começar o livro do sexto ano abordando a adolescência, por exemplo, foi 

muito questionada por professores. Tal escolha foi embasada nas vivências da autora Selma, 

enquanto docente do Centro Pedagógico da UFMG. Ela defendia que a abordagem desse tema 

logo no início da primeira unidade facilitava o trabalho do professor por trazer questões que 

permitiam ao aluno se descobrir e ao mesmo tempo se revelar. Nessa idade eles se comparam, 

fazem críticas uns aos outros, e era preciso mostrar que mudanças aconteceriam com o passar 

do tempo.  

 Segundo Mairy, os professores ficaram resistentes a adoção dos livros devido a sua 

proposta pedagógica diferenciada, comparada aos exemplares disponíveis no mercado 

editorial. Mairy atribuiu parte disso às falhas na divulgação. Para ela, a editora não trabalhou 

na disseminação da ideia. Era necessário apresentar aos professores a proposta pedagógica, e, 

a partir da compreensão de como a coleção estava organizada, estimular a adoção. Afinal, o 

Construindo Consciências não era um livro ancorado no modelo tradicional de ensino. 

 A autora tinha conhecimento de escolas que não adotaram o livro, mas que xerocavam 

fragmentos da obra e distribuíam aos alunos. Nesse momento, Mairy referiu-se às imagens da 

coleção como ruins e à falta de capricho por parte da editora. Estendeu-se citando as 

avaliações do PNLD, por conter ressalvas quanto ao projeto gráfico e por apontar no esquema 

de cores de qualificação essa inconformidade.  

 Em relação ao manual do professor, Mairy afirmou: 
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[...] é a primeira coisa, mais importante é o manual do professor. O professor que entendeu a 

proposta pedagógica ele sabe onde está pisando. Porque ele pensa assim, isto está assim, desta 

forma, tem uma lógica, é por causa disso e disso. O manual do professor é importantíssimo ele 

ler para entender. Eu acho que o nosso manual do professor é melhor que o livro. Porque ele 

tem muita informação sobre resultados de pesquisas em ensino de ciências (Mairy Barbosa 

Loureiro dos Santos – Março/2016).  

  

 A primeira coleção publicada era acompanhada de um manual a parte com 

informações de todos os anos, e não ao final de cada exemplar como atualmente. Mairy disse 

gostar mais do formato anterior pelo fato do professor ter em mãos o conteúdo como um todo.  

 Segundo ela, uma dificuldade do grupo foi eleger os saberes que seriam abordados na 

coleção, visto a diversidade de temas para o ensino de Ciências. Pensando nisso, foram 

tratados conceitos fundantes que dariam subsídio para o aluno discutir qualquer questão. A 

palavra deve ser compreendida no contexto que foi apresentada e não o seu significado. Essa 

foi uma discussão constante entre autores e editora.  

 Partiu da editora a decisão de não produzir mais a coleção, o que não foi visto como 

ruim pelos autores. A relação entre as partes estava desgastada. Muitos professores que 

solicitaram a coleção receberam outras e a divulgação dos livros não era feita de forma 

satisfatória. Com o rompimento aconteceu um movimento em busca de uma nova editora, mas 

a equipe acabou se dispersando e a Mairy acredita que dificilmente darão continuidade a esse 

projeto: “É uma pena, porque eu acho que tem que ter alternativas assim no mercado, e assim 

ainda não tem”.  

 Com alguns exemplares em mãos, à medida que folheava, Mairy tecia comentários 

sobre os temas. Por ora, evidenciou a importância de se inserir os símbolos químicos ao tratar 

dos elementos, para que o aluno se familiarizasse com os termos e aprendesse desde os 

primeiros anos do ensino fundamental II essa simbologia; e de priorizar no ensino de física o 

entendimento dos fenômenos, e não os cálculos matemáticos. Os contextos escolhidos pelos 

químicos e físicos para as diversas abordagens nessas áreas do conhecimento foram elogiados 

por Mairy. O aluno deve ater-se aos conceitos fundantes e ao contexto para compor seu 

raciocínio.  

 

[...] ele precisa entender o mundo, entender a diversidade, entender os processos. Esse negócio 

de ficar decorando nome é bobagem. Você saber nome não significa que você aprendeu. Por 

exemplo, você falar briófita não significa que você sabe o que ela precisa, como ela reproduz, 

como cuidar de uma briófita. É muito diferente de você ter um musgo e saber onde você vai 

usar, para que aquilo serve na natureza ou como que aquilo reproduz ou que bichos comem 

aquilo. Precisam saber que chamam briófitas? Ou samambaias? (Mairy Barbosa Loureiro dos 

Santos – Março/2016). 
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 A abordagem dos conteúdos das Ciências naturais, para Mairy, deve ser tratada a 

partir de contextos e do conhecimento prévio do aluno, para que o professor tenha a 

percepção se novos conceitos foram construídos ou se as ideias anteriores se mantiveram. A 

ecologia, a genética e a evolução estruturam o pensamento biológico, sendo a 

interdisciplinaridade uma aliada para o entendimento de como as coisas de fato funcionam. 

Mesmo que outras teorias expliquem o mundo e seus infinitos fenômenos, a autora foi 

enfática: nas aulas de Ciências, as situações dadas serão abordadas à luz do conhecimento 

científico.  

 Ao longo da conversa, a autora compartilhou suas experiências e crenças, e como 

acredita que o ensino de Ciências deve ser conduzido. Ressaltou sua trajetória enquanto 

formadora de professores e o quanto foi difícil esse trabalho quando encontrou pelo caminho 

pessoas sem perspectivas de mudanças.  

 

2.3.2 As memórias do autor Helder de Figueiredo e Paula 

 

[...] os conceitos, as teorias, os modelos da ciência, podem entrar como ferramentas para tratar 

desses temas e não como fins em si mesmos (Helder de Figueiredo e Paula – Abril/2016). 

 

 O relato do professor Helder a respeito da coleção Construindo Consciências foi 

registrado no dia 04 de abril de 2016 na sala que leciona para os alunos do Colégio Técnico 

da UFMG. Minutos depois de finalizar uma de suas aulas, contou-me a história da coleção e 

algumas vivências que envolveram o período de organização e escrita dos livros. 

 Seis amigos, essencialmente professores, atuantes em pesquisas em Educação em 

Ciências, foram convidados por representantes do governo do Estado, no final da década de 

90, a trabalhar com formação continuada e reforma curricular. Esse grupo deveria estimular 

os profissionais da educação básica a produzirem seus próprios materiais didáticos. Na 

ocasião, os amigos, representantes do CECIMIG (UFMG), produziram algumas unidades 

temáticas de referência para utilizá-las nos cursos de formação, visto a insatisfação com os 

materiais disponíveis no mercado e a incoerência com as ideias pregadas pelo grupo. 

 A estruturação do ensino a partir de unidades temáticas, explica Helder, tentou superar 

a lógica muito comum no ensino de Ciências de um currículo centrado na apresentação de 

conceitos. A ideia seria trabalhar as Ciências Naturais considerando aspectos do cotidiano, 

aproximando o aluno dos temas que despertassem seu interesse ou pelos quais já tinham 

alguma afinidade ou curiosidade, contextualizando as abordagens e as relações que ele 
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poderia estabelecer com o ambiente onde vive. Complementar a essa proposta, apostou-se na 

integração dos conteúdos das disciplinas de biologia, física e química, rompendo com o 

modelo tradicional de ensino: ambiente no 6º ano, seres vivos no 7º, corpo humano no 8º e 

conceitos químicos e físicos no 9º ano. O autor recorreu a alguns exemplos para mostrar como 

seria essa integração: 

 

[...] essa abordagem temática permitia, por exemplo, ao falar da regulação térmica dos seres 

vivos, destacar aspectos biológicos importantes, a considerar, aspectos geográficos, tem a ver 

com o conhecimento de clima, dos biomas e no caso da física você tem os conceitos de calor, 

temperatura, os conteúdos que normalmente trabalha-se na física térmica. Outro exemplo, a 

questão do funcionamento do corpo, alguns elementos de biomecânica, para entender os 

movimentos dos braços, das pernas, os pares antagônicos de músculos, os efeitos de alavanca, 

ampliação de força ou de deslocamento dependendo da alavanca. Então, esse tipo de integração 

entre o conhecimento de física, química e biologia. A gente estava defendendo que essa 

abordagem temática, dizendo que ela permitia tratar dos contextos não como exemplos da 

ligação de conceitos, mas como objetos de conhecimento, coisas sobre as quais vale a pena a 

gente debruçar. Os conceitos, as teorias, os modelos da ciência, podem entrar como 

ferramentas para tratar desses temas e não como fins em si mesmos (Helder de Figueiredo e 

Paula – Abril/2016). 

 

 Sabendo da existência do material produzido para a formação de professores, uma 

editora de Belo Horizonte convidou-os a estruturar uma coleção didática. Para esse desafio 

mais dois professores, um de química e outro de física, juntaram-se ao grupo. Todo material 

produzido foi sendo testado em diferentes salas, seja pela professora Selma, atuante no Centro 

Pedagógico, ou por licenciandos dos cursos de física e química, em escolas da rede básica de 

ensino. Tal postura resultou no amadurecimento dessas unidades temáticas. Esse período de 

testes incomodou a editora levando os autores, entre outros motivos não especificados, a 

romperem com a mesma. Após alguns contatos, o grupo deu continuidade à escrita depois de 

assinar com a editora Scipione. Considerando o período da reforma curricular até a publicação 

da primeira edição, Helder contabilizou cerca de cinco anos dedicados a produção dos 

exemplares. 

 O mais difícil no processo de construção dos livros, segundo o autor, foi a relação com 

a editora. Os exemplares participaram de várias avaliações do PNLD, sendo bem avaliados, 

exceto no projeto gráfico. A parte que cabia a editora não estava sendo bem executada, 

levando a insatisfação dos autores e ressalvas nas avaliações. Alguns chegaram a ir a São 

Paulo para compreender como funcionava a parte gráfica, mas “o autor, curiosamente, ele não 

tem muito controle sobre” (Helder de Figueiredo e Paula – Abril/2016).  Para os autores, a 

diagramação e a qualidade das imagens influenciavam na leitura, mas pouco puderam opinar 

nessas questões. Quando tinham acesso aos “bonecos” faltava pouco para o lançamento da 



62 

 

coleção. Os curtos prazos e excesso de cobranças também foram apontados pelo autor como 

um momento difícil do processo. 

 Outro fator desgastante foram as falhas na divulgação da coleção, impedindo que os 

professores pudessem conhecer, avaliar e escolher o livro via PNLD. A editora criou a 

expectativa que o livro era difícil de vender, devido a experiências no mercado privado, não 

investindo assim na divulgação. Para Helder, eles não tiveram um tratamento digno por parte 

da editora. E mais, o formato do livro influenciava na sua baixa adesão, por se tratar de uma 

coleção que exigia muito dos envolvidos, pois transgredia a zona de conforto na qual os 

professores estavam acostumados. São exemplares baseados em atividades, em discussões, 

interação entre as partes, e a gestão do discurso precisa ser eficiente. Professores acomodados 

e replicadores do modelo tradicional de ensino têm dificuldades para se adequarem à 

proposta.   

 Segundo o autor, na produção de um material didático nada é fácil, mas é prazeroso e 

interessante. Destacou o escrever junto, o aprendizado entre as partes, o convívio social e 

desafiador que produziu crescimento, a experiência intensa de escrever a muitas mãos e a 

amizade que uniu ainda mais o grupo. Dentro deste contexto de produção, os autores criaram 

o Grupo APEC para apresentar como a autoria da coleção. O professor Helder o define como 

“um grupo de amigos, que trabalharam muito durante um período da vida e se dedicaram a 

essa tarefa comum” que foi escrever a coleção Construindo Consciências. 

 Ao tratar sobre a concepção escolhida pelos autores para fundamentar a coleção, 

Helder enumerou vários referenciais. Antes disso, destacou que todos os envolvidos na 

produção do livro didático eram consumidores ou produtores de pesquisa em Educação em 

Ciências, e, no momento da escrita, atuavam como professores e investiram nos cursos de 

mestrado ou doutorado, tendo como orientadores nomes importantes para o ensino de 

Ciências. Segundo o autor, os livros foram orientados basicamente por pesquisas em 

Educação em Ciências que questionavam o ensino transmissivo.  

 Na literatura em Educação em Ciências, os autores se debruçaram nos referenciais que 

tratavam das concepções espontâneas; modelos de mudança conceitual; os perfis conceituais e 

a mobilização do conhecimento em função do contexto propostos por Eduardo Fleury 

Mortimer; estudos da área do discurso; a epistemologia, história, filosofia e sociologia das 

Ciências, e como é a construção do conhecimento científico. Eram leituras que o grupo tinha 

em comum e que embasaram a construção dos textos e atividades. Helder revelou a afinidade 

do grupo por questões da história, filosofia e sociologia da ciência, do estudo do discurso e da 
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linguagem em sala de aula, das relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e da ciência e 

arte. Concluiu seus dizeres sobre a concepção do livro com as seguintes palavras: 

 

[...] nossa identidade em relação a esses referenciais nos levou tanto na condição de 

protagonistas no processo de reformulação curricular e de produção de materiais alternativos, 

na época a gente formava grupo de professores e orientava na produção de materiais por eles 

próprios, sequências didáticas e tal. Então, surgiu daí a diferença do livro em relação a outros 

livros. Tem a ver justamente com essas várias orientações ligadas a pesquisas em Educação em 

Ciências, que a gente levou em consideração (Helder de Figueiredo e Paula – Abril/2016).  

 

 Os referenciais citados refletiram em cuidados na escrita do manual do professor. Os 

autores tinham consciência do diferencial dos livros e que comentários rápidos ou apenas 

respostas dos exercícios não dariam aos docentes subsídios para explorar todas as 

potencialidades da coleção. Na assessoria pedagógica, justificaram suas escolhas quanto a: 

organização em unidades temáticas, apresentação dos conteúdos, proximidade estabelecida 

entre contextos e conceitos, e exposição dos resultados obtidos pelo uso das propostas em 

aulas no Centro Pedagógico ou em estágios da licenciatura. Tal postura visou alicerçar o 

trabalho do professor que optasse por sair da sua zona de conforto e a buscar novos caminhos 

para o ensino de Ciências. Os manuais sempre foram elogiados pelos pareceristas do PNLD, e 

concluiu “estamos falando de uma experiência que teve começo, meio e fim agora, o livro já 

não é publicado há dois anos”. 

 Com o rompimento entre as partes, o grupo chegou a conversar sobre a busca de uma 

nova editora. Helder posicionou-se contra, visto os constrangimentos que já haviam passado 

nos anos anteriores. Esse movimento até aconteceu, mas não teriam tempo hábil para produzir 

uma coleção e inscrevê-la no PNLD 2017. Na ocasião, os direitos autorais das imagens, até as 

produzidas pelos autores, foram comprados pela editora Scipione. Assim, seria necessário 

recomeçar e investir em digitalização, pesquisa de imagens e iconografias, etapas estas muito 

trabalhosas. A editora contactada não ofereceu o suporte técnico necessário para que os 

prazos fossem cumpridos. Esse movimento se perdeu.  

 Helder criticou as políticas públicas direcionadas a produção e distribuição de livros 

didáticos. Como o programa avalia as coleções de 4 em 4 anos, as editoras aproveitam a deixa 

para lançar novas coleções, ou até mesmo fazer pequenos ajustes, para dificultar a reutilização 

de livros e manter o negócio cada dia mais rentável. Afinal, o maior comprador de livros 

didáticos do país é o governo. O autor descreveu brevemente esse momento: 

 

[...] a cada 4 anos é a mesma coisa, é aquele caos de prazos apertados só pra nós, aquela 

decepção com a parte que cabe a editora e, em alguns casos, quando estávamos satisfeitos com 
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o texto, e isso aconteceu mais de uma vez, imposições cosméticas só para alterar número de 

páginas (Helder de Figueiredo e Paula – Abril/2016). 

 

 A integração da coleção Construindo Consciências ao Projeto Velear – Ciências foi 

justificada pela facilidade de se divulgar coleções com exemplares de várias áreas do 

conhecimento. Ajustes quanto ao projeto gráfico foram realizados a fim de padronizar todas 

as coleções que fariam parte do Projeto (Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, etc.). E, 

mais uma vez, a expectativa de divulgação dos exemplares e da proposta pedagógica, e a 

melhoria na qualidade gráfica, foi frustrada. Para Helder, uma situação vergonhosa. 

 Em relação às chances de um livro com as características do Construindo 

Consciências ser muito adotado, não há otimismo. Na sua prática, o professor Helder não 

utiliza livro didático e sim materiais de sua produção, sejam eles textos, atividades ou roteiros 

de laboratório. Esses recursos só são incorporados a sua aula depois que os alunos já viram 

experimentos ou começaram a conversar sobre o tema que será tratado. Com isso, eles têm o 

que dizer, encontram palavras com as quais podem confrontar o texto que farão a leitura. Para 

o autor, uma aula não deve ser centralizada no livro, apesar da coleção guardar essa 

característica de conduzir o trabalho em sala de aula. E finalizou dizendo que o professor deve 

buscar fontes interessantes e fazer as suas escolhas. 

 

2.3.3 As memórias da autora Selma Ambrosina de Moura Braga 

 

[...] foi um aprendizado para todos nós. O grupo estava aberto ao diálogo das diferentes áreas 

(Selma Ambrosina de Moura Braga – Abril/2016). 

 

 A professora Selma recebeu-me no dia 05 de abril de 2016 no Centro Pedagógico da 

Universidade Federal de Minas Gerais, local de sua atuação profissional. Antes de 

conversarmos, fui agraciada com a oportunidade de ouvir o professor Eduardo Mortimer 

proferindo uma palestra aos alunos do Clube de Ciências da referida instituição. É importante 

esclarecer que a professora Selma faz parte desse projeto e quando cheguei ao Centro 

Pedagógico, estava na sala com os alunos, demais professores participantes e com o 

palestrante. Mortimer foi citado anteriormente como referência teórica para os autores, mas eu 

mal sabia que ele seria um personagem que compôs a história da Coleção Construindo 

Consciências e que contribuiu para o preparo das primeiras unidades temáticas. Como dito, a 

história dos livros é anterior ao próprio material. 
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 O Centro Pedagógico, local onde grande parte da história foi construída, foi 

apresentado como um espaço de formação de professores, visto que recebe graduandos 

durante os estágios obrigatórios da licenciatura ou docentes atuantes na educação básica para 

formação continuada. A equipe do Centro Pedagógico oferece ainda cursos de educação 

ambiental, de iniciação científica, de produção de materiais pedagógicos, na modalidade 

semipresencial. Selma o definiu como “[...] um espaço de ensino-aprendizagem, não só para 

os alunos do fundamental, mas também para a formação do professor”.  

 Logo na sua chegada à instituição, Selma se deparou com grupos de estudo em ensino 

de Ciências e aproximou-se do Eduardo Mortimer. Na ocasião, ele coletava os dados da sua 

pesquisa de doutorado nas salas de aula do Centro Pedagógico. Tempos depois, Mortimer foi 

orientador da professora Selma nos cursos de mestrado e doutorado, estreitando suas relações 

e ampliando a parceria.  

 Com a aproximação da professora Maria Emília e do professor Orlando Aguiar ao 

Centro Pedagógico, visto o desenvolvimento do estágio curricular obrigatório de seus alunos, 

novas parcerias foram firmadas, e esses docentes dedicaram-se a escrita de unidades temáticas 

voltadas para a discussão sobre materiais, abordando os seus aspectos físicos, químicos e 

biológicos. Esse esforço conjunto foi organizado e deu origem ao livro Mundo dos materiais, 

publicado pela editora da UFMG, premiado em um concurso promovido pelo MEC, 

distribuído para diferentes escolas no Brasil e utilizado como ferramenta de formação de 

professores de Ciências. 

 Essa experiência foi o pontapé inicial para a integração de novos colegas à equipe e a 

escrita de unidades temáticas que fossem ao encontro das concepções do grupo sobre a 

Educação em Ciências para o ensino fundamental, compondo, mais tarde, a Coleção 

Construindo Consciências.  

 Atenta aos detalhes, a professora Selma descreveu a assessoria pedagógica e os 

desafios que envolveram a sua escrita. Para ela, uma aula de formação de professores para os 

próprios autores da coleção. Essa assessoria diferenciava-se pelo seu caráter orientador, 

informativo, por apresentar a quem o escolheu as concepções de currículo e de ensino de 

Ciências propostas pelos autores e trazer os comentários sobre cada atividade baseando-se nas 

experiências de sala de aula. Todas as atividades pensadas para os livros foram previamente 

testadas, e nesse momento, buscou-se as ideias prévias dos alunos até mesmo para terem o 

entendimento de como elaborar a assessoria. O discurso de autoridade e o diálogo estão 
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presentes na proposta da coleção, mas, segundo a autora, o professor precisa ser formado para 

captar essas peculiaridades. 

 Com alguns livros em mãos, Selma buscou, ao folhear as páginas, registros em sua 

memória. Destacou estratégias de ensino e suas percepções sobre o processo de construção do 

conhecimento dos alunos, o incentivo a argumentação, como os estudantes incorporam e se 

aproximam da linguagem científica, a forma como expõem o conhecimento prévio e as ideias 

que permanecem, e dificuldades comuns ao longo do processo de ensino-aprendizagem. A 

FIG. 11 foi utilizada pela autora como exemplo de uma estratégia de ensino. Em seguida a 

autora explica o propósito da atividade. 

 

Figura 11 – Seção “Trocando ideias” 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2009, v. 3, p. 74) 

 

[...] eu entreguei para eles várias vezes, em várias turmas, de diferentes anos, só o contorno do 

corpo e falei assim: imagina que essa pessoa está comendo o sanduíche. Faça o percurso do 

sanduíche. No primeiro desenho, uma das coisas era isso, a água para um lado e o sólido para o 

outro. Em outro desenho represente os ossos do corpo. Eles têm em sala o esqueleto e os livros 

estavam entre eles. Os ossos foram representados inteiros, ou seja, não tem articulação, nesse 

daqui olha como separa e desse aqui é inteiro, os ossos da perna vem lá de cima (a autora 

apontava nos livros o que dizia). Eles desenhavam as ideias que eles tinham. Eu pegava os 

desenhos deles, recortava, montava e pedia: vocês vão encontrar e falar de acordo com o que 

vocês estão vendo nos livros e no esqueleto da sala, onde tem erro aqui. Eles identificavam, 

mas isso aqui não pode ser assim, não tem articulação. Quando pedia para refazer, eles faziam 

do mesmo jeito. Eram coisas que nós nos perguntávamos, como é ensinar? Como é aprender? 

Como que é isso? Nós fomos pegando umas coisas assim e trazendo, discuta com seu grupo e 

responda as questões. Como que as ideias permanecem? Como eles veem costelas? De um 

lado, eles têm a ideia só de pegar de um lado, não pega no corpo como um todo. São muitas as 

possíveis explicações para essas interpretações. Quando você fecha os olhos, como você 

imagina o sanduíche descendo no seu corpo? A partir disso aqui, nós incluímos na seção 

Trocando ideias para levantar um pouco as ideias espontâneas dos alunos, suas concepções e 

vamos discutir isso na assessoria pedagógica, o conceito que o aluno tem e sugestões de como 

trabalhar essas ideias [...] (Selma Ambrosina de Moura Braga – Abril/2016, grifos da 

pesquisadora). 

 

 Selma apresentou-nos como buscou as concepções prévias dos alunos e como essa 

abordagem foi incorporada a assessoria pedagógica da coleção.  Para a autora, o professor 
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quando ensina têm conceitos, imagens e modelos formados. O aluno nem sempre consegue 

compreender e formalizar tais informações, cada um tem o seu tempo. A assessoria torna-se 

uma ferramenta importante nesse processo de mediação. 

 Outra característica da coleção, que ganhou destaque no relato da professora Selma, é 

a escrita dos livros a partir de ideias estruturadoras. A biologia, considerada por ela a ciência 

do século, está em constante atualização, trazendo sempre novos dados e conhecimento, assim 

como foi na época das Ciências físicas e químicas. Com isso, os livros didáticos ficam 

rapidamente defasados. Os autores assumiram como premissa trabalhar, seja no aspecto 

biológico, físico, químico ou astronômico, conceitos estruturantes que precisam ser discutidos 

com os alunos enquanto estudantes desse segmento de ensino, e que servirão de base para 

qualquer discussão no âmbito das Ciências Naturais. As unidades temáticas e o conteúdo 

foram definidos a fim de enriquecer a base conceitual do aluno, sendo utilizada como 

estratégia a abordagem por contextos.  

 Os autores se organizaram em função da coleção, visto que ela foi construída a várias 

mãos. Selma referiu-se ao aprendizado e às trocas entre os colegas, por ter sido uma escrita 

exercida a partir do diálogo das diferentes áreas, sem expressões de vaidade e de forma 

complementar. As discordâncias foram enriquecedoras, levando o grupo a pensar de maneiras 

diferentes o que pretendiam abordar. Para aqueles que assumem o desafio de escrever livros 

didáticos os prazos são curtos. Foram tempos apertados, dotados de significados: 

 

[...] foi uma fase interessante, especialmente para mim, porque uma parte do momento que eu 

passei pela coleção, essa daqui foi publicada em 2003, eu estava terminando meu doutorado 

que era sobre o texto do livro didático de ciências. Eu mergulhei nos dois sentidos, produzindo 

o texto e analisando o texto (Selma Ambrosina de Moura Braga – Abril/2016).  

 

 Com sua análise, Selma identificou que o texto dos livros didáticos é um gênero de 

discurso, não sendo facilmente entendível, visto que a presença maciça de um vocabulário 

conceitual fazia com que o aluno não o compreendesse e/ou não se percebesse no contexto 

apresentado. A ciência era vista como algo distante. A preocupação, enquanto autores de um 

livro didático, seria a de ensinar Ciências de modo que o aluno se aproximasse do livro, da 

sua abordagem e relacionasse o conhecimento ao seu cotidiano. A ciência tem a sua própria 

linguagem e o aluno, aos poucos, deveria incorporá-la ao seu discurso. Para Selma, “aprender 

ciências é também aprender a sua linguagem”.  

 A autora complementou a sua fala apontando a importância de apresentar aos alunos a 

história da ciência, visto que trata-se de um conhecimento mutável, refutável e que pode ser 
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ampliado. E que os primeiros achados foram a base do conhecimento atual. Na coleção, os 

autores voltaram os seus olhares para a abordagem CTS e cotidiana, escolheram conceitos 

fundantes das diversas áreas do conhecimento e que pudessem dialogar entre si. Não sendo 

possível, a individualidade de cada conteúdo disciplinar foi respeitada. 

 Às dificuldades dos professores em trabalhar a coleção nesse novo formato do ensino 

de Ciências, Selma atribuiu três fatores: formação dos professores, não compreensão da 

proposta do livro e ligação ao modelo tradicional de ensino.  Para trabalhar uma coleção como 

a Construindo Consciências o professor deve ser formado de modo diferente, estar aberto ao 

diálogo e ao aprendizado, a fim de suprir as lacunas na sua formação. O currículo precisa ser 

construído de modo a aproximar-se dos alunos, despertando o interesse dos envolvidos. O 

conhecimento se soma, e quando respeitado o cognitivo, pode ser trabalhado em qualquer 

momento do ensino fundamental, e não seguindo o modelo imposto de ambiente no 6º ano, 

seres vivos no 7º, corpo humano no 8º e conceitos químicos e físicos no 9º ano. Todas essas 

afirmações embasaram-se na experiência de uso da coleção Construindo Consciências no 

Centro Pedagógico da UFMG. 

 A ausência dos livros no PNLD 2017 é o reflexo do rompimento com a Scipione. Há 

uma movimentação para buscar nova editora, mas o grupo está em um momento reflexivo. 

Para Selma, é hora de apostar em formatos diferentes. Os avanços tecnológicos chegaram às 

escolas e, enquanto profissionais da educação, temos o dever de acompanhá-los. Deste modo, 

defendeu a construção do e-book como uma maneira de se aproximarem da tecnologia e das 

novas demandas do mercado. Os professores terão em mãos as unidades temáticas e a 

liberdade de montar seu material de modo que atenda as suas necessidades. 

 Algumas dificuldades no processo de criação, mais especificamente quanto às 

ilustrações e ao layout dos textos, foram relatadas pela autora. A editora não tinha experiência 

em tratar imagens, sendo a qualidade criticada tanto pelos escritores, quanto pelos pareceristas 

do PNLD. Os textos prontos eram entregues, mas a edição era realizada pela equipe gráfica. 

Em alguns momentos foram discutidas essas insatisfações, com poucos resultados. Selma 

citou um artigo publicado por ela, Francisco Coutinho e Adriana Gonçalves quanto ao valor 

didático das imagens e como essa baixa qualidade pode interferir na compreensão do texto. 

Quanto ao PNLD, ressaltou a boa avaliação da assessoria pedagógica e que algumas críticas 

são parte das escolhas feitas pelos autores.  

 O movimento de ir além das coleções didáticas já existe e a autora o encara de forma 

positiva. Ela define o livro como um suporte que traz para a sala de aula os textos, as imagens, 
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as atividades. Temos ainda vídeos, jornais, revistas, que devem ser incorporados a pratica 

docente, mas com cautela e após uma análise crítica, evitando que esses recursos se 

contraponham a ideia da ciência e do que está sendo proposto pelo livro didático de 

referência. As escolhas do professor devem ser condizentes ao seu planejamento e ao 

currículo escolar, embasadas em objetivos sólidos de caráter significativo. A abordagem 

pedagógica da coleção Construindo Consciências favorece esse planejamento e solidez, e 

instiga uma reflexão acerca da formação de professores, apontada pela autora como o maior 

problema do ensino.  

 Algumas indagações levaram a professora Selma a refletir: por que os alunos rasgam, 

esquecem, perdem ou rabiscam os livros? Ao analisar os textos didáticos durante a pesquisa 

de doutorado percebeu que o distanciamento dos alunos justificou-se pelo fato de não 

compreenderem a linguagem empregada. Por isso, o cuidado na escrita da coleção 

Construindo Consciências. Com o trabalho contínuo e diferentes ações, como o emprego de 

técnicas de leitura e interpretação de textos, a autora fez com que os seus alunos perdessem o 

“medo” do livro e o utilizasse de forma mais significativa. Eles aprenderam a estudar através 

do livro, a ler e a entender o texto, e a buscar o que não compreendiam. Resultados estes de 

práticas com objetivos bem definidos. O trabalho interdisciplinar também favoreceu 

diferentes abordagens e o respectivo aprendizado. 

 A todo momento, a autora recorreu às atividades presentes nos exemplares e às 

experiências vividas no cotidiano do Centro Pedagógico para ilustrar a sua fala. Descreveu 

estratégias de ensino, principalmente as com o intuito de buscar os conhecimentos prévios dos 

alunos, instigar a argumentação e/ou o raciocínio. Finalizou revelando o seu desejo de ter seis 

aulas de Ciências por turma: “eu ia deitar e rolar”. E sorriu. 

 

2.3.4 As memórias do autor Orlando Aguiar Gomes Júnior 

 

[...] a gente sabe que livro nenhum roda sozinho, que o barato é quando o professor se apropria 

e cria com o livro (Orlando Aguiar Gomes Júnior – Abril/2016). 

 

Um convite levou-me a um dos jardins da Faculdade de Educação da UFMG (FaE – 

UFMG). O professor Orlando aprecia esse espaço e o escolheu para conversarmos sobre a 

coleção Construindo Consciências. Tal encontro aconteceu no dia 12 de abril de 2016. 

O primeiro momento descrito pelo professor Orlando foi a parceria firmada entre ele e 

as professoras Selma e Maria Emília, pouco depois de sua admissão na instituição, para 
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trabalhar na produção de unidades temáticas voltadas para um ensino de Ciências integrado, 

com temas da física, química e biologia. Entre essas produções, destacou-se a confecção do 

livro Mundo dos materiais, publicado pela editora da UFMG, no final dos anos 90. Todo 

material produzido foi testado no Centro Pedagógico da UFMG.  

 Na mesma época, mais especificamente em 1998, esses autores foram convidados pela 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais para compor um programa de reforma 

curricular, chamado Projeto de Melhoria da qualidade e Eficiência do Ensino Médio 

(PROMÉDIO) voltado para a capacitação de professores e revisão curricular. Aos poucos 

outros docentes vinculados ao CECIMIG/UFMG foram incorporados ao projeto e, 

posteriormente, compuseram o Grupo APEC, que assina a coleção Construindo 

Consciências. A ideia era a que os professores da educação básica fossem estimulados a 

produzir materiais. Diante disso, a equipe montou várias unidades temáticas para serem 

utilizadas nos momentos de formação. Pouco depois, a Secretaria de Estado da Educação 

(SEE) ampliou a ação aos demais professores da educação básica com o Projeto de Inovações 

Curriculares e Capacitação de Professores do Ensino Fundamental (PROFUNDAMENTAL) 

levando a equipe a novas produções. Essa experiência resultou em diversos materiais: “Pelos 

caminhos da água”, “O corpo humano em movimento”, “A regulação térmica dos seres vivos” 

e muitos outros que se tornaram, posteriormente, capítulos da coleção.  

 O professor Orlando relatou que não foi construída uma relação de confiança entre a 

primeira editora que acolheu o projeto de escrita dos livros e os autores. Tal fato levou o 

Grupo APEC a se desvincular dessa empresa e a buscar nova editora. A Scipione passou a 

editar a coleção que estava sendo produzida. Em um primeiro momento, a responsável pelo 

projeto não entendia a proposta dos autores. Essa condição mudou com a presença de uma 

nova gerente editorial que se envolveu no projeto e compreendeu que se tratava de um 

produto de qualidade e de excelência acadêmica, sério, com proposta didática consequente e 

que propunha mudanças para o ensino de Ciências.  

 O caminho foi traçado em conjunto. Os autores fizeram o mapeamento do que seriam 

os livros, o percurso, os temas e conceitos vinculados a eles. Definidas as estratégias, 

organizaram-se em duplas para a escrita dos capítulos e posterior leitura dos textos produzidos 

pelos colegas. Estes eram então editados. Para o Orlando, as suas produções e as do professor 

Helder tinham um caráter mais lógico. Era necessário incorporar o lúdico. Nesse ir e vir de 

textos, eles foram uniformizados. Uma característica marcante era a preocupação com as 
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concepções prévias dos estudantes, como trazer esse conhecimento para a discussão inicial, 

desafiar o aluno e introduzir conceitos científicos. 

 O professor Orlando descreveu com detalhes o que foi pensado para a construção dos 

livros: 

 

[...] a gente estava muito certo do que queríamos: um texto que fosse agradável de leitura para 

os jovens, que fosse atraente e a ciência como aventura de conhecer o mundo. A gente pensava 

muito em um currículo de atividades que os meninos fossem chamados a participar do 

processo de aprendizagem, que desse mais espaço para interação, trabalho em grupo, discussão 

e debate, argumentação. A gente pensava em um livro com esse recorte temático e a partir das 

coisas para os conceitos e não dessa estrutura hierarquizada. Havia um desejo de superar a 

fragmentação dos conteúdos escolares, cada coisa na sua gavetinha e as gavetinhas não 

conversam entre si, tanto as gavetas das disciplinas como também de aspectos do mesmo 

campo. Por exemplo, essa coisa do ambiente e vida. É impressionante como os livros didáticos 

tradicionais, na tradição do ensino de ciências, você conversa do ambiente sem vida no 6º ano: 

ar, água e solo; e depois vem a vida sem ambiente no 7º ano, com as descrições dos seres 

vivos. A gente queria uma coleção que fosse acompanhando, de certo modo, o amadurecimento 

intelectual dos alunos, que fosse mais progressiva e recursiva, com alguns conceitos indo e 

voltando, conduzindo o olhar da coleção (Orlando Aguiar Gomes Júnior – Abril/2016). 

 

 Nos textos estavam presentes a relação CTS, seus usos e implicações, bem como a 

história da ciência. Para o autor, essas características norteavam as produções sendo uma das 

marcas da coleção. Ao comparar os livros amplamente distribuídos nas escolas e a coleção 

Construindo Consciências, o professor Orlando é enfático: tratava-se de livros com 

pequenas adaptações dos modelos tradicionais propostos pelos PCN e PNLD, uma 

maquiagem disfarçada; e o Construindo Consciências tinha um projeto curricular que, de 

fato, se diferenciava dessas proposições.  

Essencialmente, os autores da coleção trabalhavam com a formação docente, o que 

demandou um cuidado na escrita do manual do professor. O Orlando, na sua fala, apontou as 

premissas que nortearam a confecção desse material de apoio a prática docente: 

 

[...] nós todos trabalhamos com formação de professores e a gente sabe que livro nenhum roda 

sozinho, que o barato é quando o professor se apropria e cria com o livro. A gente não queria 

um manual do professor prescritivo, mas queria convencer o professor daquelas ideias, das 

nossas escolhas e dar elemento para que ele pudesse fazer um bom trabalho, que o manual 

fosse também um material de formação. Então, a gente dedicava tanto o tempo para a escrita 

do manual, quanto do livro. A gente não queria fazer um manual que fosse impossível de se 

ler, mas que desse referência para o professor conduzir as atividades, ter elementos de 

respostas possíveis para as atividades e de discussão do que podia rolar no trabalho com os 

alunos, mas que não fosse gabaritinho, faça e execute. É um texto que a gente tentou escrever 

como se fosse uma conversa com o professor (Orlando Aguiar Gomes Júnior – Abril/2016). 
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 Para o autor, é positivo o movimento do professor de ir além da coleção didática, de 

fazer escolhas e de criar coisas. A ideia foi convidar o professor a pensar. E complementa: 

“algumas pessoas fazem trabalhos fantásticos no ensino de Ciências”.  

 Atentou-se, por um instante, em datas, retornando aos primeiros momentos da história. 

A primeira edição do livro foi publicada em 2003, e de acordo com os cálculos feitos foram 

em média quatro anos de dedicação à escrita dos exemplares, sendo esta mais intensa entre 

2001 e 2002. A primeira demanda atendeu ao mercado privado, visto que a inscrição para a 

avaliação dos livros pelo PNLD já havia encerrado. Logo, participou dos PNLDs 

subsequentes. No Guia do Livro Didático de 2014 a coleção foi nomeada Velear – Ciências. 

O Orlando relatou essa mudança. 

 Uma insatisfação dos autores era o fato da coleção Construindo Consciências não ser 

amplamente divulgada nas escolas. Os livros eram pouco adotados, não por rejeição dos 

profissionais, mas por falhas na distribuição. Os vendedores assumiam a voz dos professores 

referindo-se a coleção como incompleta ou julgavam que os livros eram elitistas e sofisticados 

para a rede pública de ensino, devido a sua adoção pelo mercado privado. E mais, como a 

editora comercializa coleções com ampla distribuição e venda, direcionou o seu olhar apenas 

para elas. Tais fatos tornaram-se motivos de críticas por parte dos autores, tanto no momento 

de escolha dos livros no PNLD 2008, quanto no edital de 2011.  

Posto isto, a editora, para a edição de 2014, propôs ao grupo inserir a coleção 

Construindo Consciências em um projeto gráfico comum a outras disciplinas, alegando que 

fariam uma edição especial com o que havia de melhor em termos de livro didático na 

Ática/Scipione, selecionando os projetos mais ousados e consistentes. De fato, a editora 

reuniu bons escritores de livros didáticos. Várias reuniões foram realizadas com a equipe a 

fim de chegarem a um consenso quanto ao projeto gráfico e à uniformização dos exemplares. 

A expectativa girava em torno da diagramação e qualidade gráfica. Segundo o autor, eram 

nesses quesitos que a coleção Construindo Consciências perdia pontos na avaliação do 

PNLD, justamente na parte que não cabia aos autores, e sim à editora.  

Quando foram apresentados ao novo projeto gráfico se decepcionaram com a 

qualidade do material, com o nome do projeto e a com a postura da editora em não 

encaminhar para as escolas qualquer informação que vinculasse o Projeto Velear – Ciências à 

coleção que lhe deu origem: Construindo Consciências. Aqueles que trabalhavam com os 

livros só tiveram acesso a essas informações quando buscaram na internet ou entraram em 

contato com os autores. Deste modo, poucos os adotaram, e os livros só chegaram às escolas 
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por meio de profissionais que já conheciam o material e que fizeram esse movimento para 

mantê-lo como referência. Nesse trecho da conversa, o Orlando citou as dificuldades de uma 

orientanda em encontrar uma escola que teria adotado os livros cujos professores participaram 

do processo de escolha. 

O fato é que a editora rompeu com os autores e no PNLD 2017 a coleção não estará 

mais presente. O grupo chegou a conversar sobre a busca de uma nova editora, mas, segundo 

o autor, a relação com a equipe editorial é muito desgastante. As imagens utilizadas, 

normalmente, são selecionadas em bancos de dados gratuitos, europeus ou americanos, não 

condizendo com a realidade do nosso país. Isso faz com que o aluno não se reconheça no 

material didático de referência. Pensar um texto e suas imagens e não ter o retorno esperado 

foi frustrante. Em vários momentos, esboços preparados pelo professor Helder compuseram 

as ilustrações da coleção.  

Nos minutos finais da entrevista, o professor Orlando falou sobre o que foi mais 

difícil nesse percurso: “Lidar com a editora, lidar com essa parte comercial, lidar com a falta 

de caráter e com o MEC a reboque”. O autor criticou as políticas do PNLD, chamando-as de 

equivocadas.  

 

Qual a necessidade de rever os livros a cada 3 anos? Isso serve apenas para enriquecer o 

mercado editorial, pois as alterações nas coleções são pouco substanciais em termos de 

conteúdo. Esteticamente são feitas alterações, atualizações de imagens e fonte, mas a essência 

da coleção se mantem. Assim, os livros usados são descartados. Nas livrarias as novas edições 

são vendidas a preços exorbitantes para aqueles que estudam em escolas privadas (Orlando 

Aguiar Gomes Júnior – Abril/2016).  
 

A reflexão sobre o que foi mais fácil nessa experiência veio acompanhada de uma 

gargalhada. Orlando referiu-se ao convívio do grupo, sendo “a parte mais gostosa” que os 

uniu, o que os mantêm e o que encoraja novos projetos. Atritos existiram, mas fizeram parte 

do amadurecimento do grupo. E reforçou, foram tempos de grande aprendizado. As 

proposições para o ensino de Ciências convergiram muito, apesar da história, da trajetória ou 

do estilo de cada um, gerando “esse colorido” que é a coleção. Todos se sentem 

representados. Complementou dizendo: “um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho e prazer 

de ter feito na minha vida acadêmica é o Construindo Consciências”. Não foram necessárias 

mais palavras, o brilho no olhar enfatizou quão valorosa foi a experiência de escrever a muitas 

mãos e os resultados desse trabalho para aquele que se envolveu na produção dos livros 

Construindo Consciências. Sem mais, e muito agradecida, me despedi. 
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2.3.5 As memórias da autora Maria Emília Caixeta de Castro Lima 

 

[...] o livro nasce em um discurso arrojado de educação e de formação, numa sociedade 

conservadora, retrógrada, cristã. O livro nasce em uma sociedade que não estava preparada 

para ele (Maria Emília Caixeta de Castro Lima– Junho/2016). 

 

 A orientadora dessa pesquisa, gentilmente, cedeu o espaço de sua casa, na tarde do dia 

03 de junho de 2016, para que eu e a autora Maria Emília pudéssemos conversar sobre o livro 

Construindo Consciências. Apresentei-me e falei um pouco sobre essa investigação e o que 

nos levou a buscar as memórias dos autores. Fui surpreendida por uma pergunta: porque o 

livro Construindo Consciências foi o escolhido? Voltei um pouco no tempo, no primeiro 

contato entre orientadora e orientanda, quando a Sheila me apresentou a coleção e relatou 

alguns de seus diferenciais. A meu ver, a orientadora dessa pesquisa comunga com as ideias 

dos autores quando as discussões envolvem o ensino de Ciências. Estando de acordo, busquei 

uma escola que havia adotado os exemplares. 

 Maria Emília começou sua narrativa afirmando que o livro tem uma história muito 

anterior a sua escrita. Seu relato tem como ponto de partida o ano de 1998, quando ela, Selma 

e Orlando trabalhavam com a formação docente e desenvolveram trabalhos no âmbito do 

Centro Pedagógico, incluindo o livro Aprender Ciências: um Mundo de Materiais. Uma 

parte dessa produção, bem como a parceria com a professora Selma, era resultado de 

trabalhos anteriores de consultoria, antes mesmo de a autora ser professora da Universidade 

Federal de Minas Gerais.  

 Em trabalhos de consultoria em escolas da rede privada, esses autores começaram 

discussões voltadas para uma abordagem interdisciplinar das Ciências, com menos 

memorização e com foco no raciocínio. Além disso, falou-se sobre conceitos, temas, como é o 

pensamento, a organização do ensino e da aprendizagem. Pouco depois da sua aprovação no 

concurso da UFMG, lecionando e fazendo seu doutorado na Unicamp, Maria Emília e os 

demais envolvidos, levaram essa discussão para professores da rede estadual de ensino 

enquanto consultores da Secretaria de Estado de Minas Gerais nos projetos 

PROFUNDAMENTAL e PROMÉDIO, momentos destinados a formação de professores. 

Mais uma vez, o trabalho foi baseado em temas, com o objetivo de estimular os docentes a 

produzirem unidades temáticas. Como exemplo, os autores construíram algumas unidades. 

 A abordagem interdisciplinar e temática era muita antiga e esses apontamentos já 

estavam sendo feitos em diferentes instâncias, voltadas para a formação de professores, antes 
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mesmo da organização dos autores em um grupo ou da construção do material didático. Em 

certo momento, começaram a ser questionados: 

 

[...] se vocês fazem tanta crítica aos livros, aos currículos, por que vocês não escrevem um 

livro? Em que nós vamos nos basear? Qual livro nós vamos adotar para implementar um 

currículo diferente? Se trabalharmos com esses livros tradicionais, nós vamos ficar na mesma. 

E mudar o currículo e não ter material de apoio, também não tem jeito, porque temos que 

adotar um material (Maria Emília Caixeta de Castro Lima– Junho/2016).  

 

 Esse questionamento levou o grupo a pensar na possibilidade de escrever uma coleção 

didática, visto as unidades temáticas que já haviam sido desenvolvidas. Entretanto, esse 

projeto foi sendo adiado. Maria Emília explicou que eram muitas as atribuições enquanto 

docentes de uma universidade, alguns autores estavam cursando o mestrado ou o doutorado e 

tinham pouco tempo para dedicar à escrita. Além disso, era um grupo sem a ambição de se 

tornar autor de livro didático, mesmo sabendo que poderia trazer um bom retorno financeiro. 

Na sua essência, a autora era formadora de professores.  

 Quando o grupo inicial decidiu escrever a coleção, foram sondados até por uma 

pequena editora que ainda não trabalhava com livros didáticos, mas que logo percebeu suas 

limitações para essa produção. Pouco depois, a autora foi convidada a reescrever livros que 

não estavam de acordo com as novas políticas de livros didáticos. Recusou-se a fazer esse 

trabalho e começou a organizar o grupo, que mais adiante, assinou a coleção Construindo 

Consciências. Maria Emília não tinha experiência como professora de Ciências, trabalhou por 

dezoito anos com alunos do ensino médio. Sua referência nos anos finais do ensino 

fundamental era a professora Selma.  

 Nesse contexto, novos professores foram indicados para compor o grupo: Carmen, 

Mairy, Ruth, Nilma e Helder. Alguns já haviam trabalhado juntos como consultores. Os livros 

nasceram de vários trabalhos e projetos do grupo, especialmente da crítica, muito calcada nas 

leituras da academia e na experiência de formar docentes. Os autores voltaram-se para as 

unidades que haviam sido escritas, pensando em um livro mais temático e interdisciplinar. 

Maria Emília citou o seu apreço e de outros autores pela história da ciência, inclusive o da 

professora Ruth, cuja dissertação abordou esse tema voltado para o ensino de física. A 

presença de Ruth na Escola do Legislativo
9
 estimulou discussões no campo da cidadania, o 

que impulsionou outra abordagem incorporada à coleção, a CTS.  

                                                           
9
 A Escola do Legislativo da Assembleia de Minas tem por objetivo contribuir para a formação técnica e política 

de agentes públicos e da sociedade em geral. A Escola tem ações voltadas para deputados, vereadores, servidores 
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 O grupo queria romper com a clássica divisão do ensino de Ciências em ambiente, 

seres vivos, corpo humano, e Química e Física; e com a ideia de que a história da ciência deve 

constar em boxes isolados no final do livro. Para tal, buscaram as concepções prévias dos 

alunos e a interdisciplinaridade, aproximaram o estudante de situações do cotidiano, 

apresentaram temas com recursividade, trouxeram a experimentação, entre outros. A Física e 

a Química passaram a ser abordadas ao longo das séries e não isoladamente no último ano. A 

autora contou ainda que gostava muito da seção “Ciência e arte”. Juntos, os autores 

estabeleciam essas conexões.  

 Maria Emília caracterizou a assessoria pedagógica do livro e como ela é importante 

para o trabalho e a formação do professor:  

 

[...] esse material que serviu para nós, para poder fazer as escolhas, eles também acabam 

entrando também no livro do professor, na assessoria pedagógica. E aí, como a gente tinha 

maior experiência, o conjunto dos autores com a formação de professores, o livro da assessoria 

pedagógica, no meu julgamento, ele é muito mais poderoso, tem uma contribuição muito maior 

para o país, do que o livro do aluno propriamente dito. Porque, a partir do estudo da assessoria 

pedagógica, ele não se constitui em um gabarito das respostas, mas uma fundamentação porque 

disso, onde nós fomos, onde que a gente bebeu e etc., com muita justificativa, com muita 

explicação. Eu acho que ele empodera o professor no sentido de que mesmo tendo um outro 

livro, ele possa fazer um bom uso desse livro que não é necessariamente o Construindo 

Consciências (Maria Emília Caixeta de Castro Lima– Junho/2016).  

 

 Porque um material que promete tanto, que faz uma crítica muito aprofundada aos 

livros didáticos, quanto às questões de memorização e repetição, um livro que de certo modo 

atende ao clamor e aos documentos oficiais, não é adotado? Os motivos que levaram os 

professores a não adotarem os livros, para Maria Emília, dariam uma “tese de doutorado”. Ela 

citou três:  

 

[...] o livro nasce em um discurso arrojado de educação e de formação, numa sociedade 

conservadora, retrógrada, cristã. O livro nasce em uma sociedade que não estava preparada 

para ele. Nós tivemos que tirar várias coisas do livro por imposição da editora, porque senão o 

livro não venderia. Escolas religiosas não comprariam. A maior rede privada do país, hoje não 

sei, mas era a rede religiosa. Olha quantos anos que isso está fermentando para sair agora, toda 

essa discussão para acabar com a escola, que eles chamam de escola sem partido, uma escola 

não ideológica, para não trabalhar com a questão de gênero, essa discussão de que negro é uma 

raça inferior conforme a Bíblia... Essas coisas estavam lá de forma velada e hoje elas aparecem 

como um discurso que ninguém tem medo de fazer. Está aí nas redes sociais para todo mundo 

ver, aliás, está no governo. [...] a outra coisa é que, nós continuamos com a política de 

formação de professores de ciências no curso de Ciências Biológicas. Mas o que as escolas 

fazem até hoje, colocam professor de biologia lecionando ciências do 6º ao 8º ano, e no 9º ano 

põe alguém da física e da química dando aula. O livro do nono ano ele não era usado, porque 

ele não é física e química, e as coisas de química que tinha antes não era trabalhado porque lá 

                                                                                                                                                                                     
a ALMG e de câmaras municipais mineiras, lideranças comunitárias, entidades e cidadãos interessados em 

aprofundar conhecimentos sobre política e Poder Legislativo (MINAS GERAIS, 2017).  



77 

 

no 9º ano teriam um professor de química e física. Não tem gente para trabalhar com o livro 

[...] (Maria Emília Caixeta de Castro Lima– Junho/2016). 

 

 Em meio a esses exemplos, a autora proferiu sua opinião sobre a avaliação da coleção 

pelo PNLD. Maria Emília referiu-se à avaliação como ótima e que sempre foram muito 

elogiados. A parte frágil dos exemplares seria o projeto editorial, de responsabilidade da 

editora e não dos autores. Mesmo fazendo esse apontamento, não foram ouvidos. Os prazos 

sempre curtos passaram a “estrangular” a produção coletiva. Segundo a autora, o grupo se 

reunia para definir os temas e a sua organização em capítulos. Feitas as devidas discussões, as 

tarefas eram divididas por identidade com as pessoas ou com o assunto, ou por referência a 

área de origem, mantendo o diálogo interdisciplinar. Nos momentos de revisão, Ruth, Mairy e 

Maria Emília trabalharam juntas para fazer o acabamento da obra, acrescentando o toque 

estético, a literatura, quadros de museus e outras experiências culturais, que são marcantes na 

coleção. Para a autora, a concepção do livro Construindo Consciências pautou-se na 

formação acadêmica dos autores, na inserção no mundo da cultura e no próprio desafio de 

formar professores. 

 Em sua última fala, Maria Emília afirmou que o mais difícil nesse processo de 

construção foi enfrentar a editora e as suas imposições, e o mais fácil sempre foi criar.   

 

2.4 Contraste de olhares à luz da experiência de produzir uma coleção didática 

 

 O relato das lembranças faz um apelo à memória evocando certos fatos ou vivências 

que de algum modo nos marcaram, pontos estes onde a significação da vida se concentra. 

Ecléa Bosi, em sua obra Memória e Sociedade: lembranças de velhos, buscou nas narrativas 

de seus personagens essas marcas e a riqueza implícita em cada palavra ou gesto. Ao nos 

aproximarmos dos autores da coleção Construindo Consciências, a espelho da supracitada 

autora, desejamos eternizar essas lembranças, visto a sua importância para o cenário 

educacional. Esses livros representam uma nova forma de se pensar o ensino de Ciências no 

Brasil.  

 Não posso deixar de registrar a fala de uma das personagens desta investigação, que se 

volta às suas memórias afirmando “[...] já se passaram tantos anos que eu não lembro tanta 

coisa, talvez o que fica é o que importa” (Maria Emília Caixeta de Castro Lima - Junho/2016). 

Atentei-me a esses relatos para apresentar a história da coleção e suas situações ímpares, 

considerando o campo de visão de cada autor e o seu modo peculiar de narrar os fatos. Mairy 
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e Helder assumiram como ponto de partida os momentos de consultoria direcionados a 

formação de professores. Selma apresentou-me o Centro Pedagógico e suas peculiaridades e 

como a escrita da coleção estava, de alguma forma, atrelada a esse espaço. Por sua vez, 

Orlando e Maria Emília referiram-se a parceria com a professora Selma no desenvolvimento 

de unidades temáticas. As narrativas ora se entrelaçaram, ora seguiram caminhos solitários, 

principalmente quando se voltaram as individualidades de cada narrador.  

 A atuação profissional no campus da UFMG, seja na Faculdade de Educação, no 

Colégio Técnico ou no Centro Pedagógico, aproximaram os autores, proporcionando o 

desenvolvimento de projetos e trabalhos comuns. O livro Construindo Consciências foi fruto 

de um esforço conjunto de amigos, que trabalharam articulando formação de professores e 

pesquisas em ensino de Ciências, e que ao defenderem suas ideias foram instigados a produzir 

uma coleção didática que representasse a concepção do grupo sobre currículo e Educação em 

Ciências. Os livros foram construídos pautados em críticas ao modelo tradicional de ensino, 

sobretudo a memorização e fragmentação de conteúdos. A organização de um grupo 

multidisciplinar propôs romper com esse tradicionalismo, mostrando que é possível ensinar 

Ciências de forma integrada, assumindo como premissas o raciocínio, a argumentação e o 

aprendizado por interação. As leituras comuns sobre concepção prévia, estudos do discurso, 

história da ciência, perfis conceituais e outras voltadas para a Educação em Ciências, estão 

presentes nos textos e atividades elaboradas. Essas ideologias são alguns dos laços que uniram 

o grupo e que culminou na escrita da referida coleção.  

 Uma frase comum no início dos relatos era o fato de não se atentarem a datas, mas 

ficou evidente a cronologia. De forma geral, os autores descreveram momentos que 

antecedem a escrita do livro propriamente dita, contextualizaram e se localizaram no tempo e 

espaço. Mairy, Helder, Orlando e Maria Emília atuavam na formação de professores através 

de consultorias em redes particulares de ensino ou em projetos da Secretaria Estadual de 

Educação de Minas Gerais. Selma, além disso, como docente do Centro Pedagógico da 

UFMG, acolhia professores em formação. Em meio a pesquisas e atuações profissionais, os 

autores se dedicaram também aos cursos de mestrado ou de doutorado no período da escrita 

da coleção. 

 Essencialmente, o grupo estava em contato direto com professores da educação básica. 

Nesse contexto, materiais de apoio foram elaborados e muito do que se produziu para as 

consultorias, foram testados no Centro Pedagógico, sendo inseridos posteriormente na 

coleção. A experiência com os docentes e o modo como trataram os resultados dessas 
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experimentações tornou-se mais um diferencial dos exemplares. Com um certo orgulho, todos 

relataram os cuidados na escrita da assessoria pedagógica, que não representava apenas um 

gabarito pronto e acabado. Fundamentados em pesquisas em Educação em Ciências, 

discutiram algumas dificuldades que os professores poderiam encontrar ao longo do seu 

trabalho e sugeriram formas de intervenção visando a superação de possíveis obstáculos. A 

assessoria pedagógica era, e se mantem, um instrumento de formação docente.  

 Os livros sempre foram bem avaliados pelo PNLD, com apenas uma ressalva. Cada 

autor, a seu modo, exprimiu suas insatisfações quanto a isso, por se tratar de uma parte que 

não lhes cabia: o projeto gráfico. Em seus relatos, Mairy, Helder, Selma, Orlando e Maria 

Emília apontaram as deficiências da editora ao tratar a diagramação e a escolha das imagens 

que compuseram os exemplares. E mais, revelaram a impotência do grupo diante dessas 

circunstâncias. Pouco puderam opinar. Para os autores, a parte mais difícil do processo de 

escrita dos livros didáticos foi lidar com as questões editoriais e suas imposições.   

 Outro fato que causou desconforto entre as partes foi a falta de divulgação da proposta 

pedagógica dos livros. Aqueles professores que os adotaram em escolas públicas, acredita-se, 

foi por conhecerem o grupo e não pela ampla divulgação da editora. Maria Emília relatou que 

como no primeiro momento a coleção foi adotada por instituições privadas de ensino, os 

vendedores não acreditavam que a escola pública pudesse fazer um bom uso desses livros, 

apresentando somente as coleções que já seriam tradicionais no mercado. Mairy, Helder e 

Orlando criticaram o papel das editoras e as políticas públicas voltadas para a avaliação, 

escolha e distribuição de livros didáticos no Brasil. Tornou-se um mercado vantajoso e 

lucrativo, impossibilitando a reutilização de livros já editados. 

 Em meio a críticas e ressalvas, questionei a alguns autores o que foi mais fácil nesse 

processo de escrita da coleção Construindo Consciências. Recordo-me do Helder quando 

afirmou que não há nada fácil, mas prazeroso e interessante, resultando em desafios intensos e 

no crescimento intelectual; do sorriso fácil do Orlando ao se referir à boa convivência com o 

grupo e ao aprendizado, e do olhar convicto da Maria Emília ao definir esse momento com 

uma única palavra: criar. 

 Os autores tinham conhecimento sobre a resistência dos professores a essa nova 

proposta para o ensino de Ciências. Afinal, exigia dos envolvidos uma mudança de postura e 

o rompimento com anos de uma educação tradicional e memorística. Selma, em seu relato, 

atribuiu essas dificuldades a formação. A coleção Construindo Consciências é constituída 

por livros com um caráter desafiador, organizado em temáticas e com abordagens 
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multidisciplinares, trazendo um discurso arrojado de Educação em Ciências. Apesar de pouco 

adotado, deixa um legado para todos que tiveram contato com a coleção e que comungam das 

ideias propagadas pelos autores através dos livros. O primeiro passo já foi dado rumo a uma 

nova maneira de se pensar o ensino de Ciências. Como disse Maria Emília, talvez o livro não 

tenha nascido no tempo certo, mas está registrado na história dos Livros Didáticos de Ciências 

e vivo na literatura. 
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CAPÍTULO 3: ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 Tendo em vista os objetivos e o caráter intersubjetivo desta investigação, optamos por 

um estudo de abordagem qualitativa, dado o propósito de verificar os modos de uso do livro 

didático de Ciências por uma docente atuante nos anos finais do ensino fundamental. 

Adotamos a perspectiva microgenética como metodologia de análise, para examinarmos as 

relações estabelecidas entre os sujeitos, mediadas pelo livro didático, no âmbito da sala de 

aula.  

 A abordagem qualitativa, em sua essência, estuda os fenômenos sociais complexos, 

preservando as características holísticas e significativas do processo, considerando todas as 

partes envolvidas, bem como suas particularidades. Para tal, não há um ponto de partida e/ou 

um ponto de chegada previamente definidos. As circunstâncias reúnem os dados e a pesquisa 

molda-se a partir dos diferentes modos de “olhar” o fenômeno. Os dados coletados e sua 

amplitude refletem o quão dinâmico é o ambiente de pesquisa e como os sujeitos estabelecem 

suas relações (YIN, 2005; ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004; GODOY, 

1995).  

 Bogdan e Biklen (1994) atribuem características básicas a pesquisa qualitativa 

aplicada à educação. Para os autores, trata-se de uma investigação que leva o pesquisador ao 

exercício contínuo da observação, sendo o ambiente de estudo a fonte de dados. Ao inserir-se 

no espaço de pesquisa, aquele que investiga, utiliza instrumentos de registros, seja com o 

auxílio de um bloco de papel e lápis ou de equipamentos eletrônicos; algo que complementará 

as informações obtidas no convívio direto e que permitirá um contato constante com os dados 

coletados. Outro apontamento dos autores é o caráter descritivo da abordagem qualitativa, o 

que permite uma análise minuciosa do que acontece no ambiente de estudo. Os detalhes 

apontam uma infinidade de caminhos e significados. Aqueles que investigam demonstram 

maior interesse no processo de construção dos dados, do que propriamente nos resultados.  

 A microgenética, como um modelo de coleta e análise de dados, tem se destacado nos 

campos da psicologia e educação ao voltar-se para as minúcias dos fenômenos investigados, a 

partir do estudo de unidades interativas. Tal metodologia baseia-se na interpretação histórico-

cultural e semiótica dos processos humanos, estando associada ao uso de videogravação e 

transcrição dos dados. Em seu artigo, Góes (2000) apresentou as peculiaridades do método:  

 

[...] é possível sugerir que a caracterização mais interessante da análise 

microgenética está numa forma de conhecer que é orientada para minúcias, detalhes 

e ocorrências residuais, como indícios, pistas, signos de aspectos relevantes de um 

processo em curso; que elege episódios típicos ou atípicos (não apenas situações 
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prototípicas) que permitem interpretar o fenômeno de interesse; que é centrada na 

intersubjetividade e no funcionamento enunciativo-discursivo dos sujeitos; e que se 

guia por uma visão indicial e interpretativo-conjetural. Não se trata de afirmar que 

essa é uma versão unitária, pois há variações entre pesquisadores. Entretanto, julgo 

que há uma convergência quanto à composição de delineamentos com ênfase 

indiciária e dialógica, composição que é profícua como ponto de vista 

epistemológico e, mais especificamente, como perspectiva de investigação da 

constituição de sujeitos [...] (GÓES, 2000, p. 21, grifos da autora). 

 

 A análise ancora-se na descrição detalhada dos eventos selecionados, considerando as 

ações cognitivas, comunicativas e gestuais, o que permite uma interpretação robusta e 

consistente dos fatos ora investigados. Tais apontamentos estão embasados nas contribuições 

de Vygotsky ao método, sobretudo nas diretrizes metodológicas utilizadas por ele para 

explicar o funcionamento humano, a gênese social e as transformações do curso de eventos 

(GÓES, 2000; MACEDO, 1998; MEIRA, 1994).  

 Para Vygotsky (1984), o homem se constitui imerso na cultura, nas experiências 

coletivas e práticas sociais, e como produtor e intérprete de significações e sentidos, sendo 

recorrentes em suas obras discussões sobre signo, palavra e linguagem. Sua principal 

contribuição à análise microgenética, segundo Góes (2000, p.13) “[...] está na proposição de 

uma visão ampla da investigação histórico-cultural” e “[...] estende-se à forma promissora de 

considerar o nível dos detalhes dos processos”.  

 Ao referir-se a análise minuciosa de unidades interativas – também chamadas de 

episódios por Mortimer (2000), Vygotsky recomendou a escolha de recortes que 

conservassem as propriedades do todo. Para Mortimer (2000), o uso da análise microgenética 

em sala de aula está atrelada ao estudo do discurso como um fenômeno gerador de 

significados. A identificação e análise de micro unidades de sentidos podem ajudar a definir a 

constituição de um episódio, que, segundo o autor, é algo ainda implícito no método 

supracitado. Góes (2000) não define critérios quanto à duração temporal desse recorte, mas 

afirma que é curto, visto a necessidade de examinar as minúcias. Silva e Mortimer (2006) 

caracterizam o “episódio”: 

  

um episódio é um segmento do discurso da sala de aula que tem fronteiras claras em 

termos de conteúdo temático ou de tarefas que são aí desenvolvidas, podendo ser 

nitidamente distinto dos demais que lhes antecedem e sucedem. Um episódio tem 

um início nítido quando um novo conteúdo temático é introduzido, ou uma nova 

tarefa é iniciada, e, um fim claro quando o professor ou um aluno introduz um outro 

tema (ou sub-tema) ou ainda outra tarefa (SILVA; MORTIMER, 2006, p. 9). 

 

 Atentando-nos ao caráter enunciativo-discursivo dos episódios interativos, faz-se 

necessário destacar as contribuições de Bakhtin para esse estudo. Segundo o autor, a espelho 
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das proposições de Vygotsky, o processo de significação é reflexo da construção/constituição 

histórica e social dos sujeitos. As interações verbais e extraverbais das quais o indivíduo 

participa, realizadas através da enunciação ou das enunciações, leva-o a internalização dos 

signos. Nesse sentido, a linguagem é um fenômeno que se compreende dialogicamente no 

decorrer do processo histórico, sendo necessária a análise no contexto de sua produção. A 

interação de indivíduos socialmente organizados só pode ser realizada por meio da 

enunciação, ou seja, da fala (SILVA, 2015; MACEDO, 1998). É nesse sentido que 

 

[...] o outro é, portanto, imprescindível tanto para Bakhtin como para Vygotsky. Sem 

ele o homem não mergulha no mundo sígnico, não penetra na corrente da 

linguagem, não se desenvolve, não realiza aprendizagens, não ascende às funções 

psíquicas superiores, não forma a sua consciência, enfim, não se constitui como 

sujeito (FREITAS, 1997, apud  MACEDO, 1998, p. 67). 

 

 Ao adotarmos a sala de aula como um espaço de investigação e considerarmos as 

relações dialógicas estabelecidas neste contexto, buscamos as particularidades do âmbito 

escolar, bem como novas reflexões, na perspectiva de que a aprendizagem do sujeito está 

atrelada às relações sociais e à interação com o outro. A abordagem qualitativa microgenética 

apresentou-se como a metodologia mais indicada para este estudo, por possibilitar a 

compreensão de fenômenos singulares, dotados de signos e significados, no ambiente de 

interação entre os sujeitos e o livro didático de Ciências. Analisar os dados coletados 

significou ater-nos a minúcias, descrevendo com detalhes os diferentes modos de uso da 

coleção Construindo Consciências, considerando as ações, as relações interpessoais e o 

trabalho da professora participante. Neste capítulo, retomamos as questões norteadoras desse 

estudo, descrevemos os instrumentos e o contexto da pesquisa, além dos aspectos que 

envolveram a escolha do livro didático pelo corpo docente da escola pesquisada e a análise de 

dados.  

 

3.1 Questões de pesquisa 

 

 As questões de pesquisa direcionaram o nosso olhar para a compreensão das 

particularidades de uso do livro didático Construindo Consciências no trabalho cotidiano de 

uma professora do 3º ciclo do ensino fundamental. Elegemos uma questão para permear esta 

pesquisa: Como é a utilização do livro didático no cotidiano da sala de aula? 

 Para responder à questão proposta, outras indagações emergiram no intuito de 

direcionar a presente investigação:  
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1. O que o professor prioriza na sua prática? 

2. Como os textos didáticos do livro Construindo Consciências são trabalhados nas 

aulas de Ciências? 

3. De que modo a professora conduz a correção dos exercícios propostos pelo livro?  

4. Em quais momentos a professora aproxima-se do projeto didático autoral? 

 

 Atentos a essas questões de pesquisa, procedemos com a organização e análise dos 

dados coletados. 

 

3.2 Contexto da pesquisa 

 

 Após definirmos como objeto de estudo os modos de uso do livro Construindo 

Consciências por uma docente dos anos finais do ensino fundamental, era necessário 

identificar uma escola que tivesse adotado os livros e que seus educadores fizessem o uso dos 

exemplares. Comecei entrando em contato, via e-mail, com os autores da coleção, pedindo 

ajuda e referências. E assim, com o auxílio da autora Mairy Barbosa Loureiro dos Santos, 

cheguei a uma escola da rede municipal da cidade de Belo Horizonte. Já no contato inicial, 

via telefone, a pedagoga mostrou-se receptiva e marcou o nosso primeiro encontro. Em uma 

tarde do mês de agosto de 2014, fui recebida na instituição. Na ocasião, foram apresentados, à 

pedagoga e às duas professoras de Ciências do turno, os objetivos e a metodologia que seria 

adotada para a pesquisa. Logo me deparei com profissionais dispostos a participar e contribuir 

na construção deste trabalho.  

 A diretora, sem delongas, assinou a carta de concordância (ver APÊNDICE B) 

autorizando o desenvolvimento da pesquisa na referida escola. Pensando nos dados que 

seriam coletados optou-se pela professora que participou do processo de escolha do livro 

didático Construindo Consciências e que acompanhou sua implantação. Conforme 

orientações do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, previamente assinado (ver 

APÊNDICE C), a docente autorizou as gravações de suas aulas e se organizou para que 

tivéssemos alguns momentos de conversa. A partir deste momento, Clara passou a ser a 

professora participante e protagonista dessa investigação. 

Oito meses se passaram até que o projeto fosse finalizado e aprovado pelo CEP 

(Comitê de Ética em Pesquisa) da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto). Em outra 
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visita à escola, abril de 2015, conversou-se sobre as turmas e como seria o período de coleta 

de dados. Logo, definidos os primeiros passos. 

 

3.2.1 A escola 

 

 Uma escola pública que trabalha com alunos dos anos finais do ensino fundamental e 

com a EJA (Educação de Jovens e Adultos), pertencente à Rede Municipal de Ensino de Belo 

Horizonte, foi o local escolhido para a realização do trabalho de campo. Localizada na 

Regional Venda Nova, no seu primeiro ano de funcionamento, as aulas eram ministradas em 

salas emprestadas de outras duas escolas do bairro até que o atual espaço estivesse disponível 

para uso, o que ocorreu em maio de 1994. A instituição é considerada uma escola referência 

não só pelo ensino, mas também por ações de leitura, feiras e exposições mostrando para a 

comunidade o trabalho desenvolvido pelo corpo docente e pedagógico da escola.  

Atualmente a escola funciona nos três turnos (manhã, tarde e noite) e tem capacidade 

para manter dez turmas por turno. Atua com o 3º ciclo do ensino fundamental pela manhã e 

tarde, ou seja, alunos do 7º ao 9º ano, compreendendo a faixa etária entre 12 e 14 anos; e com 

alunos da Educação de Jovens e Adultos no noturno, com faixa etária variada.  

Pela manhã, são dez turmas com alunos do 8º e 9º anos, sendo cinco de cada. No 

período da tarde, turno da referente pesquisa, são cinco turmas de 7º ano e as demais do 8º 

ano. À noite os alunos da EJA distribuem-se em cinco salas. São 500 alunos no período 

diurno e em torno de 100 no noturno, todos moradores do entorno.  

Nos corredores da escola, a miscigenação brasileira estava estampada: brancos, 

pardos, negros, loiros, morenos; sem predominâncias. Em entrevista, quando questionada 

sobre a renda familiar dos alunos, a professora participante afirma que são poucos os casos de 

pobreza extrema, mesmo sendo uma escola localizada na periferia. Quando isso é detectado, a 

escola oferece ao aluno xerox, acesso à internet para pesquisas e materiais escolares. A 

prefeitura de Belo Horizonte disponibiliza um kit para todos os alunos contendo mochila, 

tênis, meias, bolsinha, calça, bermuda e blusas de uniforme.  

Além dos diretores, a comunidade escolar conta com um coordenador de turno, um 

coordenador pedagógico e um coordenador de apoio. Os diretores respondem 

administrativamente pela escola e dão suporte aos demais. Em cada turno têm um 

coordenador atento aos alunos e às questões disciplinares. O coordenador pedagógico é um 
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professor que assume a função direcionando esforços para a aprendizagem e qualidade do 

ensino. O coordenador de apoio oferece suporte aos demais coordenadores e direção. 

Atuam na escola dois professores para cada uma das seguintes disciplinas: Ciências, 

matemática, língua portuguesa, geografia e história. Estes são divididos em duas equipes, 

sendo que cada uma delas é responsável por cinco turmas. Os professores de inglês, artes e 

educação física são comuns aos dois grupos, por terem um número menor de aulas por turma. 

Todos os docentes estão presentes na escola de segunda a sexta-feira. São oito disciplinas, 

com aulas distribuídas ao longo da semana, sendo quatro horários diários de uma hora cada. 

As professoras que têm três aulas em cada turma, como é o caso da disciplina de Ciências, 

lecionam quinze aulas de sessenta minutos e dedicam cinco horas semanais ao que chamam 

de projeto. Neste horário, os pares se encontram. Este tempo de projeto é destinado ao 

planejamento, elaboração e correção de atividades e avaliações, atualização dos diários, 

reuniões pedagógicas ou qualquer outra situação, desde que esteja relacionado à prática 

docente. 

A rede municipal de Belo Horizonte conta com o auxílio de profissionais no cargo de 

Atendente de Apoio a Inclusão. Estes, através de processo seletivo, são contratados para 

auxiliar os alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Os estudantes são assistidos 

durante todo o tempo que permanecem na escola. Estão presentes em sala de aula e nos outros 

ambientes escolares, a fim de proporcionar aos alunos um acompanhamento periódico, 

auxiliando-os na realização de todas as atividades e locomoção, quando necessário. Na turma 

pesquisada tem uma aluna que conta com esse acompanhamento. 

 A estrutura física da escola é composta por dez salas de aula, sala dos professores, 

laboratório de informática e de Ciências, banheiros, duas quadras de esportes, sendo uma 

coberta e outra não, biblioteca, sala de secretaria, auditório, pátio coberto, cozinha e refeitório. 

Além disso, possui banheiro, dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida. São dois prédios, que foram ligados via escada, para que a escola 

contasse com todos esses ambientes. Em entrevista a professora Clara afirmou que a 

infraestrutura é o maior problema da escola por estar em um espaço pequeno que 

impossibilita atividades fora de sala de aula. Além disso, os prédios são antigos, 

inviabilizando obras de ampliação e a área coberta não acomoda todos os alunos em período 

de chuva. Outro espaço é o de uma casa alugada pela prefeitura, em frente à escola, abrigando 

o Projeto Escola Integrada. 
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Quanto aos recursos disponíveis a escola dispõe de TV, videocassete, DVD, 

retroprojetor, computadores e impressora na sala dos professores, aparelhos de som, projetor 

multimídia, fax e câmera fotográfica/filmadora. Inclusive, tem um profissional na escola 

responsável por instalar, na sala que for solicitado, qualquer um dos aparelhos, não ficando a 

cargo do professor, como acontece em muitas instituições. O laboratório de informática 

possui dezesseis computadores e é aberto para atividades programadas pelo professor, e aos 

alunos para pesquisas escolares no contraturno.  

O livro didático sugere atividades experimentais, entretanto, o espaço reservado para 

o laboratório de Ciências era utilizado até o ano anterior a pesquisa como depósito, e este ano 

foi reestruturado na casa alugada em frente à escola. As duas professoras de Ciências alegam 

que ainda não tiveram a oportunidade de ir ao espaço para conhecer os materiais disponíveis. 

Relatam ainda algumas dificuldades para a realização dessas atividades: como a escola é 

pequena, as janelas dão direto para o pátio, inviabilizando a execução de qualquer atividade 

neste espaço; tem que atravessar a rua com os alunos caso queiram utilizar o espaço alugado 

em frente, nem sempre fica aberto e não tem um profissional de suporte; para que fossem 

atividades regulares teriam que adequar o tempo de aula à execução das práticas, o que ainda, 

segundo elas, não é possível.  

Durante o recreio, após se alimentarem, os alunos transitam entre os corredores e no 

pátio, utilizam as quadras para brincadeiras e a biblioteca para terminarem atividades 

propostas pelos professores ou para leitura, acessam os celulares e ficam ouvindo músicas 

pelo fone de ouvido. Em um espaço coberto, têm duas mesas de totó que são muito disputadas 

pelos alunos. A direção organizou um horário de rodízio entre as salas, para que todas possam 

usar esse recurso.  

Em uma sala pequena e pouco arejada, próxima a cozinha, fica um depósito da 

escola. Este abriga os livros, bem como os materiais de uso individual (mochilas, tênis, meias, 

bolsinhas, calças, bermudas e blusas de uniforme) que não foram distribuídos aos alunos. A 

sala está cheia de caixas e prateleiras. O acesso a esse acervo foi em companhia da diretora da 

escola, depois de solicitado um exemplar do livro de referência para o acompanhamento do 

seu uso durante as aulas. Após muita procura, o livro do sétimo ano foi encontrado em uma 

prateleira no fundo da sala. Várias caixas foram arrastadas para possibilitar o acesso à 

prateleira que abrigava o livro desejado. 
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3.2.2 A professora Clara 

 

 Clara é dona de um sorriso fácil e de uma gargalhada contagiante. Estatura mediana, 

magra, pele clara, traços finos, cabelos curtos, fios loiros e sempre penteados. Apresenta-se 

com maquiagem leve, com batom nos lábios e na maioria das vezes de vestido ou saia longa. 

Nos pés, um salto para compor seu visual jovem e sofisticado. É casada, mãe de duas 

adolescentes, e em alguns momentos relata sua proximidade com as filhas, atividades em 

família, encontro entre amigos, preferências musicais ou qualquer outra situação do seu 

cotidiano. É muito espontânea. 

 Enquanto profissional, tem uma postura diferenciada. Estabelece uma proximidade 

moderada com os alunos. Dialoga, sorri, brinca, mas se mantem rígida e de pulso firme. 

Cobra postura, atenção e organização de todos. Iniciou sua carreira docente na escola 

pesquisada em 1994, há aproximadamente 22 anos, assim que foi aprovada no concurso 

público. Formou-se quatro anos antes no curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências 

Biológicas na PUC Minas – Unidade Coração Eucarístico. Até assumir as salas de aula, atuou 

em uma empresa de educação ambiental. 

 Quando questionada sobre cursos de pós-graduação, afirma não ter tido interesse, não 

só pela pouca valorização por parte da prefeitura, mas por querer se dedicar à família. Ao 

longo da sua carreira docente, Clara propôs-se a fazer alguns cursos oferecidos pela Secretaria 

de Educação do município. Estes, segundo ela, precisavam ser reestruturados, pois os 

conteúdos abordados nem sempre atendiam as necessidades dos docentes ou contribuíam para 

as suas práticas. Com o tempo, afastou-se destas atividades.  

 Por alguns anos trabalhou em duas escolas, mas depois da maternidade, optou por 

trabalhar apenas no turno da tarde. Para chegar ao local de trabalho gasta em média uma hora 

para o seu deslocamento. Mesmo morando em um bairro distante, alega ter qualidade de vida 

trabalhando na escola, visto que a comunidade e os alunos são receptivos, e a organização da 

instituição favorece o desenvolvimento de um bom trabalho. Por se tratar de uma escola 

menor, o professor se aproxima do seu público e do contexto social onde está inserido. 

 Desde o primeiro momento, quando a proposta de pesquisa foi apresentada, a 

professora Clara foi receptiva e quis contribuir com essa investigação. Prestou 

esclarecimentos importantes, relatou situações, buscou junto aos colegas dados 

complementares, compartilhou as atividades preparadas e permitiu que suas aulas fossem 

gravadas para a análise da sua prática. Faz-se necessário registrar que o desenvolvimento do 
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conteúdo foi definido e aplicado pela professora participante seguindo o seu próprio 

cronograma, sendo a pesquisadora uma observadora não participante.  

 

3.2.3 A turma 313 e o espaço físico da sala  

 

 Quando chegou o momento de escolha da turma que estaria envolvida nesta pesquisa, 

a professora Clara levou em consideração a participação, o comportamento, a organização, o 

compromisso e o desempenho escolar dos alunos. Ao comparar as classes que leciona, optou 

pela turma de sétimo ano chamada 313. Ao justificar sua escolha, Clara afirmou que trata-se 

de uma turma heterogênea em relação ao aprendizado; são alunos participativos e curiosos; 

que atendem as orientações do professor; respeitam o mapeamento; são assíduos e 

comprometidos; o que facilitou a observação das relações que são estabelecidas entre 

professora, alunos e os temas abordados via livro didático.  

 A turma 313 tinha vinte e três alunos matriculados, sendo 11 meninas e 12 meninos, 

compreendendo a faixa etária entre onze e doze anos. Dentre eles, uma aluna possuía 

limitações motoras e mentais, sendo acompanhada por uma Atendente de Apoio à Inclusão. 

Algumas atividades foram preparadas pela professora Clara, respeitando as limitações da 

referida aluna. Os alunos ingressaram na escola no ano de 2015. Como critérios para a 

enturmação, levou-se em consideração o gênero, mantendo equilibrado o número de meninos 

e meninas, aspectos comportamentais e cognitivos.  

 Estes alunos frequentavam o segundo turno da escola, no horário de 13h às 17h, com 

quatro aulas em cada tarde: duas antes do recreio e duas aulas depois. As aulas de Ciências da 

turma aconteciam na segunda, quinta e sexta, um horário em cada dia da semana. De acordo 

com a professora, eram estudantes que mantinham um alto índice de frequência e materiais 

escolares organizados. Estes quesitos eram rigorosamente acompanhados pelo coordenador de 

turno, sempre presente em sala, com postura rígida e disciplinar. Durante a coleta de dados, 

constam algumas intervenções deste profissional. Os casos de caderno incompleto, falta de 

materiais e infrequência eram imediatamente remetidos, pelos professores, ao coordenador de 

turno. Em caso de falta, as atividades ou vistos no caderno só eram repetidos ou considerados 

mediante apresentação de atestado médico ou justificativa plausível dos pais. Tal postura 

exigia um compromisso maior dos alunos e garantiam um melhor rendimento escolar. 

 A sala era pequena, mas ventilada. Os móveis estavam dispostos em quatro fileiras, 

organizados de frente para o quadro. Os alunos utilizavam-nos sob orientação do mapeamento 



90 

 

realizado pelos professores e mantinham as carteiras em ótimo estado de conservação e 

limpas. Ao lado do quadro branco tinha-se um espaço utilizado pela direção para fixar 

informações. Uma parte da parede lateral destinava-se a exposição de trabalhos realizados 

pelos alunos. 

 

3.2.4 Os primeiros passos  

 

 Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, 

imediatamente entramos em contato com a professora Clara, para traçar o caminho, definir 

como seriam os encontros e o primeiro contato com a turma escolhida. Voltamos à escola em 

um dia que os alunos estavam assistindo a um vídeo complementar ao conteúdo. 

Aproveitamos o horário de projeto e combinamos o próximo passo: apresentação da pesquisa 

para os alunos e entrega dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLEs) para a 

assinatura dos seus pais ou responsáveis legais (ver APÊNDICE D).  

 A proposta inicial é que fosse marcada uma reunião com os pais ou responsáveis para 

a apresentação da pesquisa e que neste momento os Termos de Consentimento fossem 

entregues e lidos em conjunto, para sanar quaisquer dúvidas. A pedagoga da escola achou 

melhor que os próprios alunos levassem e que tivessem prazo para devolução, visto que as 

reuniões, mesmo para entrega de resultados, não tinham uma boa adesão por parte dos 

responsáveis. E assim foi definido.  

No dia seguinte, com os termos em mãos, a pesquisa foi apresentada à turma 313. 

Falamos da importância da participação da professora Clara e dos alunos para o trabalho e que 

poderiam ficar despreocupados, pois não seriam expostos em nenhum momento e que as 

gravações seriam utilizadas apenas para fins de pesquisa. Os termos foram entregues, 

reforçamos que no documento tinha o contato da pesquisadora, e que em caso de dúvidas, os 

pais poderiam ligar para esclarecimentos. No dia, todos os alunos matriculados na turma 

estavam presentes em sala. 

A Clara recolheu os termos até retornarmos a escola. As gravações iniciaram a partir 

do momento que mais de 70% dos alunos matriculados na turma trouxeram o termo assinado. 
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3.2.5 A rotina das aulas da professora Clara 

 

 Sempre à mão estava uma agenda. Nela a professora registrava as datas e atividades 

que foram ou que seriam realizadas. Desta forma, a professora Clara acompanhava todas as 

turmas que lecionava; e mais, pelos anos de experiência, definia quantas aulas seriam 

necessárias para trabalhar cada tema proposto. Carregava também uma pasta com divisórias, 

para guardar matrizes, atividades para correção, provas e trabalhos dos alunos, separando cada 

material por turma e ano (7º ou 8º). 

 Ao chegar, cumprimentava a turma enquanto entrava na sala. Logo colocava seu 

material em cima da mesa do professor e se voltava aos alunos para relembrar o que foi 

trabalhado na aula anterior e qual seria proposta para a referida aula. 

 Quando iniciava um novo capítulo do livro, apresentava o tema, usava as imagens 

como referência, fazia a leitura dos textos e instigava os alunos perguntando fatos 

apresentados. Quando corrigia os exercícios, os discentes respondiam, ora seguindo a 

sequência das filas, ora livremente, e auxiliavam a professora na elaboração da resposta que 

seria escrita no quadro. Todos os alunos deveriam fazer a correção das suas respostas a fim de 

facilitar o estudo e futuras avaliações. 

 Para cada capítulo, a professora preparava dois trabalhos, sendo um individual e o 

outro em dupla. Estes continham questões abertas e fechadas, com vários graus de 

dificuldade, que seriam respondidas consultando o livro didático e as anotações do caderno.  

Os trabalhos eram feitos em sala. À medida que as dúvidas surgiam, a professora Clara fazia 

intervenções ou dirigia-se à carteira dos alunos, mas, em todo momento, lembrava a 

importância de serem mais autônomos. 

 Em alguns momentos ela trabalhou em grupo, modificando a forma de apresentação 

de atividades propostas pelo livro. Os alunos foram orientados a utilizar os espaços da escola, 

no contraturno, para encontros e pesquisas. Durante a apresentação, a professora Clara avaliou 

a postura do grupo e dos colegas ouvintes, não interrompendo ou fazendo qualquer 

observação. Os comentários foram feitos após todas as apresentações.  

 

3.3 A escolha do livro didático Construindo Consciências pelo corpo docente 

 

 No ano de 2010 a escola recebeu alguns exemplares aprovados no PNLD para o 

triênio 2011-2013. Como premissa, os professores buscariam por uma coleção que atendesse 
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a matriz curricular proposta pela Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. A 

coleção Construindo Consciências foi a que mais se aproximou das propostas curriculares 

municipais. Além disso, uma professora do turno da manhã conheceu a coleção e os 

idealizadores do Grupo APEC enquanto fazia um curso de mestrado na UFMG, o que 

contribui para a escolha destes livros. 

 Mas esse momento significou mais que uma escolha. Foi a oportunidade de romper 

com os moldes tradicionais do ensino de Ciências, até então presentes na escola. Essa 

discussão foi importante não só pela escolha do livro didático, mas por permitir que os 

professores repensassem suas práticas e a aprendizagem dos alunos. Quem relatou, com 

detalhes, como se deu a escolha do livro Construindo Consciências foi outra professora da 

disciplina, que será identificada neste documento como Lenir. Sua entrevista foi áudio-

gravada. 

 

3.3.1 Com a palavra a professora Lenir 

 

 Pouco se sabia sobre esta professora. Seu nome foi citado pela professora Clara em 

uma das entrevistas. Em uma tarde, na sala dos professores, a pesquisadora aproximou-se, 

questionando sobre sua postura durante a escolha do livro didático. Lenir apresentou 

informações pertinentes que foram registradas por um gravador de áudio e no diário de 

campo. Depois de trinta e cinco anos em sala, considerava-se “macaca velha”. Ela justificou 

com esta expressão seus anos de experiência docente.  

 A professora Lenir afirmou que a coleção foi muito bem avaliada pela maioria dos 

docentes e que trazia uma proposta diferenciada de ensino, capaz de romper com o que ela 

chamava de ensino “estanque”. Para Lenir, a distribuição dos conteúdos por série de estudo 

era fragmentada e o último ano do ensino fundamental era frustrante. Tradicionalmente 

ensinava-se ar, água e solo no 6º ano, seres vivos no 7º ano, corpo humano no 8º ano e física e 

química no 9º ano. As dificuldades de professores e alunos com a abordagem de física e 

química causavam um desgaste e uma queda no rendimento escolar. Com a proposta da 

coleção Construindo Consciências, o conteúdo estaria diluído entre os anos do ciclo, 

facilitando o trabalho docente e a compreensão dos estudantes. Outro ponto positivo apontado 

por Lenir era o fato de que as provas sistêmicas cobravam o conteúdo de forma diversificada, 

e não nos moldes tradicionais, fragmentado. A nova abordagem poderia melhorar o 

desempenho dos alunos.  
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Na sua fala percebeu-se um pouco da resistência de alguns professores para a 

utilização do livro conforme a sua proposta pedagógica. Foi uma dificuldade inicial, que 

alguns conseguiram superar, mas que outros ainda são resistentes. 

 

3.3.2 O livro didático sob a perspectiva da professora Clara 

 

Ao longo da coleta de dados a professora Clara expôs suas impressões sobre o livro 

didático, relatou suas dificuldades iniciais e como fez para superá-las. Foi uma transição 

desafiadora, afinal, deveria romper com um modelo de ensino pautado na memorização que a 

acompanhava desde o início da sua carreira docente, ou seja, há aproximadamente 16 anos. 

 Assim que a coleção foi implantada a dificuldade inicial foi abordar os capítulos na 

ordem proposta pelos autores por ser bem diferente do modelo de ensino anterior. A proposta 

pedagógica do livro deveria ser seguida, pois com o avanço dos capítulos, conceitos 

apresentados serviriam de base para a abordagem de outras temáticas ou até mesmo para 

relacionar conteúdos. Ao alterar a ordem das unidades, perdia-se a sequência didática 

sugerida, e ao longo da explicação era necessário fazer alguns adendos.  

 Após essa primeira tentativa, a professora Clara decidiu utilizar o livro do início ao 

fim, da forma proposta pelos autores, enfrentando suas dificuldades, tanto para se adaptar ao 

formato e disposição dos conteúdos, quanto para explorar, de forma mais eficiente, as 

atividades. Clara afirmou que a partir do momento que adotou o livro na sua íntegra e 

sequencialmente, teria facilitado o entendimento de conceitos e aplicações dos conteúdos. 

 Segundo os relatos da professora, o conteúdo do livro estava disposto por temas, 

aproximando-os do cotidiano do aluno, usando elementos conhecidos ou do seu convívio. 

Para isso deu exemplos do capítulo de plantas e dos vertebrados. A partir de uma espécie 

conhecida, como as samambaias e tartarugas, os autores expõem as características do 

indivíduo e depois acrescentam informações gerais que diferencia o grupo a que ele pertence. 

Outra preocupação era apresentar características evolutivas das espécies, evidenciando o que 

foi adquirido com o passar do tempo. Clara destacou a primeira página de cada capítulo, por 

começar com imagens que fomentam uma discussão inicial e que darão ao aluno a noção do 

próximo tema que será trabalhado.  Quanto às atividades, a professora apontou as seções 

distribuídas ao longo de cada capítulo. São elas “Faça em seu caderno”, “Trocando ideias”, 

“Avaliando a leitura” e “Aplicando o que aprendemos”. Clara solicita a resolução de todos os 
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exercícios, sendo estes corrigidos, no quadro, com o auxílio dos discentes. Os vistos nas 

atividades fazem parte da avaliação trimestral do aluno. 

 De forma geral, a professora Clara utilizou o livro na sequência sugerida pelos autores, 

leu os textos e fez uso das imagens para exemplificar e abordar os temas, trabalhou todos os 

exercícios propostos pelo livro e analisou a viabilidade da seção “Vamos pesquisar”. Quando 

pertinente, orientou a turma a proceder com a pesquisa. Uma prática comum era o preparo de 

exercícios para serem respondidos através da consulta ao livro didático. 

 

3.4 Instrumentos de pesquisa 

 

 Uma singularidade da investigação qualitativa, dita por Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2004), é o caráter multimetodológico desse tipo de pesquisa. A variedade de 

procedimentos e de instrumentos permite ao investigador o registro dos dados por diferentes 

ângulos, o que qualifica a análise, interpretação e descrição dos resultados. Selecionamos 

como instrumentos de coleta de dados a observação, a entrevista e o diário de campo. A 

escolha da gravação de vídeos como recurso metodológico garantiu o contato permanente 

com os dados e análises semióticas e intersubjetivas da dinâmica discursiva em sala de aula.  

 

3.4.1 Observação 

 

 A observação é uma técnica de coleta de dados capaz de reunir informações do que se 

pretende estudar e de aguçar os sentidos para a obtenção de aspectos da realidade e do 

comportamento. Observar é estar atento, cuidadoso a cada gesto, palavra ou expressão. É 

registrar o que se vê e o que se ouve, no tempo e espaço real. O pesquisador, inserido no 

ambiente de estudo, examina os sujeitos e suas respectivas inter-relações, buscando 

explicações para o fenômeno em questão (MARCONI; LAKATOS, 2003). Atentos a essas 

premissas, nos posicionamos como observadores do ambiente escolar, no período de 09 de 

abril de 2015 a 02 de julho de 2015. No total, registramos 11 aulas e relatos extraclasse.  
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3.4.2 Entrevista 

 

 Na sua obra Bogdan e Biklen (1994) apresentam a entrevista como o fruto da intenção. 

É quando um diálogo se estabelece fundamentado em um propósito: buscar informações. 

Nesta pesquisa, é um instrumento significativo e complementar, imprescindível para o 

trabalho de campo. Através dos registros realizados via entrevista, foi possível descrever os 

sujeitos envolvidos, os caminhos que levaram a escolha do livro didático e as perspectivas e 

percepções da professora participante.  

 A forma como as entrevistas foram realizadas nesta investigação é descrita por Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p. 168) como “pouco estruturadas, sem um fraseamento e 

uma ordem rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se muito a uma 

conversa”. Semanalmente, na sala dos professores, a pesquisadora e a docente tinham um 

momento para o esclarecimento de dúvidas, conversar sobre as práticas e o planejamento. É 

importante ressaltar que esse espaço é efetivamente um local de encontro dos docentes e que 

estes, atendendo a solicitação da professora participante, expuseram e/ou complementaram 

informações coletadas via entrevista. Destacaram-se duas professoras, Estela e Lenir, que 

também lecionavam a disciplina de Ciências. Alguns relatos dessas professoras levaram-nos à 

compreensão do processo de escolha do livro didático e aos desafios de sua implantação, visto 

sua proposta diferenciada de trabalho, sendo estas informações relevantes para este estudo. 

Estela, presente na sala dos professores nos momentos de entrevista, complementava uma ou 

outra fala da professora participante ou exprimia suas percepções sobre o tema em questão. 

Lenir, por sua vez, cedeu-me uma entrevista, sendo esta registrada a parte nesta seção. 

 A cada encontro, em média trinta minutos eram destinados a essa atividade. Em 

algumas datas, devido às atribuições da professora, as conversas se desenrolavam enquanto a 

mesma organizava seus materiais ou consultava seus arquivos no computador da escola. A 

professora participante mostrou-se sempre receptiva a esses momentos, compartilhando suas 

experiências, opiniões e informações importantes para a construção deste estudo. No acervo 

constam aproximadamente 1 hora e 30 minutos de áudios, sendo que os mesmos foram 

gravados em quatro datas diferentes. As gravações de áudio estão ordenadas por data. No 

diário de campo estão registrados os temas abordados em cada áudio e seu respectivo tempo 

de gravação, facilitando a identificação e acesso aos dados à medida que estes foram inseridos 

neste trabalho. 
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3.4.3 Diário de campo 

 

 O diário de campo é um espaço de relato escrito que abriga as impressões do 

pesquisador baseando-se no que ele observa e compreende, sendo um instrumento 

enriquecedor por seu caráter descritivo e reflexivo. Dele emergem ideias, estratégias, 

reflexões e palpites, fruto da coleta de dados. É uma fonte de informação constante e 

permanente, que aproxima o investigador do ambiente de estudo e das suas vivências 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004; BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

 Para esta pesquisa, um pequeno caderno esteve sempre a mão como forma rápida e 

constante de registro. Durante o acompanhamento das aulas ou em momentos posteriores, as 

suas páginas eram preenchidas com informações sobre a escola, a turma, a professora, a rotina 

e como o livro era utilizado no dia observado. Tinha-se ainda o cuidado de anotar a data, 

número de alunos em sala e alguns comentários feitos por eles. Todas as informações 

complementares, como histórico da escola, entrevistas realizadas, dúvidas e demais dados 

pertinentes a essa investigação, constam no diário de campo.  

 

3.4.4 Gravação em vídeo 

 

 A gravação em vídeo foi o principal recurso metodológico desta investigação. Com o 

auxílio de uma câmera, captou-se imagens e sons dos alunos e professora ao longo de todo o 

processo de coleta de dados. A câmera ficou posicionada no fundo da sala, de modo que 

permitia a visão ampla da docente e da maioria dos alunos. A disposição dos móveis não 

permitia a movimentação da pesquisadora, que se assentava no corredor, ao lado de alunos 

que ocupavam a última posição das filas, controlando deste local, as gravações.  

 Antes de inicia-las, a pesquisadora frequentou algumas aulas para que os sujeitos da 

pesquisa se familiarizassem com a sua presença. A primeira gravação, inicialmente destinada 

a testes de som e imagens, foi igualmente analisada e transcrita, visto a boa qualidade dos 

dados registrados. Uma limitação desta prática foi o registro das imagens apenas com um 

campo de visão, pois não foi possível instalar um equipamento que registrasse a turma e suas 

ações considerando a organização da sala de frente para a câmera. Em alguns momentos, nem 

todas as vozes foram audíveis, devido às conversas simultâneas, ao dinamismo e às interações 

em sala de aula. 
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 O acompanhamento das aulas na turma iniciou-se no dia 09 de abril de 2015. Das três 

aulas semanais, duas foram observadas. As gravações começaram efetivamente em 14 de 

maio de 2015, após a devolução dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido assinados 

pelos pais ou responsáveis, e finalizaram em 02 de julho de 2015. Algumas intercorrências 

como feriados, recessos, consultas médicas e visitas técnicas influenciaram no registro de 

dados. No acervo da pesquisa constam aproximadamente 7 horas de gravações de vídeos das 

aulas, todas ordenadas por data. As filmagens foram realizadas às quintas no segundo horário 

e às sextas na última aula. O QUADRO 4 apresenta as aulas que foram acompanhadas no 

período de coleta de dados.  

 

Quadro 4 – Período de coleta de dados na escola pesquisada 

Unidade temática Capítulos Mês Dias 

 

 

A diversidade da 

vida 

3. Conhecendo os invertebrados Abril 23*, 24* 

3. Conhecendo os invertebrados Maio 14 

4. A diversidade das plantas Maio 15, 21, 22 

    Visita técnica Junho 11, 12*, 19*  

5. Nem bichos nem plantas: que seres são esses? Junho 25, 26,  

5. Nem bichos nem plantas: que seres são esses? Julho 02 

* Não foram realizadas gravações nestas datas.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Todas as gravações foram transcritas. Os vídeos foram assistidos repetidas vezes, para 

que se preservassem no texto escrito os aspectos linguísticos e extralinguísticos do contexto. 

Para facilitar o processo de análise e escolha dos episódios, bem como adequar visualmente os 

dados e melhorar a compreensão dos mesmos, as transcrições foram realizadas baseando-se 

em adaptações realizadas por Almeida (2011) no sistema de convenções proposto por 

Marcuschi (2000):  

 

Quadro 5 – Sistema de convenções para transcrição de falas 

/ - interrupção (...) – pausa breve 

[.....] fala simultânea  Maiúsculo: ênfase 

T – turnos de fala Itálico – trecho de leitura do livro didático 

Fonte: Marcuschi (2000), apud Almeida (2011, p. 171) 
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 As transcrições são apresentadas em quadros, formados por três colunas. Na primeira 

indicamos o turno de fala através de números, em ordem crescente. Atribuímos o número 1 ao 

primeiro turno de um episódio. Na segunda coluna, constam as falas transcritas e os 

enunciadores, sendo todos identificados por nomes fictícios. Na última coluna, acrescentamos 

os comentários textuais.  

 

3.5 O processo de análise de dados 

 

 Para chegarmos às unidades de análise, o primeiro passo após as transcrições foi 

elaborar um mapeamento de todas as gravações. Nesse mapa (ver APÊNDICE E) registrou-se 

a data da aula, o tempo de gravação, os recursos materiais utilizados, o tema da aula e uma 

breve descrição sobre o uso do livro na sala. A partir desse mapa, voltamos o nosso olhar para 

momentos nos quais o livro didático de Ciências se fez presente como objeto de mediação 

discursivo entre a docente e a classe. 

 A segunda etapa consistiu em buscar as categorias de análise, atentando-nos ao 

objetivo principal da pesquisa: compreender os modos de uso e apropriação do livro 

Construindo Consciências no trabalho da professora participante. Smolka (2000) propõe 

que, ao se apropriar de algo, o indivíduo atribui sentidos e significados, diferentemente do que 

acontece no processo de uso, no qual quem enuncia é um mero reprodutor. A apropriação faz 

com que o sujeito se identifique com o recurso ou a linguagem, e o seu discurso é fruto do que 

se constrói a partir do objeto.  

 Com base nesse pressuposto, recorremos à assessoria pedagógica da coleção. Como 

descrito anteriormente e reafirmado no relato dos autores, trata-se de uma importante 

ferramenta de formação e a sua leitura e compreensão capacita os docentes para o trabalho 

cotidiano com os livros. As concepções de currículo e de educação em Ciências apresentadas 

pelos autores nortearam a escrita e organização da coleção. Assim, entendemos que a análise 

sobre os modos de uso do livro didático deveriam tomar como referência a projeto didático 

autoral, para identificarmos no trabalho da professora momentos de utilização do recurso 

didático tal qual é sugerido pelos autores, bem como situações em que ela se apropria e cria a 

partir do livro. As categorias emergiram das concepções apresentadas na assessoria 

pedagógica e do uso que a professora fez do livro didático em sala de aula. São elas: 
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1. conhecimentos e ideias prévias; 

2. compreensão; 

3. diálogo; e 

4. uso da linguagem científica. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 As aulas da professora Clara  

 

 Nas subseções adiante, apresentamos um panorama geral das oito aulas pesquisadas, 

colocando em evidência como a professora participante utilizou o livro didático Construindo 

Consciências. Para tal, recorremos aos dados coletados via filmagem e às anotações do diário 

de campo. A professora seguia uma rotina para suas aulas: cumprimentava os alunos enquanto 

caminhava até a mesa, onde deixava seus pertences; posicionava-se diante dos alunos, 

recordava o que foi discutido na aula anterior; e, em seguida, informava as atividades 

programadas para o dia.  

 

4.1.1 Aula 1 

 

 Na primeira aula gravada, o livro didático não estava fisicamente presente, mas foi a 

base das discussões. Na seção “Vamos pesquisar”, da página 53, a atividade sugeriu que cada 

aluno escolhesse uma espécie de inseto que vive em sociedade, dentre abelhas, cupins, 

formigas ou vespas, e consultasse suas características e aspectos do seu modo de vida. A 

professora Clara, baseando-se na sugestão do livro, preparou um documento e entregou uma 

cópia fotocopiada para cada aluno. Na folha estavam informações sobre as tarefas que 

deveriam ser cumpridas, os aspectos para consulta propostos pelos autores do Construindo 

Consciências e a organização dos alunos em quatro grupos, sendo cada um responsável por 

uma sociedade de insetos. 

 A professora registrou, no quadro branco, com o auxílio da turma, os grupos de 

trabalho, numerando-os de 1 a 4. Assim, o grupo 1 falaria das abelhas, o grupo 2 dos cupins, o 

grupo 3 das formigas e o grupo 4 das vespas. Depois disso, Clara procedeu com a leitura em 

voz alta do documento que havia sido entregue, orientando os alunos para a realização das 

tarefas: produção de um cartaz apenas com imagens, um registro manuscrito respondendo às 

questões sugeridas no livro didático e a apresentação oral das informações consultadas. Nos 

quinze minutos finais dessa aula os alunos reuniram-se em seus respectivos grupos para 

planejar a execução da atividade, visto que esta seria extra classe. O sinal indicou o término 

da aula de Ciências.  
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4.1.2 Aula 2 

 

 No primeiro momento da aula, a turma foi orientada pela professora Clara a guardar os 

materiais que estavam sobre a mesa, deixando apenas o livro didático de Ciências. Todos 

deveriam abrir o livro na página 69 – Capítulo 4: a diversidade das plantas – e acompanhar a 

leitura que ela faria em voz alta. Clara leu o título “As plantas em nosso dia a dia” e 

prosseguiu. De tempo em tempo, voltava-se para os alunos fazendo questionamentos sobre o 

tema ou destacando conceitos científicos e informações presentes no texto.  

 Dando continuidade à aula, a professora pediu aos estudantes que observassem as 

imagens das páginas 70 e 71. Com o auxílio da turma, ela destacou os ganhos dos grupos 

vegetais ao longo do seu processo de adaptação nos diversos ambientes, estabelecendo 

comparações evolutivas entre eles. Quanto às páginas seguintes, Clara reforçou que os temas 

haviam sido trabalhados em aulas anteriores, através de uma apostila fotocopiada distribuída 

aos alunos. Diante disso, ela folheou o livro e selecionou dois textos para leitura: “As defesas 

das plantas” (página 79) e “Plantas carnívoras” (página 80). Algumas alunas expressaram o 

desejo de ler. A professora disse que elas fariam isso em outro momento. A cada texto, Clara 

destacou o título, o conteúdo e as imagens ilustrativas da página, o que permitiu aos alunos 

questionar e compartilhar vivências.  

 Por fim, a docente apagou o que estava escrito no quadro branco, escreveu o número e 

o título do capítulo de estudo, e, em tópicos, a partir dos apontamentos dos alunos e com base 

nas leituras que haviam sido realizadas, registrou a importância das plantas. Alunos e 

professora fizeram vários comentários durante essa síntese escrita. O final do horário 

aproximava-se. No caderno, os alunos registraram que os exercícios da seção “Faça em seu 

caderno” das páginas 70, 73 e 78 deveriam ser resolvidos. Após soar o sinal, os materiais 

foram colocados na mochila. Hora de ir para casa. 

 

4.1.3 Aula 3  

 

 Nesse dia, a aula é iniciada com a apresentação de trabalhos realizados pelos alunos. 

Eles tiveram uma semana para fazer as consultas, um registro escrito, montar um cartaz e 

preparar a apresentação. O tema era a sociedade dos insetos, proposto na seção “Vamos 

pesquisar”, da página 53. Todos os membros do grupo envolveram-se na apresentação, 

destacando os aspectos sugeridos pelo livro: como é o corpo desses insetos, como se formam 
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as colônias, como é a divisão de trabalho, como conseguem alimento e quais relações 

estabelecem com os seres humanos. Nesta aula, apresentaram os grupos 1 e 2, sobre abelhas e 

cupins, respectivamente. Após as apresentações, os cartazes foram colados em uma parede da 

sala, destinada à exposição dos trabalhos realizados por alunos.  

 A professora deu continuidade ao seu trabalho pedagógico solicitando aos estudantes 

que abrissem seus cadernos. Ela passou pelas carteiras dando o visto nos exercícios realizados 

em casa e que seriam corrigidos naquele momento. As questões das páginas 81 e 82, seção 

“Aplicando o que aprendemos”, eram as últimas que faltavam para completar as atividades do 

capítulo quatro. Clara escreveu no quadro a correção de todas as questões. A cada enunciado 

alunos mais participativos respondiam e auxiliavam na formulação de cada resposta, 

procurando, juntos, a melhor forma de expressar o que havia sido solicitado pelo livro 

didático. À medida que a correção avançou, ficou evidente a diversificação das atividades, os 

temas foram discutidos e as vivências compartilhadas. Na maior parte do tempo, o livro de 

Clara ficou apoiado sobre a mesa do professor; e, a cada nova questão, ela se aproximou dele 

para realizar a leitura dos enunciados. O tempo após a apresentação foi suficiente para a 

correção de todos os exercícios solicitados. O sinal soou um pouco depois que a última 

questão foi registrada no quadro branco.  

 

4.1.4 Aula 4 

 

 Depois de cumprir os rituais de início da aula, a professora Clara convidou os grupos 3 

e 4 a apresentarem seus respectivos trabalhos sobre a sociedade dos insetos, formigas e 

vespas, respectivamente, sugeridos na seção “Vamos pesquisar” da página 53 do livro. Assim 

como nas apresentações do dia anterior, os membros dos grupos tiveram a oportunidade de 

falar e compartilhar com os colegas as informações consultadas. Ao final, os cartazes 

produzidos foram colados no espaço reservado para tal.  

 A professora falou brevemente sobre as quatro apresentações, ressaltando uma 

característica comum a todos os grupos: deveriam ter explorado as imagens que estavam no 

cartaz como forma de ilustrar a consulta realizada. Em nenhum momento, os apresentadores 

apontaram ou fizeram qualquer menção às informações colocadas nos cartazes. De forma 

geral, a professora elogiou todos os grupos e o comprometimento de todos com a realização 

da atividade proposta.  
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 Dando sequência ao seu planejamento, Clara distribuiu para a turma exercícios 

fotocopiados, retirados de outras fontes bibliográficas, abordando a temática reino vegetal. 

Enquanto entregava as folhas, Clara explicou como eles deveriam realizar a atividade. Para 

responder às questões, os alunos utilizariam como referência uma apostila que havia sido 

distribuída entre eles em aulas anteriores, o livro didático Construindo Consciências e as 

informações presentes no caderno. O exercício seria individual, realizado em sala, para que 

ela pudesse acompanhar o desenvolvimento dos alunos em atividades de consulta e aplicação 

de conhecimentos.   

 Por vários minutos, o silêncio fez parte da aula. Dois alunos caminharam até a mesa da 

professora buscando auxílio para resolver algumas questões. Enquanto isso, um diálogo foi 

estabelecido entre pesquisadora e professora, que compartilhou como foi a dinâmica de 

apresentação dos trabalhos em outras salas e algumas vivências quanto a abordagem de temas 

envolvendo os vegetais, mais especificamente fotossíntese e respiração. Clara começou a 

folhear o seu livro didático e a fazer apontamentos de como trabalhou em sala esses aspectos. 

A professora enfatizou os conteúdos “Modos de obter alimento” e “Modos de retirar oxigênio 

do meio” das páginas 16 e 17 e como inseriu nesse contexto as equações químicas que 

representam a fotossíntese e a respiração, revelando uma abordagem integradora dos saberes 

disciplinares.  

 Como era o final do último horário, um aluno perguntou se poderia guardar seus 

materiais. Clara se levantou e distribuiu as cadernetas que estavam sobre a sua mesa. O sinal 

sonoro indicou o fechamento de mais uma semana de atividades e a hora de ir para casa. 

 

4.1.5 Aula 5  

 

 A aula começou com orientações sobre uma visita técnica programada para o Museu 

de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. No dia seguinte, os alunos conheceriam o 

espaço e espécies da flora local, plantas medicinais e o jardim sensorial; como forma de 

ilustrar e complementar o que foi discutido em sala. A professora comentou alguns aspectos 

que seriam abordados pelos monitores, os locais do Museu que seriam visitados, a 

importância de ouvir, manter o silêncio e aguardar a vez para perguntas; e ainda os cuidados 

que deveriam tomar no local da visita. Orientou os alunos quanto ao lanche e a água, ao uso 

dos celulares e câmeras fotográficas, do protetor solar, do uniforme e boné. 
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Em seguida, Clara deu continuidade ao seu trabalho pedagógico corrigindo os 

exercícios fotocopiados distribuídos na aula 4. Como de costume, a professora registrou no 

quadro a resposta de todas as questões, após a participação dos alunos. Eles discutiram sobre a 

relação do solo com as plantas, os processos de respiração, transpiração e fotossíntese, os 

órgãos vegetais, estratégias reprodutivas e a divisão das plantas em grupos para facilitar o 

estudo. O sinal indicando o recreio soou antes que todas as questões fossem corrigidas. A 

professora informou que essa tarefa seria concluída na aula seguinte.  

 

4.1.6 Aula 6  

 

 Assim que se posicionou diante dos alunos, Clara informou a todos que estudariam 

sobre fungos, bactérias e protozoários. Rapidamente, solicitou aos alunos que abrissem o livro 

didático. Com o livro aberto, Clara fez um breve retrospecto das suas aulas, recordando os 

temas trabalhados até o momento, para iniciar um novo capítulo de estudo: “Nem bichos nem 

plantas: que seres são estes?” Diante das imagens da página 83, pediu aos alunos que 

identificassem os seres vivos retratados e levantou questões sobre o tema levando-os a 

comparar os fungos representados nas fotos quanto ao tamanho, formato e tipo de 

alimentação, indo além das orientações do livro didático. A imagem da alga vermelha foi 

apenas citada na sua fala. 

 Na página 84, a professora fez a leitura em voz alta do texto “Primeiras evidências da 

existência de microrganismos”, da seção “Ciência em Movimento”, apresentando aos alunos 

Louis Pasteur, o experimento realizado pelo cientista e seus achados. A partir do texto e da 

interpretação da imagem do experimento com o suco de beterraba, os alunos compartilharam 

suas ideias tentando explicar o ocorrido. A partir dessas falas, Clara complementou e apontou 

outras características, explicando os resultados obtidos por Pasteur. Seguindo a leitura, novas 

discussões tomaram conta da aula a partir de questões levantadas pela professora. 

 Clara continuou explorando as informações do livro. O colorido dos seres 

microscópicos da página 86 evidenciaram características e prenderam os alunos à discussão. 

Afinal, que seres são esses? Dentre os microrganismos existentes, seguindo a ordem proposta 

pelo livro, foram apresentadas pela professora as características dos fungos, como suas 

peculiaridades, seu uso na culinária e associações benéficas ou não entre fungos, animais e 

plantas. Clara destacou os fungos alucinógenos e os que contêm toxinas, e dos cuidados que 

deverão tomar com cogumelos utilizados na alimentação. Essas ponderações foram feitas 
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enquanto pausava sua leitura do texto didático e/ou analisava as imagens que compunham as 

páginas 87, 88 e 89. 

 A aula fluiu com vários interlocutores, ora com leitura e explicação, ora com 

inquietação de alguns, estabelecendo assim vários diálogos. A sala de aula tornou-se um 

espaço coletivo de produção de conhecimentos. Nos momentos finais da aula, a discussão 

permeou situações rotineiras: micoses, perigos do empréstimo de materiais que deveriam ser 

de uso individual e a proliferação de fungos em clubes e piscinas. A fala da professora foi 

interrompida pelo sinal sonoro. Rapidamente, os alunos deixaram a sala vazia. 

 

4.1.7 Aula 7 

 

 Após apoiar seus materiais sobre a mesa do professor, Clara pegou o livro didático e 

folheou suas páginas a procura do último tema abordado. Os alunos a auxiliaram nessa 

lembrança e apontaram a página que daria sequência ao estudo dos fungos. Na página 90, 

seção “Ciência em movimento”, um texto trouxe informações sobre o uso dos fungos na 

produção de medicamentos. Clara começou a leitura em voz alta pelo título e seguiu 

apresentando à turma os achados da pesquisa de Alexander Fleming. Nesse contexto, a fala da 

professora sobre furúnculos abriu precedentes para várias colocações, levando ao relato de 

algumas experiências. Clara explicou como era realizada a cultura de bactérias na placa de 

petri, alertou sobre o uso exacerbado de antibióticos e a retenção de receitas como forma de 

controlar a distribuição desse tipo de medicamento. A professora foi além das proposições do 

livro ao destacar esses aspectos.  

 A seção “Trocando ideias” da página 91 colocou em discussão um novo tema: 

bactérias. Clara leu as informações e as questões sugeridas: “Como você explica esses 

resultados? Explique de onde surgem as bactérias”. Oralmente, a turma explicou o ocorrido, 

baseando-se em conceitos anteriormente discutidos. A professora deu continuidade à leitura. 

Nas páginas 92 e 93 as bactérias foram caracterizadas: reprodução, formato, modo de 

nutrição, associações com plantas e doenças, tanto em vegetais, quanto em animais. Além 

disso, Clara destacou as imagens e suas respectivas legendas. Na página 94, ela leu partes do 

texto “Bactérias na produção de alimentos e medicamentos e despoluição de ambientes” da 

seção “Ciência em movimento” da página 94 e teceu alguns comentários sobre os aspectos 

abordados. 
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 Por fim, os alunos foram instruídos a iniciar as atividades do novo capítulo. No 

quadro, junto com eles, a professora organizou as informações que deveriam constar no 

caderno: o número e o título do capítulo de estudo e as páginas nas quais se referiam as 

atividades – seção “Trocando ideias” da página 84 (questões 1 a 3) e seção “Faça em seu 

caderno” da página 85 (questões 1 a 4). O sinal soou minutos depois, indicando aos alunos 

que teriam atividades para casa. 

 

4.1.8 Aula 8 

 

 Assim que a professora entrou na sala e cumprimentou a turma, os alunos começaram 

a se organizar para a aula de Ciências. Sobre as mesas estavam os cadernos abertos. Clara 

logo iniciou sua rotina de vistos. Ora azul, ora vermelho, de acordo com a realização ou não 

do para casa. Nessa aula, seriam corrigidos os exercícios da seção “Faça em seu caderno” das 

páginas 91, 97 e 99. O livro de Clara ficou apoiado sobre a mesa do professor durante a 

correção, sendo consultado a cada enunciado. Os alunos foram respondendo às questões 

seguindo a sequência do mapeamento da sala. No quadro, Clara anotou as respostas, sendo 

todas discutidas previamente à escrita. Os alunos auxiliaram na formulação das frases e 

acompanhavam atentos às correções. A borracha, a todo momento, cumpria seu papel.  

 Com as discussões que permearam a correção dos exercícios, ficou evidente a 

diversificação das atividades. As questões tinham como objetivos problematizar, organizar as 

ideias prévias, exemplificar, informar e aplicar conhecimentos, como descrito na assessoria 

pedagógica da coleção. Os alunos aproximaram-se ainda mais de conceitos científicos com as 

questões que abordaram situações do cotidiano. Ao término da correção, a professora 

distribuiu folhas fotocopiadas com informações sobre a estrutura dos vírus, sua forma de vida, 

classificação, ciclo reprodutivo e curiosidades. Clara fez a leitura de todas as informações do 

documento. O sinal soou justamente quando a professora finalizava sua fala sobre a produção 

de anticorpos. Apressados, os alunos seguiram para o recreio. 

 

4.2 Episódio 1: “Nem bichos nem plantas: que seres são estes?” 

 

 O episódio 1 é um recorte da aula que marcou o início da abordagem de um novo 

capítulo do livro: “Nem bichos nem plantas: que seres são estes?” Nessa data, 25 de junho de 

2015, o livro esteve presente durante todo o tempo da aula, sendo lido, discutido e analisado o 
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conteúdo das páginas 83 a 89. A professora explorou os recursos presentes na coleção, 

evidenciando as ilustrações que introduzem e compõem o capítulo e fazendo a leitura dos 

textos didáticos.  

 Esse episódio mostra como a professora introduziu um novo conteúdo utilizando 

exclusivamente o livro didático Construindo Consciências, situação não observada em 

outras aulas. O projeto autoral da obra Construindo Consciências tem como proposta que a 

aula de Ciências seja dialógica, que os conhecimentos prévios dos estudantes possam ser 

evidenciados e confrontados com o discurso científico e que a linguagem científica e a 

compreensão de conceitos contribuam para o aprendizado dos estudantes.  Nessa perspectiva, 

buscamos no episódio seguinte compreender o processo empreendido pela professora no 

trabalho com o livro a partir dessas categorias.  

 

4.2.1 Contextualização 

 

 Clara, logo depois dos cumprimentos, colocou seus materiais sobre a mesa, se 

posicionou perante a turma informando aos alunos que começariam a discutir sobre alguns 

grupos de seres vivos: fungos, bactérias e protozoários. A professora orientou a todos que 

pegassem o livro didático, sendo a página de estudo identificada com o auxílio dos alunos (p. 

83 – ver ANEXO A). Olhou sobre as mesas verificando se todos trouxeram o livro, chamando 

pelo nome aqueles que ainda não haviam atendido a instrução de abri-lo. Com o seu exemplar 

em mãos, dobrado ao meio, caminhou entre as carteiras enquanto fez um retrospecto do que 

foi abordado nas aulas anteriores e com perguntas buscou na fala dos estudantes o conceito de 

reinos, reafirmando que estudariam características mais específicas dos fungos, bactérias e 

protozoários.   

 Ao se referir às imagens da página que introduzia o novo tema, a professora destacou 

que elas representariam alguns seres vivos que seriam estudados, apontou para as fotos e 

perguntou aos alunos quais organismos eles reconheciam nas imagens, sem mencionar o título 

do capítulo e as orientações/questões sugeridas logo abaixo. Os estudantes citaram o 

cogumelo, as algas e o pão, mas não perceberam o aspecto do alimento na foto, sendo poucos 

aqueles que mencionaram o bolor presente nas fatias. Entretanto, isso não foi problematizado 

pela professora, uma vez que este seria o ser vivo de interesse para o estudo do novo capítulo. 

 Clara deu continuidade ao seu trabalho levantando questões que direcionaram a fala 

dos alunos para comparações entre os fungos presentes nas imagens, quanto ao tamanho, 
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formato e tipo de alimentação. Estas abordagens, naquele momento, distanciaram-se do 

projeto didático dos autores da coleção Construindo Consciências. A partir do diálogo entre 

professora e alunos, alguns conceitos emergiram e fizeram parte do discurso: indivíduos 

microscópicos e macroscópicos ou visíveis a olho nu, autótrofos e heterótrofos, a organização 

desses seres vivos em colônias e a função decompositora de fungos e bactérias. Após usar 

como exemplo o orelha-de-pau como um fungo macroscópico decompositor, a professora 

folheou as páginas do livro em busca de sua foto. Enquanto a descreveu, virou o seu exemplar 

para a turma, levantando-o para que todos pudessem identificar a qual imagem referia-se.  

 A professora finalizou a leitura das imagens pedindo aos alunos que identificassem o 

ser vivo representado na última foto da página introdutória do capítulo (p. 83). A imagem 

tinha identificação, sendo esta enunciada por uma aluna como algas vermelhas. Clara afirmou 

que estudariam as características das algas como um grupo a parte do reino vegetal.

 Virando a folha, a primeira atividade sugerida na página 84 (ver ANEXO B) foi a 

seção “Trocando ideias” abordando a temática “De onde vem o mofo”.  A professora não 

explorou essa atividade, utilizando-a, em outro momento, como exercício de fixação de 

conteúdo. Logo abaixo, a seção “Ciência em Movimento” trouxe o texto “Primeiras 

evidências da existência de microrganismos”. A professora fez a leitura em voz alta desse 

texto didático, apresentando aos alunos Louis Pasteur, o experimento realizado pelo cientista 

e seus achados. A partir desse momento, a discussão voltou-se para as evidências da 

existência de microrganismos e como as pesquisas científicas levaram-nos a esse 

entendimento. A leitura do texto e os comentários da professora podem ser observados no 

Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Episódio 1: "Nem bichos nem plantas: que seres são estes?" 

T TRANSCRIÇÃO DAS FALAS COMENTÁRIOS 

1 Profa. Clara: (...) uma das formas da gente identificar e 

evidenciar a presença desses microrganismos foram através 

de experiências que foram feitas (...) os cientistas, eles 

começaram a perceber a evidência desses seres vivos através 

de experiências, mas teve um aparelho que ajudou muito, 

qual foi?/ 

Os alunos escutam atentos. 

2 Alunos: microscópio [...]  

3 Profa. Clara: antes do microscópio era inviável, muito 

difícil das pessoas saberem o que que esses microrganismos 

poderiam causar (...) um exemplo que a gente tem de um 

cientista que através de um experimento ajudou a entender 

um pouco a existência desses seres vivos e onde que eles 

estariam foi esse aí, olha o desenhinho dele aqui, ele chama, 

Aponta para imagem no 

canto inferior esquerdo da 

página 84. 
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Louis Pasteur (...) aí vamos entender o que ele aprontou, o 

que ele fez (...)  primeiras evidências da existência de 

microrganismos (...) Louis Pasteur era químico e estudava o 

azedamento do vinagre, do vinho e da cerveja (...) por volta 

de 1854 um industrial francês, intrigado pelo fato de 

algumas vezes o suco de beterraba não se transformar em 

álcool, pediu a Pasteur que fizesse um estudo sobre esse 

problema (...) Pasteur concluiu que se tratava de um 

processo biológico que dependia da ação de leveduras 

presentes no ar (...) esse processo hoje é conhecido por 

fermentação (...) Pasteur também defendia a ideia de que o 

ar atmosférico sempre contém microrganismos; ele elaborou 

alguns experimentos engenhosos (...) quais foram esses? 

fervia suco de beterraba em vidros de gargalo reto e curto, e 

em outros de gargalo curvo e comprido (...) o que eu estou 

falando? olha aqui o exemplo(...) suco de beterraba, isso é o 

experimento que ele fez, suco de beterraba, uma vidraçaria 

com o gargalo curto e reto, e um com o gargalo longo e 

comprido e arredondado (...) reto e curto e o outro longo e 

curvo (...) aí tá, qual seria a explicação (...) e perdi, onde que 

eu estava?/ 

Leitura oral da seção 

“Ciência em movimento” 

na página 84 do livro.  

 

 

Abre o livro na página 85 

e aponta para o desenho 

esquemático que 

representa o experimento. 

4 Ester: aqui professora ó/ A aluna aponta, no próprio 

livro, onde havia parado a 

leitura. 

5 Profa. Clara: ah, fervia em vidros de gargalo reto e curvo e 

em outros de gargalo curvo e comprido. Observou que 

somente o suco fervido na garrafa de gargalo reto e CURTO 

é que azedava (...) ele percebeu que só esse aqui, que depois 

de um tempo azedava, esse daqui não, demorava mais, 

vamos dizer assim (...) qual seria a explicação para o fato? 

ao ferver o suco, ele matava os microrganismos presentes no 

frasco (...) como o frasco de gargalo longo e curvo 

dificultava a entrada do ar, o suco de beterraba não azedava 

(...) o que tem a ver o ar com o azedamento do suco de 

beterraba? / 

A professora aponta mais 

uma vez para o desenho 

esquemático da página 85, 

o qual representa o 

experimento. 

6 Alunos: [...] Falas simultâneas. 

7 Profa. Clara: êê, mas é um só para falar, ou Clarice ou 

Ester, resolve aí (...) 

 

8 Ester: pode falar Clarice/  

9 Clarice: porque as bactérias que causam os fungos ficam no 

ar/ 

 

10 Profa. Clara: as bactérias que causam os fungos não/  

11 Clarice: é/  

12 Profa. Clara: as bactérias que causam o azedamento, né, 

vamos pensar assim, estão onde?/ 

 

13 Clarice: no ar/  

14 Profa. Clara: no ar (...) o que dificultou mais em um do que 

no outro? 

 

15 Alunos: [...] Falas simultâneas.  

16 Júlia: a entrada do ar/  
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17 Profa. Clara: pois é, todos dois permitiam a entrada do ar, 

vocês não concordam? o ar ele consegue entrar em qualquer 

abertura que tiver e preenche qualquer espaço (...) então, 

entrar ele conseguiu entrar, mas porque que um azedou mais 

rápido e o outro mais lentamente?/ 

 

18 Lívia: por causa da água/ Aluna responde com base 

na ilustração II da página 

85. 

19 Profa. Clara: pensa no gargalo/ Professora balança o dedo 

indicador sinalizando 

negativamente. 

20 Ester: eu acho que é porque o ar penetra mais fácil aqui no 

primeiro/ 

 

21 Profa. Clara: qual é a dificuldade/  

22 Roberto: acho que é porque aqui no gargalo aqui ele é reto, 

mas é menor, aí é mais fácil do ar entrar lá dentro (...) esse 

aqui que é mais longo, é mais difícil do ar entrar aqui / 

 

23 Profa. Clara: han/ Aponta para a aluna 

permitindo a sua fala.  

24 Júlia: eu acho que é porque com o gargalo reto, é mais fácil 

suprir a falta de ar/ 

 

25 Profa. Clara: na verdade vocês todos falaram (...) a resposta 

passa por aí (...)  o que é importante a gente lembrar na hora 

de responder sobre esse exercício, ou sobre esse 

experimento, melhor falando, é a dificuldade, quer dizer, 

esse daqui o ar vai chegar no suco de beterraba, nesse daqui 

também, mas a dificuldade vai fazer com o que aconteça o 

que? que as bactérias se prendam, fiquem presas né, em todo 

o percurso aqui desse gargalo e demore mais a chegar no 

suco de beterraba (...) então, você dificultando o caminho da 

bactéria, você vai prolongar, vai acontecer o azedamento 

mais tarde (...) e o que é o azedamento, que falou aqui, quem 

lembra? (...) azedamento é a mesma coisa que o que?  

 

 

Apontou para a ilustração 

II da página 85.  

 

 

 

 

 

26 Alunos:  Ficam em silêncio. 

27 Profa. Clara: fer (...) o que é Mayra? (...) é a mesma coisa 

que o, que a/  

 

28 Ester: fermentação?/  

29 Profa. Clara: fermentação (...) o que é a fermentação? (...) 

quando vocês falam assim, azedou, o que aconteceu? / 

 

30 Ester: estragou [...]  

31 Profa. Clara: estragou né (...) quando uma coisa azeda ou 

quando acontece a fermentação vai mudar as características 

originais, as características anteriores daquele produto (...) 

ele não vai ser mais como ele era antes, em alguns casos por 

exemplo, nos casos das leveduras, elas vão produzir gases, 

que vão alterar o sabor dos alimentos, em alguns casos, como 

a gente vai ver aqui, essa produção de gases é benéfica, mais 

tarde a gente vai entender porque (...) então vamos pensar 

assim dessa experiência, o Louis Pasteur então foi um 

cientista, ele conseguiu comprovar a existência de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltou a fazer a leitura do 
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microrganismos que existiam no ar (...) e também, através 

desse experimento, ele conseguiu mostrar que você pode 

prolongar o tempo pra acontecer esse azedamento se você 

dificulta a entrada da bactéria que está no ar (...) vamos ver 

continuando aqui a explicação dele (...) os estudos de 

Pasteur tiveram um impacto muito grande na indústria 

francesa de vinhos (...) para que serviu afinal de contas, o 

que ele descobriu? (...) ele descobriu que o azedamento dos 

vinhos ocorria em razão de bactérias existentes no ar (...) 

para esterilizar o vinho, isto é, matar os microrganismos 

presentes nele, Pasteur propôs o tratamento térmico do 

vinho à temperatura de 50ºC a 60ºC por um curto período de 

tempo (...) em sua homenagem, esse processo de 

esterilização, ou desinfecção, foi denominado 

“pasteurização” e é usado até hoje para a conservação do 

leite e seus derivados, além de outros alimentos (...) as 

experiências de Pasteur contribuíram para a aceitação 

gradual da teoria da biogênese (...) essa teoria afirma que 

um novo organismo só pode surgir a partir de outro anterior 

(...) a biogênese é contrária à teoria da geração espontânea, 

que predominava na Europa até meados do século XIX, e 

considerava que seres vivos poderiam surgir da lama, por 

exemplo (...) então gente, não sei se a gente já comentou 

sobre isso, geração espontânea, já falamos?/ 

texto no livro didático. 

 

32 Alunos: Ficam em silêncio 

33 Profa. Clara: não lembro se eu já comentei com vocês (...) 

há muito, antigamente gente eles acreditavam que os seres 

vivos, eles surgiam de matéria inorgânica, quer dizer surgiam 

da lama, eles surgiam da pedra, eles surgiam de lugares, 

qualquer lugar (...) aqui no caso, antes de Pasteur comprovar 

essa existência de seres vivos no ar, eles achavam que do 

suco ia surgir esses seres vivos (...) suco ia gerar 

espontaneamente seres vivos que causariam esse processo no 

vinho (...) hoje a gente tem conhecimento que isso não 

existe, um ser vivo não surge do nada, como na geração 

espontânea, ele tem que vir de outro (...) então a bactéria que 

entrou dentro desse frasco, que veio do ar, ela teria que vir da 

reprodução de uma outra bactéria, que estava presente no ar, 

ou em outro lugar, tá? (...) então é importante a gente 

perceber que ele conseguiu comprovar isso também na hora 

que ele mostrou que a bactéria não surge espontaneamente 

de um lugar, ela não surge do nada, ela tem que vir de um 

outro ser precedente a ela (...) qual outra experiência que 

conseguiria comprovar isso aqui? que o azedamento vem de 

bactérias que estavam do lado de fora?/ 

Mantém o livro dobrado 

ao meio próximo ao seu 

corpo, apoiado pelo braço 

esquerdo.  

 

Vira o livro para a turma e 

aponta para a ilustração da 

página 85. 

 

34 Clarice: é só deixar um pão fora /  

35 Ester: colocar um pão fora e um na geladeira/  

36 Profa. Clara: não/  

37 Alunos: [...] Falas simultâneas.  

38 Profa. Clara: pensa numa forma muito simples/  
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39 Clarice: com um arroz doce do lado de fora da geladeira e 

outro dentro/ 

 

40 Profa. Clara: por que geladeira gente?  

41 Clarice: porque a geladeira não ia deixar o microrganismo, 

sei lá, evoluir né. 

 

42 Profa. Clara: mas se você tirar depois (...) você sabe o que 

acontece muitas vezes na geladeira? Tudo bem, geladeira ela 

pode inibir o crescimento de uma bactéria, mas às vezes, ela 

pode já existir lá dentro (...) muitas vezes tem gente que 

coloca na geladeira uma embalagem fechada que já tem ar lá 

dentro (...) a geladeira vai inibir o crescimento, a partir do 

momento que você tirou da geladeira, pode acontecer de 

crescer de novo (...) mas eu queria uma outra forma, vamos 

pensar assim, tira a geladeira da história, porque aqui ele não 

teve geladeira, uma coisa simples, que a gente consegue 

comprovar que o ser vivo que surgiu ali não era de geração 

espontânea/ 

Posiciona-se de frente para 

a turma com o livro 

dobrado ao meio, com a 

página 85 à vista enquanto 

explicava. 

 

 

Aponta para a ilustração 

do experimento da página 

85. 

43 Júlia: colocar um pedaço de pão fora e um pedaço de pão 

dentro de uma vasilha de vidro fechada/ 

 

44 Profa. Clara: isso! (...) basta que a gente mostre que não 

tem como aquela bactéria chegar em contato com o que ela 

precisa de alimento, para ser decomposto (...) então a 

experiência que comprova com facilidade a questão da 

geração espontânea, se ela é verdadeira ou não, ou da 

biogênese, que é essa do ser vivo vir de outro, é só a gente 

fazer essa experiência (...) porque aí a gente comprova que 

não tem como um ser vivo surgir do nada (...) ele tem que ter 

tido contato, aquele alimento, tem que ter tido contato com o 

ar em algum momento. 

Enquanto fala, gesticula 

com a mão esquerda. A 

mão direita segue 

apoiando o livro didático 

virado para a turma.  

45 Lívia: professora, mas se você colocar um pedaço de pão 

fora da geladeira pra comer e colocar outro numa vasilha de 

vidro, no outro dia você não vai conseguir comer, porque o 

pão vai ficar muito duro (...) agora se você colocar/ 

 

46 Profa. Clara: não (...) mas nós estamos pensando numa 

vasilha hermeticamente fechada, sabe aquele tupperware que 

a gente fecha assim e não deixa entrar nada? que seu 

biscoitinho fica crocante até o dia seguinte? é esse que nós 

estamos pensando/  

A professora sorri. 

47 Alunos: [...] Falas simultâneas. 

48 Profa. Clara: (...) é lógico gente, se a pessoa for fazer um 

experimento desse, ela não ia fazer dessa forma tão 

despretensiosa igual a gente está falando não (...) ele ia 

ferver o vidro antes, ele ia tirar toda e qualquer possibilidade 

de ter uma contaminação daquele material que está lá dentro 

(...) mas mesmo assim ainda poderia acontecer (...) qual seria 

uma embalagem que conseguiria segurar mesmo?/ 

 

49 Lívia: plástico/  

50 Júlia: plástico [...]  

51 Henrique: papel filme/  

52 Profa. Clara: plástico como?/  
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53 Clarice: não segura não/  

54 Ester: eu acho que não segura/  

55 Júlia: embalagem a vácuo/  

56 Profa. Clara: porque embalagem a vácuo não permite 

crescimento de nada? é a forma mais segura de você ter o 

alimento?/ 

 

57 Clarice: porque ele retira todo o ar que tem dentro [...]  

58 Profa. Clara: porque tira o ar, se você tira o ar, você não 

permite nem que os seres vivos, que a bactéria consiga 

alcançar a carne ou o que você está embalando a vácuo, 

como também não permite que o que esteve na carne 

sobreviva (...) que pode ser que a carne no momento da 

embalagem a vácuo, ela tenha conseguido segurar ali uma 

bactéria ou um fungo. Uma forma da gente evitar que esses 

seres vivos se proliferem é retirar deles o que eles precisam 

para sobreviver. E quase todos, pelo menos os que 

sobrevivem precisam também de ar como a gente (...) então 

vamos lá (...) então todo mundo entendeu a experiência de 

Pasteur e para que ela serviu, principalmente? a experiência 

de Pasteur contribuiu para a aceitação gradual da teoria da 

biogênese, principalmente, tá? essa questão de um ser vivo 

vir de outro e também deles estarem presentes no ar, mas a 

gente vai ver daqui pra frente que na verdade o 

microrganismo não está presente só no ar, estão presentes em 

muitos lugares/ 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto pergunta, aponta 

para a imagem do 

experimento da página 85. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Esse recorte, com 58 turnos, mostra como a professora apresentou e interagiu com o 

texto “Primeiras evidências da existência de microrganismos”, para ensinar conceitos 

científicos aos alunos. A voz da professora compôs 26 turnos e a voz dos estudantes 32.   

 No turno 1, a professora Clara voltou-se para os seus alunos afirmando que 

experimentos levaram-nos a comprovar a existência de microrganismos e questionou qual 

aparelho foi importante nesse processo. Diante dessa pergunta, os alunos, responderam 

“microscópio”. A professora referiu-se no turno 3 ao tempo em que não era possível saber o 

que os microrganismos poderiam causar devido à ausência desse equipamento. Enquanto 

compartilhava essas informações, ela caminhou entre as primeiras carteiras mantendo seu 

livro virado para a turma. Ao pronunciar o nome de Louis Pasteur, a professora sugeriu a 

leitura da imagem apontando para a foto do cientista que estava no canto inferior esquerdo da 

página 84. Ela tratou a imagem no diminutivo (“olha o desenhinho dele aqui”). 

 Ainda no turno 3, Clara iniciou a leitura em voz alta do texto, mantendo essa postura 

durante toda a aula. Segundo Chartier (2001), essa prática de leitura tão comum nos 

ambientes escolares, voltada para a compilação de preces e memorização, imprime uma forma 
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de controle sobre o conhecimento a ser transmitido, como se o texto tivesse que ser 

compreendido de maneira única. Após ler o título e os três primeiros parágrafos do texto, a 

professora pausou fazendo ponderações sobre o tema, interpretando os dizeres e/ou 

reforçando algumas ideias, e usou a ilustração do experimento (p. 85 – ver ANEXO C) como 

referência para suas afirmações. Esse movimento da professora Clara de ler os parágrafos 

subsequentes ao título, não abriu espaço para que os alunos construíssem ideias e sentidos 

prévios à leitura do texto. Questões levantadas a partir do título levariam os alunos a uma 

primeira interpretação.  

 No turno 5, Clara fez a leitura de outras frases, chamou a atenção dos alunos para a 

ilustração à medida que novas informações eram apresentadas via texto, enfatizou as 

explicações dos autores quanto ao azedamento do suco da “garrafa de gargalo reto e CURTO” 

e finalizou a sua fala questionando “o que tem a ver o ar com o azedamento do suco de 

beterraba?” A professora elaborou essa pergunta buscando na voz dos alunos a compreensão 

de conceitos apresentados pelo texto: a existência de microrganismos no ar, a capacidade 

desses seres de causar alterações no suco de beterraba utilizado no experimento e que isso 

pode ser influenciado pelo formato do frasco. Nesse sentido, Wertsch & Smolka (1993) 

argumentam que a compreensão é um processo no qual as enunciações de um ouvinte 

contatam e confrontam as enunciações do falante. Tal movimento corrobora com o projeto 

autoral do livro didático de promover reflexões acerca da natureza da atividade científica e de 

permitir que os alunos compartilhassem suas ideias com os seus pares e o professor. Entre os 

turnos 6 e 16, alguns estudantes manifestaram o interesse em responder ao questionamento da 

professora, protagonizando momentos de diálogo e de exposição de ideias. 

 No turno 8, Clara incentivou uma aluna a falar. Clarice associou o azedamento do suco 

de beterraba a microrganismos presentes no ar, como sugerido no texto (turno 9). Entretanto, 

na afirmação da aluna, tem-se uma incompreensão: “porque as bactérias que causam os 

fungos ficam no ar”. Clarice fez uso do discurso científico, mas a sua fala evidenciou dúvidas 

quanto à compreensão dos conceitos que permitiriam a ela diferenciar os seres vivos citados. 

Usar os conceitos não significa compreendê-los. Schroeder (2007, p. 299), ancorado na 

perspectiva vygotskyana, afirma que “os conceitos científicos não são assimilados em sua 

forma já pronta, mas sim por um processo de desenvolvimento relacionado à capacidade geral 

de formar conceitos, existente no sujeito”. Na assessoria pedagógica da coleção, os autores 

alertam que o fato de bactérias e fungos presentes no ar serem microscópicos torna a tarefa de 

ensinar mais desafiadora, já que eles não são muito familiares aos alunos.  
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 Diante da afirmação da aluna Clarice, a professora, no turno 12 disse: “as bactérias 

que causam o azedamento, né, vamos pensar assim, estão onde?” Subentendemos, com a 

afirmativa de Clara, que os fungos presentes no ar não são capazes de provocar o azedamento, 

e, nesse caso, a professora responde à aluna e dirige a ela outra pergunta. Ao responder à 

aluna sem permitir que ela pense sobre a sua afirmação, e sem problematizar essa afirmação 

com a turma, a professora rompe com o diálogo iniciado em sala de aula e, possivelmente, 

não contribui para que os alunos avancem em suas concepções.  

 Quanto a “onde estão” os microrganismos, a aluna Clarice, no turno 13, referiu-se ao 

ar. Para os autores da coleção, reconhecer o aluno como sujeito da aprendizagem implica em 

conhecer, problematizar e confrontar as ideias prévias dos estudantes criando oportunidades 

para que elas sejam avaliadas e reestruturadas à luz dos conhecimentos historicamente 

acumulados e sistematizados pelas Ciências da natureza. A professora, quando responde às 

questões que elabora aos alunos, sem esperar que eles pensem e discutam sobre elas, não 

contribui para a construção de um pensamento e de um discurso científico, pois a construção 

do conhecimento científico fundamenta-se no conflito consciente entre os diversos modelos 

interpretativos da realidade.  

 A professora continuou elaborando perguntas em função da resposta que esperava da 

turma. As questões propostas por ela direcionavam os alunos para a compreensão de que o 

formato do gargalo interferiria no azedamento do suco de beterraba: “o que dificultou mais 

em um do que no outro?” (turno 14). Segundo a aluna Júlia, o que dificultou o azedamento foi 

“a entrada do ar”. Clara validou a afirmação da aula ao destacar a capacidade do ar de 

preencher qualquer espaço, mas continuou questionando: “porque um azedou mais rápido e o 

outro mais lentamente?” (turno 17). Com essa pergunta a professora afastou-se da proposta do 

texto, que explorou o azedamento ou não do suco de beterraba, e não a velocidade do 

processo.  

 A aluna Lívia atribuiu o azedamento a água, visto a observação que ela fez na 

ilustração II da página 85. No turno 19, Clara balançou o dedo indicador sinalizando 

negativamente e sugeriu à aluna que pensasse no gargalo do frasco. Ao rejeitar as ideias de 

Lívia, a professora não permite que os conhecimentos apresentados possam ser 

problematizados. Como a aula é centrada na professora e nas respostas certas e erradas dos 

alunos, em alguns momentos da aula o conflito, a construção coletiva do conhecimento, a 

construção de argumentos, aspectos importantes para o desenvolvimento da linguagem 

científica não aparecem. 
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 As intervenções da professora levaram alguns alunos a proporem explicações para o 

fenômeno. Um foi complementando a fala do outro: “eu acho que é porque o ar penetra mais 

fácil aqui no primeiro (turno 20)”, “acho que é porque aqui no gargalo aqui ele é reto, mas é 

menor, aí é mais fácil do ar entrar lá dentro, esse aqui que é mais longo, é mais difícil do ar 

entrar aqui (turno 22)”, “eu acho que é porque com o gargalo reto, é mais fácil suprir a falta 

de ar (turno 24)”. Esses alunos recorreram a termos presentes no texto, tais como gargalo, 

reto, curto, longo, para fundamentar suas explicações. Para Vygotsky (1987), o uso da 

linguagem científica é essencial para a aprendizagem de conceitos. Ao propiciar esse 

momento, a professora se orientou na direção que os autores recomendam: os estudantes 

devem ter espaço para a criação e troca de ideias, sendo estas ações inerentes à atividade 

científica.  

 No turno 25, as ideias apresentadas foram validadas pela professora quando ela 

afirmou: “na verdade vocês todos falaram, a resposta passa por aí (...)”. Algumas perguntas da 

professora não estão em sintonia com a proposta do livro, pois é motivada pela necessidade de 

“fixar a aprendizagem” ao mesmo tempo em que avalia o aluno. Apesar de se apresentar a 

partir de uma pergunta, a finalidade discursiva desta em sala de aula não se orienta para o 

debate, mas para a apreciação que o professor faz diante da resposta do aluno.  Depois que os 

alunos responderam ao que a professora esperava, ela retomou ideias-chave discutidas ao 

longo da cadeia de interação e explicou como o formato do gargalo poderia influenciar na 

velocidade de azedamento do suco de beterraba.  

 O estudo de Pasteur levou-o a concluir que o azedamento do suco de beterraba 

dependia da presença de leveduras presentes no ar e que os vinhos azedavam a partir de 

bactérias presentes no ar. A professora atribuiu às bactérias a mesma capacidade dos fungos 

de azedar o suco de beterraba enquanto explicou sobre a dificuldade desses microrganismos 

de vencer a barreira física imposta pelo formato longo e curvo do gargalo: “[...] você 

dificultando o caminho da bactéria, você vai prolongar, vai acontecer o azedamento mais 

tarde [...]”. Durante a sua fala, o livro ficou em suas mãos, dobrado ao meio, com a página 85 

voltada para os alunos. Em alguns momentos, apontou para a ilustração do experimento 

realizado por Pasteur. Clara finalizou esse turno fazendo perguntas que não constam no livro 

didático buscando na voz dos alunos outro conceito: “e o que é o azedamento, que falou aqui, 

quem lembra? Azedamento é a mesma coisa que o que?”. 

 Os alunos silenciaram-se diante da pergunta (turno 26). A professora tentou inserir na 

discussão outro conceito presente no texto, mas os alunos não compreenderam no primeiro 
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momento. A aluna Ester respondeu fermentação (turno 28), pouco depois que Clara 

pronunciou a primeira sílaba da palavra. No turno 29, a professora continuou questionando: 

“quando vocês falam assim, azedou, o que aconteceu?” Logo que a professora inseriu na sua 

fala o termo azedou, uma aluna remeteu esse fenômeno a suas concepções prévias visto que 

compreendeu o “azedar” como sinônimo de “estragar” (turno 30). Clara concordou com a 

afirmativa da aluna no turno seguinte: “estragou, né”. A professora utilizou esse contexto para 

caracterizar a fermentação como um processo que altera as características de determinadas 

substâncias e que, em alguns casos, como no exemplo das leveduras, pode produzir gases. 

Com essa fala, ela antecipou alguns conceitos que seriam evidenciados no texto didático 

“Mundo dos fungos” (p. 87-88). 

 Ainda no turno 31, Clara prosseguiu com a leitura do texto didático e ao finalizar 

questionou aos alunos se eles tinham conhecimento sobre a geração espontânea. A pergunta 

elaborada pela professora buscou na voz dos alunos suas ideias prévias e/ou a compreensão 

do termo científico. O silêncio no turno 32 sugeriu-nos que eles não reconheceram as palavras 

usadas pela professora e que não compreenderam o conceito a partir da leitura realizada no 

texto. Clara, no turno 33, deu continuidade a sua fala explicando a teoria da geração 

espontânea e reafirmando que a experiência de Pasteur contribuiu para a aceitação que um ser 

vivo é precedente de outro, aproximando-se das ideias presentes no texto explorado. Ora a 

professora manteve o livro didático dobrado ao meio, próximo ao corpo, sustentando-o com o 

braço esquerdo, ora virava o seu exemplar para a turma, apontando para a ilustração do 

experimento (p. 85). 

 Uma nova discussão constitui-se em torno das questões elaboradas pela professora no 

final do turno 33: “qual outra experiência que conseguiria comprovar isso aqui? Que o 

azedamento vem de bactérias que estavam do lado de fora?” Tais questões exigia a aplicação 

de conceitos já apresentados. Entre os turnos 34 a 41, assistimos, mais uma vez, a emersão 

das categorias compreensão, diálogo e uso da linguagem científica. Clara, diante das 

afirmações do texto, propôs que os alunos sugerissem situações capazes de comprovar a teoria 

da biogênese e abriu espaço para que  eles expusessem suas ideias: “é só deixar um pão fora 

(turno 34)”, “colocar um pão fora e um na geladeira (turno 35)”, “com um arroz doce do lado 

de fora da geladeira e outro dentro (turno 39)”. O fato da “geladeira” reproduzir-se na voz dos 

alunos como um fator determinante para a experiência intrigou a professora no turno 40: “por 

que geladeira gente?”  
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 A aluna Clarice prontamente respondeu: “porque a geladeira não ia deixar o 

microrganismo, sei lá, evoluir né” (turno 41). Ela utilizou a linguagem científica, entretanto, 

não se apropriou do conceito de evolução, visto que os microrganismos não se transformam, 

mas sim tem o seu crescimento inibido. Essa incompreensão não foi problematizada pela 

professora. Na seção “Trocando ideias” da página 84, atividade que não foi explorada pela 

professora, uma das questões é “por que os alimentos estragam mais rápido quando deixados 

fora da geladeira?” Os autores sugeriram na assessoria pedagógica que aspectos sobre a 

atividade de microrganismos em diferentes temperaturas fossem trabalhados em sala. Como a 

atividade não foi discutida anterior à leitura e interpretação do texto “Primeiras evidências da 

existência de microrganismos” entendemos a afirmativa da aluna como a exposição de seus 

conhecimentos prévios.  

 Clara, no turno 42, pontuou que depois de retirado o alimento da geladeira, os seres 

microscópicos presentes nele voltariam a se reproduzir por estarem armazenados em 

embalagens com ar. Sugeriu um experimento simples, sem utilizar a geladeira, que refutava a 

teoria da geração espontânea. Na voz da aluna Júlia, no turno 43, a professora encontrou a 

resposta pretendida: “colocar um pedaço de pão fora e um pedaço de pão dentro de uma 

vasilha de vidro fechada”. A fala da aluna indica-nos a compreensão de conceitos discutidos 

durante a leitura e a aplicação destes em um novo contexto. Diante disso, a professora afirmou 

que assim seria possível comprovar que um ser vivo surge a partir de outro. Clara validou a 

fala de Júlia reforçando que a decomposição de um alimento está atrelada ao contato deste 

com o ar, e, consequentemente, com as bactérias presentes nele (turno 44). A função 

decompositora dos fungos não foi abordada.  

 No turno 45, a aluna Lívia continuou expondo suas ideias, mas desviou-se da questão 

proposta pela professora e da abordagem do livro didático quando se referiu ao endurecimento 

dos alimentos, dispostos no ambiente ou em vasilhas de vidro. Logo Clara (turno 46) retomou 

o contexto da pergunta inicial sugerindo à aluna que a vasilha estivesse “hermeticamente 

fechada” para que nada interferisse no experimento. E continuou sua fala, interrompendo os 

alunos que falavam simultaneamente, sugerindo a fervura do recipiente para evitar 

contaminação e alertando sobre o risco de acontecer o desenvolvimento de microrganismos 

mesmo depois desse processo, para que, de fato, o experimento sugerido pudesse ser um 

exemplo que comprovasse a teoria da biogênese. No final do turno 48, ela questionou qual 

seria uma embalagem capaz de inibir esse crescimento. 
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 Entre os turnos 49 e 55 identificamos a exposição de ideias prévias. No ir e vir de 

vozes ouviu-se “plástico” e “papel filme”, mas a aluna Clarice discordou “não segura não”. 

Por sua vez, a aluna Júlia chamou a atenção para a embalagem a vácuo no turno 55, o que 

levou a aluna Clarice ao entendimento que ao retirar o ar de dentro da embalagem 

inviabilizava-se o crescimento de microrganismos (turno 57). No último turno desse episódio 

(58), a professora fez ponderações sobre essa forma de embalar, muito comum na indústria 

alimentícia, atrelando a sobrevivência da maioria das bactérias e fungos microscópicos à 

necessidade de ar. Após essas afirmações, Clara perguntou a todos se haviam entendido a 

experiência de Pasteur e para que ela serviu. A professora não pausou a sua fala para dar 

espaço ao diálogo, impedindo assim que os alunos expusessem o que compreenderam a partir 

da leitura e discussão do texto.  

  O texto “Primeiras evidências da existência de microrganismos” era sucedido por 

questões da seção “Faça em seu caderno: Pasteur e a teoria da biogênese”, voltadas para a 

compreensão de conceitos, aplicação do conhecimento e síntese de ideias. A professora Clara, 

nessa aula, deu continuidade ao seu trabalho pedagógico fazendo a leitura do texto principal 

da página 85 intitulado “Microrganismos no ambiente”.  

 

4.2.2 Síntese do episódio 

 

 A estratégia utilizada por Clara nessa aula foi a leitura de textos, sendo que o diálogo 

estava ancorado, predominantemente, em questões levantadas por ela. Em alguns momentos 

essas perguntas emergiram da proposta autoral do livro didático, em outros, foram formuladas 

pela docente, antecipando conceitos que seriam abordados nos textos que compõem o capítulo 

e/ou trazendo para a discussão situações do cotidiano não contempladas na coleção. 

Categórico, quanto às perguntas no ensino de Ciências, Bachelard (1996, p.14) defendeu: 

“Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, 

não pode haver conhecimento científico”. Afinal, o aluno precisa expor, confrontar e debater 

suas ideias. 

 O texto visual sugeriu caminhos para interpretações, sendo explorado pela professora 

Clara tanto na página introdutória do capítulo, quanto na ilustração do experimento proposto 

por Pasteur. Com o livro sempre em mãos, ela recorreu às imagens para buscar as ideias 

prévias dos estudantes e/ou favorecer suas explicações científicas. Os estudos de Coutinho et 

al. (2010), voltados para o valor didático das imagens, apontam-nas como modos semióticos 
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de construção dos sentidos, dotadas de valor cognitivo e com função mediadora na 

apropriação da linguagem científica, seja por alunos ou professores.  

 O texto didático, por sua vez, foi utilizado pela professora como uma possibilidade de 

informar e discutir conceitos. Segundo a descrição dos autores, na seção “Ciência em 

movimento”, a intenção seria ilustrar os caminhos que caracterizaram o processo de produção 

e validação do conhecimento científico. Eles caracterizaram a essência dos textos, entretanto, 

não há indicações de como os professores deveriam trabalha-los, se com abordagens 

específicas ou envolvendo a amplitude dos saberes da ciência. Nessa perspectiva, vale 

ressaltar os dizeres dos autores “[...] temos consciência de que os leitores interpretam nosso 

texto a partir de seu conhecimento de mundo, valores e crenças” (AÇÃO E PESQUISA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009, v.1, ass. pedagógica, p. 23). Enquanto trabalhou a leitura em 

voz alta das informações, Clara fez várias intervenções. Esse movimento de retextualizar, à 

medida que ela avançou na leitura dos parágrafos, foi uma estratégia importante para auxiliar 

os alunos na compreensão do texto. 

 A leitura dos textos didáticos nas aulas de Ciências propõe reflexões e pode aproximar 

os estudantes dos conceitos da área, levando-os a organizar, sistematizar e ampliar 

informações. E mais, permite ao aluno se apropriar da linguagem das Ciências, através da 

gramática e das formas de organização usadas na escrita científica. Os professores de 

Ciências, ao compreenderem a leitura como um objeto de ensino e uma ferramenta de 

aprendizagem, contribuem no desenvolvimento da competência de leitor dos estudantes e 

atuam como mediadores entre o aluno e o texto (OLIVEIRA, 2015). 

 Em última análise, nessa aula, a professora priorizou a leitura de imagens e textos 

entre as páginas 83 e 89 do livro. Na página 87, a seção “Vamos pesquisar” sugeriu um 

experimento intitulado “Por que os alimentos estragam”. A professora não orientou os alunos 

a realizarem a prática. Quanto aos exercícios que intercalaram os textos, a resolução destes foi 

proposta em outras aulas, parte para responder em sala, parte como atividade para casa. Essas 

questões foram respondidas pelos alunos e devidamente corrigidas com o auxílio da 

professora. Por fim, muitos conceitos foram abordados em uma mesma aula, o que refletiu na 

incompreensão de vários deles.  
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4.3 Episódio 2: Correção de exercícios da seção “Faça em seu caderno” 

 

O segundo episódio retrata uma aula em que a professora Clara fez a correção de 

exercícios da seção “Faça em seu caderno”, propostos no livro Construindo Consciências. 

Vale ressaltar que na descrição desse tipo de atividade os autores destacaram que são 

exercícios e questões que envolvem a produção escrita, com diversas funções, seja para 

aplicação do conhecimento, síntese de ideias ou verificação da compreensão de conceitos 

pelos estudantes. Além disso, buscam propor desafios e/ou problemas instigantes (AÇÃO E 

PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009).  

A escolha desse fragmento justifica-se pelo fato do livro didático estar presente nesta 

aula, sendo utilizado tanto pela professora, quanto pelos alunos e por ser a resolução de 

exercícios um dos recursos de estudo e avaliação mais utilizados nas aulas de Ciências. Para 

Almeida e Giordan (2012), o questionário pode ser uma ferramenta capaz de levar o aluno a 

refletir e a se apropriar da linguagem científica, à medida que o seu uso esteja estruturado em 

uma dinâmica discursiva apropriada. Nesta aula, Clara recorreu ao seu exemplar em vários 

momentos da correção como base para a leitura dos enunciados e realizou consultas no 

conteúdo dos textos didáticos, sendo corrigidos por ela os questionários das páginas 91, 97 e 

99 do livro. Depois de discutida ou validada a resposta, Clara voltava-se para o quadro 

registrando, com suas palavras, o que foi mencionado pelos estudantes ou aproximando-se da 

proposta autoral do livro. 

Dividimos nossa análise em duas sequências discursivas, sendo o primeiro momento 

destinado à correção do questionário da página 91, e o outro ao questionário da página 97. 

Esses fragmentos serão analisados à luz das categorias dialogia e compreensão. Na 

perspectiva bakhtiniana, o questionário emerge de um processo dialógico em que a relação 

entre um enunciado e outros vão além das formas óbvias de uma conversa. A compreensão, 

por sua vez, é um processo ativo no qual a resposta é um elemento sempre presente, sendo o 

sujeito capaz de produzir com as próprias palavras significados para o que foi enunciado 

(BAKHTIN, 1981, 1997, apud ALMEIDA; GIORDAN, 2012).  

 

4.3.1 Contextualização 

 

 A professora Clara entrou na sala e, enquanto caminhava em direção à sua mesa, 

cumprimentou toda a turma. Ao posicionar-se diante de todos, informou o propósito da aula: 
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corrigir os exercícios do livro didático sobre a diversidade de fungos, bactérias e algas. Nas 

aulas anteriores, a professora realizou em sala a leitura dos textos didáticos referentes a estes 

temas. Vale destacar que após cada tema, os autores propuseram um questionário da seção 

“Faça em seu caderno”. Estes, por sua vez, não foram respondidos ao final de cada leitura. A 

professora subverteu a ordem proposta pelos autores ao solicitar que os alunos respondessem 

aos três questionários de uma só vez, como uma atividade para casa.  

 Dentre os seus materiais, Clara selecionou as canetas azul e vermelha e começou a 

percorrer a sala. Ela passou por todas as carteiras vistando os cadernos dos alunos, ora azul, 

ora vermelho, de acordo com a realização ou não do para casa. Depois de conferir todos os 

cadernos, a professora voltou-se para a turma indicando a aluna que responderia a primeira 

questão. A posição da aluna na sala indiciou para os demais estudantes que Clara elegeria o 

aluno seguindo o mapeamento da sala e que todos participariam da correção dos exercícios. 

Essa postura da professora foi comentada pelos alunos. Clara, com um canetão azul, fez 

marcas no quadro, dividindo-o em três partes. Nesses espaços, ela anotaria as respostas dos 

exercícios. 

 

4.3.1.1 Fragmento 1: Seção “Faça em seu caderno: a diversidade de fungos” 

 

 A professora Clara solicitou a todos que tirassem os livros das mochilas e abrissem na 

página 91 (ver ANEXO D). O primeiro questionário corrigido era composto por cinco 

questões e intitulado “A diversidade de fungos”. Essa informação inicial não foi explorada 

pela professora e o primeiro contato com o livro nessa aula foi a leitura do enunciado da 

primeira questão. A correção desse questionário e seus respectivos comentários estão 

expressos no quadro abaixo: 

 

Quadro 7 – Seção “Faça em seu caderno – a diversidade de fungos” 

T TRANSCRIÇÃO DAS FALAS COMENTÁRIOS 

1 Profa. Clara: Lívia vai lá/  

2 Lívia: observe as imagens. Depois, identifique e anote a 

letra daqueles que correspondem a fungos (...) eu coloquei B 

e C/ 

A aluna leu o enunciado 

da questão 1. 

3 Profa. Clara:  b e?  

4 Alunos: c/ Falam juntos. 

5 Profa. Clara: então são os dois representantes do fungo aí 

(...) página 91 (...) um (...) os representantes do reino dos 

fungos/ 

A professora falou em voz 

alta aquilo que estava 

escrevendo no quadro. 

6 Ester: reino do que?/  
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7 Profa. Clara: os representantes do reino dos fungos são b e 

c (...) dois Hugo/ 

 

8 Hugo: fiz não professora/  

9 Profa. Clara: então vai Yan (...) como você explica o 

aparecimento do mofo no pão fechado, dentro do saco 

plástico, na geladeira/ 

A professora fez a leitura 

do enunciado da segunda 

pergunta do questionário. 

10 Yan: não sei/  

11 Lívia: deixa eu?/  

12 Profa. Clara: Lívia você já falou (...) fala Júlia/  

13 Júlia: mesmo estando em frasco fechado e dentro da 

geladeira, o pacote continua com ar e a geladeira só inibe o 

crescimento do fungo, ela não o destrói/ 

 

14 Profa. Clara: isso/  

15 Ester: ô professora eu coloquei que o mofo só ocorreu 

porque deixou o pão no saco fechado, se tivesse colocado em 

uma vasilha, não ia ter, mesmo sendo colocado na geladeira/ 

 

16 Profa. Clara: na vasilha pode ter ar do mesmo jeito (...) A professora virou-se para 

o quadro e escreveu a 

resposta da questão dois. 

17 Alunos: Conversaram entre si. 

Muitos apagaram suas 

respostas e anotaram o que 

estava escrito no quadro. 

18 Profa. Clara:  porque dentro do saco poderia ainda existir 

esporos de fungos e desenvolveriam mesmo na geladeira (...) 

a geladeira inibiria, mas não mataria (...) qual é a 

importância dos fungos para o ambiente? (...) vai Clarice/ 

A professora leu a resposta 

que escreveu para a 

questão dois.  

19 Clarice: a importância dos fungos para o ambiente é para 

que ele decomponha restos orgânicos mais rápido que se eles 

ficassem se decompondo sozinhos/ 

 

20 Ester: eu coloquei mais coisa/  

21 Profa. Clara: é, não precisava né (...) você já tinha 

explicado no início/ 

 

22 Ester: eu também coloquei/  

23 Profa. Clara:  falar que eles são, já está explícito quando 

você falar que eles são decompositores, porque se eles não 

existissem, né/ 

 

24 Ester: posso completar professora?/  

25 Profa. Clara: eu entendi sua explicação diante daquilo que a 

gente falou na aula passada, se eles não existissem né? (...) 

qual é a importância ecológica dele, para o ambiente? (...) 

eles são decompositores, sem eles a matéria orgânica ficaria 

exposta, ficaria ocupando cada vez mais o espaço que a 

gente poderia utilizar (...) quer responder a quatro Robert?/ 

Posicionou-se de frente 

para a turma enquanto 

falava. Depois, virou-se 

para o quadro e escreveu a 

resposta da questão três. 

26 Robert: não   

27 Profa. Clara: Danúbia não fez, Lauro/  

28 Ester: a Danúbia não fez professora?  

29 Profa. Clara: por que se recomenda manter os pés secos/   

30 Ester: a Danúbia fez/  

31 Profa. Clara: ah foi a Taiane, desculpa Danúbia (...) fala A professora fez a leitura 
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Danúbia (...) quatro, por que se recomenda manter os pés 

secos para tratar micoses dos dedos e unhas? 

do enunciado da questão 

quatro. 

32 Danúbia: para a prevenção das micoses e pé de atleta/  

33 Profa. Clara: para o que?/  

34 Danúbia: para a prevenção/  

35 Profa. Clara: não, é isso que eu quero saber (...) para evitar 

a micose e o pé de atleta por que ele tem que estar seco, os 

dedos e a unha? 

Vários alunos levantaram 

as mãos querendo 

responder a questão. A 

professora apontou para 

uma das alunas. 

36 Ester: recomenda manter os pés secos porque os fungos 

aparecem em lugares quentes e úmidos/  

 

37 Alunos: ai/ Alunos se manifestaram 

após a colega responder a 

questão. 

38 Lauro: eu coloquei isso/  

39 Paula: eu também/  

40 Lauro: porque os fungos atuam em lugares quentes e 

úmidos/ 

 

41 Profa. Clara: porque os fungos se proliferam em ambientes/ Clara escreveu no quadro a 

resposta da questão 4. 

42 Ester: quentes/  

43 Profa. Clara: quentes e úmidos (...) isso mesmo, cinco (...) 

cinco era para você olhar no supermercado, mas a gente 

trocou essa pergunta por outra né?/ 

Caminha na sala, próxima 

ao quadro. 

44 Ester: trocou não/  

45 Profa. Clara: que a gente tinha que dar um exemplo de um 

fungo/ 

Logo foi interrompida 

pelos alunos. 

46 Clarice: não, ninguém trocou/  

47 Profa. Clara: ahh, esqueci de falar (...) então vamos fazer 

agora/ 

 

48 Ester: eu coloquei o que que é/  

49 Profa. Clara: quem procurou beleza que deu tempo (...) é 

que nas outras salas eles fizeram em sala, aí eu tive que 

modificar essa questão (...) para as outras salas eu pedi para 

eles darem um exemplo de um alimento, do reino dos 

fungos, então quais alimentos que a gente sabe do reino dos 

fungos?/ 

 

50 Alunos: queijos/ Falas simultâneas. 

51 Profa. Clara: alguns queijos/  

52 Lívia: professora, cogumelo é?/  

53 Clarice: champignon/  

54 Lívia: cogumelo é?/  

55 Profa. Clara: cogumelo, champignon/  

56 Ester: yakult/ A professora balançou a 

cabeça em sinal negativo. 

57 Clarice: shitake/  

58 Lívia: eu coloquei só cogumelo/  

59 Júlia: professora, posso falar o que eu achei?/  

60 Profa. Clara: deixa a Júlia falar o que ela olhou, vai/  
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61 Júlia: éé, o champignon é nutritivo, rico em proteína, cálcio, 

ferro, cobre, zinco, vitamina C, potássio e dezoito 

aminoácidos/ 

 

62 Profa. Clara: muito bem (...) olha aí, a gente achar que ele 

não tem valor nutritivo, é bem pelo contrário, acabou de 

provar pra gente o valor que ele tem (...) então vocês podiam 

colocar, pra ficar mais tranquilo para vocês, é porque eu fiz 

isso nas outras salas, vocês vão dar um exemplo de um 

alimento do reino dos fungos/ 

 

63 Ester: queijos/  

64 Lívia: cogumelo/  

65 Henrique: laticínios /  

66 Lívia: o que é champignon professora?  

67 Alunos: cogumelo/  

68 Profa. Clara: sabe aquele cogumelo que fica em conserva? 

a gente usa muito para fazer estrogonofe/ 

 

69 Ester: eu acho aquilo horrível/ A professora sorriu e 

apagou o quadro. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Esse fragmento é composto por 69 turnos, sendo 27 intervenções da professora Clara, 

ora perguntando e corrigindo respostas, ora organizando as falas, ou ainda, endossando-as 

como corretas. As vozes dos alunos apareceram em 42 turnos, respondendo às questões 

propostas pelo livro, questionando a professora e/ou manifestando suas dúvidas e opiniões. A 

professora seguiu a ordem contemplada no livro para proceder com a correção das questões. 

 Podemos observar entre os turnos 1 e 7 a correção da primeira pergunta do 

questionário. De forma geral, a voz da professora apareceu nesse intervalo indicando para a 

aluna Lívia que poderia começar a leitura do enunciado (turno 1) e endossando como correta a 

resposta apresentada por ela: “os representantes do reino dos fungos são b e c (turno 7)”. 

Clara não abriu espaço para o diálogo, pois não solicitou a aluna que justificasse a sua 

afirmativa e não trabalhou o reconhecimento das imagens presentes na questão. Deste modo, a 

compreensão também ficou comprometida, uma vez que os demais estudantes não 

compartilharam o que haviam registrado nos seus respectivos cadernos ou não expuseram os 

sentidos construídos a partir da leitura das imagens. A propósito, segundo Pozzer-Ardenghi e 

Roth (2005) , apud Coutinho et al. (2010), as imagens são importantes para a construção do 

conhecimento, amplamente aceitas no diálogo científico, devido ao seu potencial particular de 

comunicar aspectos da natureza e de indicar o conteúdo de ideias.  

 No turno 9, a professora fez a leitura do enunciado da segunda pergunta do 

questionário: “como você explica o aparecimento do mofo no pão fechado, dentro de um saco 

plástico, na geladeira?” Júlia, no turno 13, construiu a sua frase a partir do seu entendimento 
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das discussões anteriores e da leitura dos textos didáticos, associando o crescimento fúngico à 

presença de ar no pacote e a geladeira como inibidor do crescimento. Clara validou a resposta 

no turno 14 “isso”, legitimando o ponto de vista da aluna. Ester, no turno 15, deu 

continuidade ao discurso atribuindo esse aparecimento ao pacote, pois, segundo ela, se tivesse 

colocado em uma vasilha o mofo não cresceria. Aparentemente a professora Clara abriu ao 

diálogo, mas, no turno seguinte, ao corrigir a fala da aluna Ester destacando a presença de ar 

na vasilha e ao voltar-se para o quadro registrando a resposta “certa”, as incompreensões não 

foram discutidas e outros interlocutores não participaram da discussão. Essa situação 

corrobora com os estudos de Almeida e Giordan (2012) que afirmam que quando os alunos 

procuram corresponder às expectativas da professora, eles não insistem em argumentar a 

favor de suas ideias. No turno 17, enquanto corrigiram a questão no caderno, os alunos 

conversaram entre si. 

 No turno 18, a professora Clara fez a leitura em voz alta da resposta que havia 

registrado no quadro. Ela utilizou termos presentes na fala das alunas e outros sugeridos na 

assessoria pedagógica, como, por exemplo, a palavra “esporos”. Acreditamos que essa postura 

deve-se à leitura anterior das orientações do projeto didático autoral. Ainda no turno 18, a 

professora recorreu ao seu exemplar para ler a pergunta três do questionário “qual é a 

importância dos fungos para o ambiente?” e, seguindo o mapeamento da turma, indicou uma 

aluna para responder.  

 Entre os turnos 19 e 25, destacou-se o papel decompositor desses seres vivos. 

Enquanto Clara fez ponderações sobre a resposta dada e remeteu-se a discussões de aulas 

anteriores, a aluna Ester interrompeu a fala da professora várias vezes, demonstrando 

interesse em ler a sua resposta nos turnos 20, 22 e 24. Entretanto, esse pedido não foi atendido 

pela professora, possivelmente porque Clara achou que a primeira resposta dada havia 

abordado os aspectos que ela julgou importantes. Clara registrou no quadro a resposta da 

questão, baseando-se no que foi dito pela aluna Clarice, sem que o diálogo fosse aberto e a 

resposta construída. E mais, a professora afastou-se das sugestões autorais ao não evidenciar 

nessa questão que as bactérias, assim como os fungos, reciclam a matéria orgânica nos 

ambientes. Nessa passagem, identificamos um discurso monológico, em que, segundo Van 

Lier (1994), o fluxo de informação é unilateral, do professor para o aluno. Nesta visão, a aula 

consolidou-se nas enunciações do professor e o aluno teve poucas chances de ter iniciativa e 

de contribuir para a aprendizagem. 
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 Nos turnos seguintes, a professora buscou outro estudante para responder a questão 4: 

“por que se recomenda manter os pés secos para tratar micoses nos dedos e unhas?” Segundo 

a assessoria pedagógica da coleção Construindo Consciências, os alunos deveriam aplicar o 

que foi aprendido à situação dada para produzir conhecimentos “não livrescos” sobre a 

realidade. Danúbia, no turno 32, citou a prevenção das micoses e pé de atleta. Clara 

reorganizou os dizeres da questão, no turno 35, ao perceber que a aluna não compreendeu o 

enunciado e deparou-se com várias mãos levantadas, solicitando permissão para responder. O 

modo como a professora conduziu a pergunta à turma daria espaço para a dialogia. Entretanto, 

diante da fala da colega “recomenda manter os pés secos porque os fungos aparecem em 

lugares quentes e úmidos (turno 36)”, os demais estudantes manifestaram o contentamento 

por terem respondido da mesma forma e validaram a resposta. A professora, com o auxílio da 

aluna Ester, registrou-a no quadro. Tal interação está transcrita entre os turnos 37 a 43.  

 Nessa sequência podemos observar que, de fato, os alunos construíram sentidos a 

partir da questão proposta no livro, uma vez que no texto didático eles não encontrariam 

respostas prontas ou óbvias e pelo modo que expressaram estar de acordo com os dizeres da 

colega. Na perspectiva vygotskyana, o conhecimento é consolidado quando o indivíduo é 

capaz de apropriar do conceito e falar com as suas próprias palavras (DIAS, 2004). Em 

consonância com o autor, Lemke (1989, p. 139) afirmou que quando o aluno “reapresenta 

uma frase ou passagem em suas próprias palavras é o sinal mais seguro de compreensão”.  

 A última questão discutida no questionário sugeriu uma investigação, mas esse 

enunciado não foi lido em voz alta para a classe: “procure no supermercado um fungo 

utilizado como alimento. Leia o rótulo deste produto e anote sua composição”. A professora 

saiu do script porque nas outras turmas esses exercícios foram respondidos em sala, por isso, 

pediu aos alunos que apenas citassem um exemplo de fungo utilizado na alimentação, já que 

não teriam como pesquisar rótulos. Duas alunas manifestaram-se dizendo que para essa turma 

a questão manteve-se inalterada (turnos 44 e 46).  

 No turno 49, a professora finalizou a sua justificativa com uma pergunta que não 

consta no livro didático, abrindo o discurso para o diálogo: “(...) quais alimentos que a gente 

sabe do reino dos fungos?”. Entre os turnos 50 e 58, vários alunos deram como exemplos os 

queijos e os cogumelos champignon e shitake. A fala desses alunos pode ser justificada de 

dois modos: ou eles reproduziram as informações do livro, visto que elas estão presentes nos 

textos didáticos e na legenda de algumas imagens que compõem as páginas 88 e 89, o que 

torna o texto do livro, na concepção de Lemke (1989), um participante invisível do diálogo; 
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ou ainda pela familiaridade dos alunos com esses alimentos. No turno 56, a aluna Ester 

respondeu Yakult. A professora advertiu por um sinal negativo a aluna, mas não 

problematizou a sua incompreensão. Por se tratar de um alimento produzido a partir de 

microrganismos, isso sugeriu-nos que a aluna atribuiu aos fungos microscópicos essa 

produção, evidenciando a não consolidação de conceitos que envolvem a diferenciação de 

bactérias e fungos microscópicos.  

 Conforme solicitado na atividade, uma estudante analisou o rótulo de um frasco de 

cogumelo do tipo champignon e compartilhou com a turma, no turno 61, as informações 

encontradas, mostrando a todos o valor nutricional dos fungos comestíveis. Após validar a 

resposta e tecer comentários sobre os nutrientes presentes nesses fungos, a professora orientou 

os alunos a registrar no caderno um “exemplo de um alimento do reino dos fungos (turno 62)” 

afastando-se da proposta autoral do livro. No quadro ela especificou o champignon e outras 

vozes sugeriram queijos e cogumelos (turnos 63 e 64). No turno 65, um dos alunos citou 

laticínios. Acreditamos que essa citação refletiu as dificuldades do aluno em assimilar a 

diversidade dos microrganismos que são utilizados na alimentação. Essa resposta não foi 

ouvida pela professora, consequentemente, não corrigida e problematizada. 

 Em dúvida, Lívia questionou o que seria o champignon (turno 66). Os colegas se 

manifestaram antes mesmo da resposta de Clara. No turno 68, a professora usou como 

exemplo o estrogonofe, uma receita que, dentre outros ingredientes, sugere esse fungo para o 

seu preparo. A professora recorreu a um exemplo do cotidiano para auxiliar a aluna na 

compreensão. Para Dias (2004), ao utilizar uma linguagem cotidiana para embasar sua 

explicação, o professor faz a transposição didática, diminuindo o fosso que existe entre a 

teoria e o cotidiano dos alunos. O fato de Ester expressar, no turno 69, sua opinião sobre o 

gosto do cogumelo “eu acho aquilo horrível”, levou a professora Clara a sorrir.  

 

4.3.1.2 Fragmento 2: Seção “Faça em seu caderno: a diversidade de bactérias” 

 

 O segundo momento dessa aula, destinou-se a correção do questionário da página 97 

(ver ANEXO E) intitulado “A diversidade de bactérias”. Assumimos para essa análise as 

mesmas categorias do fragmento anterior: dialogia e compreensão. A professora escreveu no 

quadro a página, caminhou até a sua mesa para pegar o livro didático, imediatamente indicou 

um aluno para responder a primeira questão e deu início a correção do exercício, como 

descrito a seguir: 
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Quadro 8 – Seção “Faça em seu caderno: a diversidade de bactérias” 

T TRANSCRIÇÃO DAS FALAS COMENTÁRIOS 

70 Profa. Clara: Lucas, faz aí a 97 pra mim/ Clara escreveu “Pág. 97” 

no quadro e pegou seu 

livro sobre a mesa. 

71 Lucas: ah não professora/  

72 Profa. Clara: não, vamos juntos/  

73 Lívia: professora, o Lauro falou?/  

74 Profa. Clara: Lauro é você, mas eu vou ler antes, presta 

atenção (...) vamos considerar um tipo de bactéria que se 

reproduz a cada vinte minutos, dando origem a outras duas 

(...) o diagrama mostra a geração de uma população de 

bactérias ao longo do tempo durante os primeiros quarenta 

minutos (...) analisando-o e considerando que não ocorreu 

morte de bactérias nesse intervalo de tempo, responda às 

questões a seguir (...) então, antes de responder, vamos 

entender o que está mostrando aí nesse gráfico, o que ele está 

falando (...) a bactéria como a gente já viu, a reprodução dela 

é como?/ 

Após a leitura do 

enunciado, Clara deixou 

seu livro sobre a mesa e 

posicionou-se próxima ao 

quadro. A professora 

iniciou a representação do 

diagrama do exercício no 

quadro. 

75 Lívia: assexuada/  

76 Profa. Clara: assexuada e ela, a cada vez que ela faz o que a 

gente chama de divisão simples ou binária, ela divide e uma 

dá duas/ 

Desenhou a divisão de 

uma bactéria em duas no 

quadro. 

77 Ester: duas dá quatro/  

78 Profa. Clara: aí o que está falando no exercício, através da 

descrição, que a cada?/ 

 

79 Ester: vinte minutos/  

80 Profa. Clara: vinte minutos (...) isso aqui ó, uma dá duas, 

aconteceu em vinte minutos, e vai seguir esse padrão (...) o 

que a gente vai perceber, que daqui a vinte minutos o que vai 

acontecer?/ 

Apontou para o diagrama 

representado no quadro. 

81 Ester: vai dar quatro, duas vai dar quatro/  

82 Profa. Clara: isso/ Desenhou a divisão de 

duas bactérias em quatro 

no quadro. 

83 Ester: professora, tem uma pergunta aqui muito besta, se os 

elefantes se reproduzirem/ 

 

84 Profa. Clara: CALMA, vamos chegar lá aos poucos (...) 

quarenta minutos, depois mais vinte minutos, e quantos a 

gente vai ter?/ 

Desenhou a divisão de 

quatro bactérias em oito no 

quadro. 

85 Ester: oito (...) aí vai dar uma hora/  

86 Profa. Clara: calma colega/  

87 Ester: professora, mas é óbvio que sessenta minutos vai dar 

uma hora/ 

 

88 Profa. Clara: sessenta minutos (...) e se eu dividisse mais 

uma vez?/ 

 

89 Ester: ia dar dezesseis/  

90 Profa. Clara: então, após uma hora e vinte minutos/ Desenhou a divisão de oito 
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bactérias em dezesseis no 

quadro. 

91 Paula: em um ano elas dominam a Terra/  

92 Profa. Clara: a partir de uma, passou vinte minutos, duas, a 

partir de mais vinte minutos, quatro, mais vinte minutos, 

oito, mais vinte minutos, dezesseis (...) vai sempre dobrando 

o valor, ficou claro isso para todo mundo?/ 

Professora apontou para o 

desenho esquemático que 

ela fez no quadro. 

93 Alunos: sim [...]  

94 Profa. Clara: agora vamos ver se a gente consegue 

responder as perguntas/ 

Caminhou em direção a 

mesa do professor e pegou 

o seu livro didático. 

95 Lívia: mas tem todas as respostas aqui/ Aluna apontou para o 

quadro. 

96 Profa. Clara: pois é gente, mas tudo tem que fazer aos 

pouquinhos, tem gente que já pegou, tem gente que demora 

um pouquinho mais para pegar, então vamos falar junto 

agora (...) qual o total de bactérias em uma hora?/ 

Manteve o livro em mãos 

para fazer a leitura das 

perguntas. 

97 Alunos: oito [...]  

98 Profa. Clara: oito bactérias, todo mundo entendeu?/ Escreveu no quadro a 

resposta da questão 1, letra 

a. 

99 Alunos: sim [...]  

100 Profa. Clara: e em uma hora e vinte minutos?/  

101 Alunos: dezesseis/ Escreveu no quadro a 

resposta da questão 1, letra 

b. 

102 Profa. Clara: aí vem a pergunta que a Ester se referiu (...) se 

os elefantes, por exemplo, se reproduzissem nessa 

velocidade, haveria espaço para outros seres vivos na 

Terra?/ 

 

103 Alunos: não [...]  

104 Henrique: lógico que não/  

105 Ester: óbvio que não/  

106 Profa. Clara: não né gente (...) por que não? por causa do 

tamanho/ 

Voltou-se para o quadro e 

anotou a resposta da letra 

c. 

107 Alunos: [...] Falam simultaneamente. 

Professora apagou a 

primeira parte do quadro 

para dar espaço às novas 

respostas. 

108 Profa. Clara: número dois/  

109 Alunos: Lucas/ Falam simultaneamente. 

110 Lucas: não professora, eu não quero responder não/  

111 Profa. Clara: essa é facinha de doer/  

112 Lucas: o Marcus falou, falou que ia fazer/  

113 Profa. Clara: é comum ouvirmos que a falta de saneamento 

básico favorece a ocorrência da leptospirose. Por que a 

coleta e o tratamento do lixo podem reduzir a incidência 

dessa doença? (...) vamos ajudar o Lucas (...) leptospirose é 

Após fazer a leitura, 

deixou o livro em cima da 

mesa do professor e 

caminhou próximo ao 
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transmitida de que jeito?/ quadro. 

114 Clarice: xixi do rato/  

115 Alunos: [...] Falam simultaneamente. 

116 Profa. Clara: principalmente do rato, mas pode ser 

transmitida por urina de vários outros animais (...) e por que 

a enchente vai favorecer?/ 

 

117 Ester: porque ela leva, ela limpa o xixi do rato, aí pega, e 

nessa água se alguém pisar pega e fica infectado/ 

Professora virou-se para a 

aluna enquanto ela falava.  

118 Henrique: como é que é?/  

119 Profa. Clara: vamos melhorar esse trem aí (...) já 

entendemos que a leptospirose é transmitida pela urina, mais 

aparece mais nos ratos (...) onde que os ratos ficam mais?/ 

 

120 Alunos: nos lixos e no esgoto [...] Alguns alunos respondem 

juntos. 

121 Henrique: dentro de casa/ Risos. 

122 Profa. Clara: se você não tem uma coleta de lixo, um 

tratamento desse lixo, regular, bem feito, o que vai 

acontecer? acúmulo de lixo, vai aumentar a quantidade de 

ratos, e você tem a possibilidade de algum deles ter a 

leptospirose e ser transmitida pela água da enchente, quando 

houver essa enchente (...) porque quando houver a enchente, 

o que que vai fazer? vai lavar tudo (...) infelizmente vai 

entrar em contato também com a urina do rato/ 

 

123 Clarice: ô professora, também se a gente tiver lavando nosso 

terreiro descalço a gente pega, né, com água?/ 

 

124 Profa. Clara: han?/  

125 Clarice: lavando terreiro/  

126 Ester: só se na sua casa tiver rato/  

127 Profa. Clara: claro, pode (...) qualquer contato (...) o 

importante é sempre isso gente, andar descalço pode trazer 

vários problemas para você (...) eu sei que é muito gostoso 

andar descalço, as vezes, dentro da sua casa tudo bem, você 

ainda tem um controle sobre a higiene, mas fora, já fica mais 

complicado/ 

 

 

128 Alunos: [...] Os alunos conversaram, 

enquanto a professora 

elaborou a resposta da 

questão 2. 

129 Lucas: eu errei aquele negócio ali/ Apontou para o quadro. 

130 Profa. Clara: questão três (...) existem solos pobres em sais 

de nitrogênio e por causa disso a produtividade agrícola 

neles é baixa. Como as bactérias podem ser usadas para 

melhorar esse tipo de solo? (...) Clarice/ 

 

131 Clarice: elas podem decompor restos mortais e o solo 

receberá os nutrientes da decomposição/ 

 

132 Profa. Clara: mas por que especificamente nós estamos 

falando do nitrogênio?/ 

 

133 Ester: porqueeee (...)  A aluna não soube 

responder. 

134 Profa. Clara: então vamos voltar aqui ó (...) quer ver a Professora pegou o livro 
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página que fala (...) página 92, vou ler hein (...) as bactérias 

que vivem nas raízes de alguns vegetais, transformam o 

nitrogênio do ar em sais de nitrogênio, que são absorvidos 

pelas plantas como nutrientes (...) qual é a pergunta aí?/ 

em cima da mesa, folheou 

até a página citada e fez a 

leitura de um trecho do 

texto didático “Bactérias 

nas plantas”. 

135 Ester: hum, cadê, qual pergunta?/  

136 Profa. Clara: existem solos pobres em sais de nitrogênio e 

por causa disso a produtividade agrícola neles é baixa. 

Como as bactérias podem ser usadas para melhorar esse 

tipo de solo? (...) principalmente essas que ajudam o que? 

que conseguem absorver, conseguem retirar o nitrogênio e 

transformar eles em sais de nitrogênio para a planta poder 

utilizar/ 

Folheou o livro até a 

página 97 e releu a 

pergunta 3. 

Voltou-se para o quadro 

anotando a resposta da 

questão 3. 

137 Ester: o que elas produzem professora?/  

138 Profa. Clara: vou escrever aqui ó/  

139 Alunos: [...] Os alunos conversaram 

entre si enquanto a 

professora anotou a 

resposta no quadro. Muitos 

apagaram suas respostas e 

ficaram atentos a escrita da 

professora. 

140 Profa. Clara: gente, ficou embolado aqui, deixa eu ler para 

vocês (...) as bactérias podem absorver o nitrogênio e 

transformar em sais de nitrogênio, dessa forma a planta pode 

absorver, tá? (...) um tratamento que usa alimentos lácticos 

em recém-nascidos com problemas de diarreia tem sido 

considerado muito eficiente. Como isso pode ser explicado?/ 

 

 

Clara continuou a sua fala 

fazendo a leitura do 

enunciado da questão 4. 

Enquanto isso, o livro 

ficou apoiado sobre a mesa 

do professor. 

141 Ester: porque ele mata a coisa ruim que fica no corpo da 

gente/ 

 

142 Profa. Clara: ah, a coisa ruim que fica no corpo da gente/ Apagou a segunda parte do 

quadro para registrar 

outras respostas. 

143 Ester: que isso hein/ A aluna sorri. 

144 Lívia: eu coloquei uma coisa muito diferente/  

145 Profa. Clara: bactérias lácticas, vamos recordar aí (...) o que 

nós ouvimos falar delas (...) na página 94, olha lá (...) 

pesquisas indicam que as bactérias lácticas vivas no iogurte 

agem no intestino podendo impedir contaminações 

digestivas causadas por outros organismos patogênicos (...) 

a pergunta lá (...) um tratamento que usa alimentos lácticos 

em recém-nascidos com problemas de diarreia tem sido 

considerado muito eficiente (...) por que então? como isso 

pode ser explicado?/ 

Professora pegou seu livro 

em cima da mesa e 

folheou até a página 

citada. 

 

 

Voltou a página 97 e releu 

o enunciado da questão 4. 

146 Lívia: porque ela mata, como é que chama o negócio?/  

147 Profa. Clara: mata?/  

148 Ester: mata, ela impede contaminações digestivas causadas 

por outros organismos patogênicos/ 

Aluna leu fragmentos do 

texto didático da página 
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94. 

149 Profa. Clara: isso/  

150 Alunos: [...] Conversam entre si 

enquanto a professora 

registrou a resposta no 

quadro. 

151 Profa. Clara: o que é patogênico gente?/  

152 Lívia: patogênico?/  

153 Profa. Clara: o que é patogênico?/  

154 Alunos: [...] Falam simultaneamente. 

155 Profa. Clara: microrganismo patogênico (...) o que é um 

patogênico?/ 

 

156 Ester: ninguém sabe professora/  

157 Profa. Clara: uai, mas vocês falaram isso aí/  

158 Ester: então é a pessoa que/  

159 Profa. Clara: olha pelo texto ali ó (...) impede a proliferação 

de microrganismos patogênicos/ 

 

160 Ester: então é microrganismo/  

161 Alunos: [...] Falam simultaneamente. 

162 Clarice: que mata bactéria professora?/  

163 Profa. Clara: tá quase, que causa?    

164 Alunos:  Ficam em silêncio. 

165 Profa. Clara: doenças gente/  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O segundo fragmento é composto por 96 turnos. Desse total, 43 correspondem às falas 

da professora e 53 dos alunos. A professora Clara deu continuidade à correção dos exercícios, 

indicando a todos, no turno 70, que deveriam folhear os seus livros até a página 97. Após 

indicar o aluno que responderia a questão a professora prosseguiu com a leitura do enunciado 

da primeira pergunta do questionário: “vamos considerar um tipo de bactéria que se reproduz 

a cada vinte minutos, dando origem a outras duas. O diagrama mostra a geração de uma 

população de bactérias ao longo do tempo durante os primeiros quarenta minutos. 

Analisando-o e considerando que não ocorreu morte de bactérias nesse intervalo de tempo, 

responda às questões a seguir”. Logo após, evidenciou que antes de responder, deveriam 

entender o diagrama que compunha a questão (turno 74). 

 Clara deixou o seu livro sobre a mesa e iniciou a representação do diagrama no 

quadro. Esse movimento da professora de desenhar o diagrama e, de certo modo, coloca-lo 

em discussão, sinalizou-nos a sua intenção de auxiliar os alunos na compreensão desse tipo de 

linguagem científica. Segundo os autores da coleção Construindo Consciências, a 

aprendizagem da linguagem científica envolve a apropriação de formas específicas da ciência 

de falar sobre o mundo, seja por meio de gráficos, tabelas, diagramas, esquemas, equações e 
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definições cuja leitura não é trivial (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 

2009, ass. pedagógica, p. 6). 

 Ainda no turno 74, Clara fez uma pergunta que não estava no livro com o intuito de 

introduzir para a classe alguns conceitos envolvidos na análise e interpretação do diagrama: “a 

bactéria, como a gente já viu, a reprodução dela é como?” Rapidamente a professora escutou 

de uma aluna o que se esperava assexuada (turno 75). A resposta de Lívia indiciou-nos a 

apropriação de um conceito que envolve a reprodução bacteriana, visto que este não estava 

explícito nos textos didáticos que antecederam o questionário. Aparentemente, com a 

pergunta, a professora abriu para o diálogo, mas ao aceitar uma resposta óbvia, sem propor 

novas questões e/ou buscar na voz da aluna a justificativa para essa e não outra resposta, ela 

limitou as enunciações e a compreensão dos demais estudantes.  

 Entre os turnos 76 e 90, ao se referir a reprodução bacteriana, a professora abordou 

novos conceitos, recorreu a informações presentes no enunciado da questão para embasar suas 

explicações e conduziu os alunos à interpretação do diagrama à luz do que havia sido 

solicitado pelos autores na questão. À medida que Clara avançava na sua intervenção e 

elaborava perguntas que não constavam no livro didático, a voz da aluna Ester sobressaía à 

dos demais estudantes. Esta aluna, no turno 83, tentou antecipar uma pergunta que compunha 

o questionário, mas logo foi interrompida pela professora, que pediu a ela calma e disse que 

chegariam às questões aos poucos. A professora chegou a representar no quadro dezesseis 

bactérias, o que corresponderia à reprodução por divisão binária de uma bactéria ao final de 

uma hora e vinte minutos. No diagrama da página 97, os autores representaram duas divisões, 

totalizando quatro bactérias. Clara foi além deixando representado no quadro o intervalo de 

tempo que seria cobrado nas alternativas “a” e “b” da primeira pergunta do questionário. 

 Nesse trecho observamos que a professora fez uso de questões não indiciadas no 

projeto didático autoral para levar os alunos à compreensão do diagrama. As perguntas 

elaboradas não propiciaram a dialogia, tanto que a voz de apenas uma aluna apareceu nesse 

trecho transcrito intercalando com a voz da professora, e esta, por sua vez, ditou apenas 

respostas já esperadas. A afirmação da aluna Paula “em um ano elas dominam a Terra” no 

turno 91 sugeriu-nos que ela compreendeu a rapidez da divisão binária e o conceito, tratada 

em textos didáticos anteriores e no diagrama do questionário da página 97. A professora 

ignorou a fala da aluna. Para Candela (1999), essa postura condiz com uma estratégia que visa 

manter a posição hierárquica da professora e o controle da turma.  
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 No turno 92, Clara usou a ilustração do quadro para retomar a explicação desse 

processo de reprodução, apontou para cada etapa da divisão e questionou se todos 

compreenderam. Em coro, os alunos responderam sim (turno 93). Se a professora realmente 

quisesse verificar a compreensão, daria voz aos alunos e permitiria a eles construir seus 

próprios significados. Ancorados na perspectiva bakhtiniana, Almeida e Giordan (2012) 

afirmam que a compreensão transcende a identificação dos significados das palavras, os 

sentidos produzidos ou as intenções implícitas. Ela constitui-se a partir de um labirinto 

polifônico porque implica em negociar sentidos que se elabora em vista do outro. 

 A professora buscou o seu livro que estava sobre a mesa e disse: “agora vamos ver se 

a gente consegue responder as perguntas (turno 94)”. Apontando para o quadro, a aluna Lívia 

enfatizou no turno 95 que todas as respostas estavam ali representadas. A resposta que Clara 

direcionou à aluna no turno 96 deixou a entender que cada aluno tem o seu tempo de 

aprendizado e que representando aos poucos mais estudantes poderiam compreender o 

diagrama. A professora Clara finalizou o turno 96 convidando a todos que respondessem a 

pergunta “a) qual o total de bactérias em uma hora?” No quadro a professora registrou a fala 

dos alunos, validou a resposta repetindo-a, e mais uma vez perguntou se eles entenderam, o 

que demonstrou uma certa preocupação quanto a compreensão das informações que 

emergiram do diagrama. Os alunos responderam sim, no turno 99. No turno 100, a professora 

fez a leitura da pergunta “b) e em uma hora e vinte minutos?”, sendo a resposta também 

registrada no quadro. Essas perguntas do livro permitiram que os alunos elaborassem 

respostas óbvias, desde que tivessem analisado e interpretado corretamente o diagrama. 

 Clara continuou a correção da questão fazendo a leitura do enunciado da letra c, 

relembrando que a aluna Ester já havia se referido à ela anteriormente: “se os elefantes, por 

exemplo, se reproduzissem nessa velocidade, haveria espaço para outros seres vivos na 

Terra?” A pergunta do livro tem caráter dialógico, entretanto, os alunos não exploraram tal 

característica. Vários deles afirmaram que não haveria espaço, mas não elaboraram respostas 

que exprimissem suas compreensões.  Clara, por sua vez, não buscou na voz dos alunos o 

entendimento deles diante do que foi proposto pelos autores, finalizando a correção com essas 

palavras: “não né gente, por que não? Por causa do tamanho (turno 106)”. Ela voltou-se para 

o quadro e escreveu a resposta “c) não” sem registrar o que havia citado oralmente ou se 

aproximar da discussão proposta pelos autores. 

 Na assessoria pedagógica, os autores sugeriram como resposta para esta questão a 

seguinte frase: “os elefantes teriam ocupado todos os espaços e, claro, já teriam morrido de 
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fome”. A professora se afastou das proposições autorais ao não problematizar os impactos de 

uma reprodução exacerbada de animais de grande porte na disponibilidade de recursos 

alimentares.  

 No turno 113, Clara fez a leitura do enunciado do segundo exercício e antes que os 

alunos expusessem suas compreensões, direcionou à classe outra pergunta que não estava no 

livro didático: “leptospirose é transmitida de que jeito?” Assim que a aluna Clarice referiu-se 

ao “xixi do rato” (turno 114), os demais alunos, no turno 115, falaram simultaneamente 

querendo expressar seus conhecimentos, sugerindo-nos uma apropriação do tema, a 

necessidade de fazer comentários e/ou compartilhar histórias. Esse turbilhão de vozes levou-

nos a refletir a cadeia discursiva. Para Bakhtin (1981), apud Paes (2004), as ideias não estão 

totalmente prontas e podem a todo momento ser contestadas, confirmadas, alteradas, sendo o 

discurso construído pelas diversas vozes que dele participam direta ou indiretamente, explícita 

ou implicitamente. Esse momento, que poderia ser dialógico, foi interrompido pela professora 

que complementou a sua fala anterior dizendo que, através da urina, outros animais também 

podem ser agentes transmissores, e finalizou elaborando outra pergunta: “e por que a enchente 

vai favorecer? (turno 116)”.  

 A professora, no turno 117, permitiu que a aluna Ester compartilhasse o seu 

entendimento: “porque ela leva, ela limpa o xixi do rato, aí pega, e nessa água se alguém pisar 

pega e fica infectado”. A aluna expressou com suas palavras o que compreendeu da pergunta 

elaborada pela professora. Henrique manifestou-se dizendo que não entendeu o que foi dito. 

Logo, no turno seguinte (119), a professora Clara disse que melhorariam a resposta da colega, 

repetiu algumas informações e elaborou mais uma pergunta: “onde que os ratos ficam mais?” 

Imediatamente os alunos se referiram ao lixo e esgoto, e, curiosamente, Henrique respondeu 

“dentro de casa”. Ao ignorar os conhecimentos previamente adquiridos desse aluno, e, ao 

rejeitar as ideias e não problematizar, a professora não permite que o aluno avance em suas 

concepções (ALMEIDA e GIORDAN, 2012). Possivelmente, essa afirmação abriria caminho 

para a construção de novos significados.   

 No turno 122, a professora Clara apresentou informações complementares à fala dos 

alunos, de modo a responder as perguntas elaboradas por ela e a abordar aspectos não 

sugeridos pelos autores. Citamos, como exemplo, as enchentes. Na correção dessa questão, 

não foi permitido que os estudantes elaborassem a resposta baseados no próprio entendimento 

do enunciado. Isso revela-nos uma univocidade no discurso da professora e como ela conduz 

a turma a respostas que correspondam às suas expectativas. Para Almeida (2011), a postura de 
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um professor de elaborar perguntas que não fazem parte do questionário tem como objetivo 

intervir na aprendizagem dos alunos. Silveira (1966), por sua vez, defendeu que o 

questionário é um recurso de avaliação capaz de comprovar a capacidade de compreensão e 

que os objetivos da aula devem orientar o professor na elaboração das questões, ora visando à 

compreensão literal, ora à capacidade de interpretação, ora à de crítica, ora à de utilização dos 

conhecimentos em diferentes graus de dificuldade. Isso não foi observado nesse trecho do 

discurso.  

 A aluna Clarice, diante das afirmações de Clara, expôs uma situação cotidiana e 

indagou se seria mais uma forma de contágio da leptospirose: lavar terreiro descalço (turno 

123). Ester, atenta à fala da colega, destacou no turno 126 o rato, no ambiente doméstico, 

como agente transmissor da doença. Candela (1999), apud Almeida e Giordan (2012) 

afirmam que as crianças tendem a fazer uso de seus conhecimentos para dialogar com outros 

contextos, o que está evidenciado nos turnos 123, 125 e 126. A professora, por sua vez, 

confirmou mais essa forma de contágio da leptospirose e disse que andar descalço em 

ambientes não higienizados traria problemas, mas não especificou quais seriam eles (turno 

127). Enquanto Clara registrava no quadro a resposta da segunda questão, os alunos 

conversaram entre si. 

 No quadro, a professora escreveu como resposta a seguinte frase que não consta no 

livro didático: “porque com a coleta e tratamento do lixo, reduzimos a presença de rato, que é 

o maior vetor da doença”. Os autores da coleção sugeriram na assessoria pedagógica que o 

professor desse destaque ao agente causador da leptospirose, sua eliminação na urina de ratos, 

a proliferação desses vetores em função do lixo e a consequente contaminação da água. A 

professora Clara se afastou do projeto didático autoral ao não contemplar alguns desses 

aspectos em sua abordagem oral ou escrita. Presumimos que a professora usou sua autonomia 

para enfatizar apenas conceitos que julgou necessários.  

 Dando sequência à correção, Clara, no turno 130, identificou a questão três, fez a 

leitura em voz alta do enunciado e indicou a aluna Clarice para responder. Os autores 

destacaram nessa pergunta as especificidades das bactérias fixadoras de nitrogênio e como 

elas poderiam melhorar a qualidade do solo. A resposta da aluna não abrangeu essas 

peculiaridades, levando a professora a questioná-la no turno 132: “mas por que 

especificamente nós estamos falando do nitrogênio?” A aluna Ester tentou elaborar uma 

resposta, mas não conseguiu. Os demais alunos não se manifestaram, indiciando-nos que os 

conceitos cobrados na questão não foram assimilados pela turma. A professora, no turno 134, 
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ao pegar o seu exemplar em cima da mesa e folhear, recorreu ao conteúdo do livro fazendo a 

leitura em voz alta de um trecho do texto didático “Bactérias nas plantas” da página 92. 

 Voltando à página 97, Clara releu a pergunta do questionário e sintetizou as 

informações do texto didático de modo a elaborar uma resposta para a questão (turno 136). 

Assim, a professora não permitiu que os alunos construíssem as suas compreensões a partir da 

leitura que foi realizada. Ao ser questionada pela aluna Ester “o que elas produzem 

professora? (turno 137)”, Clara disse que registraria as informações no quadro, afastando as 

possibilidades de diálogo (turno 138). Enquanto a professora fazia o registro, alguns alunos 

apagaram suas respostas e conversaram entre si. Para Silveira (1966), a síntese realizada pela 

professora só teria sentido se essa compreensão tivesse sido construída através do dialogismo. 

 No turno 140, a professora leu o registro realizado no quadro: “as bactérias podem 

absorver o nitrogênio e transformar em sais de nitrogênio, dessa forma a planta pode 

absorver”. Na assessoria pedagógica, os autores sugerem que plantar leguminosas, como a 

soja e o feijão, conjugadas com outras culturas, auxiliam na fertilização do solo, visto a 

presença nas raízes de bactérias com a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico. De certo 

modo, a resposta da professora Clara não contemplou os objetivos dos autores quando eles 

problematizaram a produção agrícola em solos pobres em sais de nitrogênio. A professora não 

leu todo o trecho do texto didático que se referia a associação de bactérias com as plantas, 

indiciando-nos que a leitura não foi suficiente para abranger as informações que de fato 

auxiliaram a responder a questão três. 

 Com o livro apoiado sobre a sua mesa, ainda no turno 140, Clara deu continuidade à 

correção fazendo a leitura do enunciado da última pergunta do questionário. Esta, por sua vez, 

abordava o uso de alimentos lácticos em recém-nascidos com problemas de diarreia.  Para 

a aluna Ester, no turno 141, isso pode ser explicado “porque ele mata a coisa ruim que fica no 

corpo da gente”. A professora, no turno seguinte, repetiu parte da frase da aluna, como se 

quisesse leva-la a refletir o que foi dito, mas esse movimento não foi compreendido por Ester, 

que sorri, como se a sua resposta tivesse sido validada pela professora (turno 143). Segundo 

Lemke (1989), apud Dias (2004), o fato de o professor não fazer uma avaliação negativa 

explícita da resposta, apenas sinalizando que ela deve estar errada, é uma estratégia para que a 

aluna tentasse elaborar outra resposta, e, a partir dessa tentativa e de novas intervenções da 

professora, construir sentidos. Isso seria possível se ambas tivessem se engajado em um 

processo dialógico.  
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 A aluna Lívia, no turno 144, manifestou-se dizendo que havia colocado uma resposta 

diferente, mas Clara ignorou a fala da aluna, não permitindo que ela compartilhasse com 

todos as suas ideias.  A professora recorreu ao texto didático para embasar a resposta da 

última questão. No turno 145, ela indicou aos alunos a página 94, fez a leitura do segundo 

parágrafo do texto intitulado “Bactérias na produção de alimentos e medicamentos e na 

despoluição de ambientes” e releu a pergunta quatro do questionário. A aluna Lívia tentou 

elaborar uma frase, mas foi Ester quem respondeu “corretamente” a questão. Ao fazer a 

leitura no livro de um trecho do texto didático supracitado assumindo este como sua resposta, 

a aluna escutou da professora uma expressão de aprovação.  

 De acordo com as proposições de Dias (2004), o conhecimento encontra-se no livro, e 

a aprendizagem pode ser vista como uma via de mão única, em que o diálogo não é 

contemplado. Assim, nesse trecho analisado, não houve compreensão e sim a reprodução de 

um conceito aparentemente “imutável” do livro didático. Ancorado no método proposto por 

Bakhtin, Freitas (2000) afirmou que não há lugar para uma explicação monológica visto que o 

importante é a compreensão e isso implica na presença de duas consciências e no encontro de 

dois sujeitos imersos no diálogo.   

 No quadro, Clara escreveu que as bactérias lácticas impedem a proliferação de 

microrganismos patogênicos, como descrito na assessoria pedagógica da coleção, e buscou na 

voz dos alunos, entre os turnos 151 e 164, as suas concepções prévias sobre o conceito de 

patogênico. A pergunta elaborada pela professora “o que é patogênico gente? (turno 151)” 

abriu o final da correção para o dialogismo, mas a construção conjunta de sentidos não 

aconteceu. Vários estudantes falaram simultaneamente, mas poucas vozes se destacaram. A 

aluna Ester, no turno 156, chegou a dizer que ninguém sabia a resposta, mas Clara continuou 

a indaga-los, induzindo o revozeamento. A análise dos turnos 158, 160 e 162 mostram o 

esforço de compreensão da palavra, mas diante das negações da professora, a turma acabou 

silenciando-se. No turno 165, Clara se referiu a patogênicos como causadores de doença e 

voltou-se para o quadro complementando a resposta com essa informação. A professora deu 

continuidade à aula corrigindo o questionário da página 99 intitulado “A diversidade das 

algas”.  

 

4.3.2 Síntese do episódio 
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 A correção de exercícios nas aulas de Ciências deveria traduzir momentos de 

interatividade e aprendizado. Diante de questões de aplicação do conhecimento, síntese de 

ideias ou verificação da compreensão de conceitos é que a aprendizagem se constrói. Na 

coleção Construindo Consciências, especialmente, os autores uniram esforços para 

promover uma educação mais dialógica e participativa, para que os estudantes sejam sujeitos 

do processo de ensino-aprendizagem. Tradicionalmente, os exercícios se restringem a 

verificar a compreensão do aluno embasado no discurso do professor ou no texto didático. Na 

coleção, além dessas funções básicas, os alunos são instigados a ir além (AÇÃO E 

PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 2009).  

 Ao contrário do que foi proposto pelos autores, percebemos uma correção de 

questionário marcada por discursos monológicos em que a compreensão ficou comprometida. 

No primeiro fragmento analisado, de modo geral, os alunos compartilharam algumas ideias e 

fizeram poucos questionamentos. Na fala dos estudantes percebemos autonomia, visto que as 

respostas elaboradas por eles são sínteses do próprio entendimento, e não cópias fidedignas de 

partes do livro didático. A seu modo, quando tiveram a oportunidade de falar, explicaram com 

clareza suas ideias. As discussões permearam as orientações autorais, entretanto, algumas 

abordagens foram limitadas pela professora. Como exemplo, podemos citar a correção do 

último exercício do questionário da página 91. A informação sugerida pelos autores esteve 

presente em sala, na voz de uma aluna que realizou a pesquisa sugerida, mas o registro no 

quadro foi restrito. 

 No segundo fragmento, deparamo-nos com o distanciamento da proposta didático 

autoral. Em vários momentos, a professora restringiu a participação dos estudantes e pouco 

explorou as suas concepções. O momento mais dialógico desse fragmento deu-se quando 

Clara iniciou a correção da primeira pergunta do questionário da página 97. A presença de um 

diagrama fez com que a professora se mobilizasse em prol da análise, interpretação e 

compreensão dos dados, envolvendo os alunos nesse processo.  

 Durante a correção da segunda questão, o discurso da professora foi marcado por um 

tom de autoridade. Para Mortimer e Scott (2002, p. 5) o discurso de autoridade ocorre nos 

momentos em que “[...] apenas uma ‘voz’ é ouvida e não há interanimação de ideias”. Nesse 

momento da aula, antes mesmo dos alunos exporem as respostas registradas no caderno, a 

professora direcionou a fala dos estudantes, por meio de uma sequência de perguntas que não 

estavam no livro, a um ponto de vista específico. E mais, não permitiu que, a partir dessas 

perguntas, eles pudessem falar e/ou redigir as suas compreensões. Mesmo diante dessa 
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postura, alguns alunos relacionaram o tema abordado na questão a situações do cotidiano, 

compartilhando com a turma concepções previamente adquiridas sobre a disseminação de 

doenças no ambiente doméstico e por acúmulo de lixo e enchentes.  

 Nas demais perguntas desse questionário, a professora Clara folheou o seu exemplar 

utilizando os textos didáticos como fonte de saberes científicos. Ela recorreu a essa estratégia 

para embasar a correção, diante do silêncio dos alunos e de falas que demonstraram a não 

compreensão dos enunciados. Depois de realizadas as consultas, a professora elaborou as 

respostas, mais uma vez impedindo que os alunos se apropriassem dos dizeres do texto e 

propusessem explicações condizentes às proposições autorais.  

 Em última análise, uma prática comum da professora Clara foi a elaboração de 

perguntas com o intuito de auxiliar os alunos na compreensão do que estava sendo lido. Em 

alguns momentos isso pode ser visto de forma positiva, por estimular o diálogo, trazer para a 

sala de aula situações cotidianas não exploradas pelos autores ou ainda permitir que as 

concepções prévias dos estudantes sejam evidenciadas. Por outro lado, muitos conceitos são 

abordados, sem que os alunos tenham tempo para assimila-los e produzir significados sobre a 

temática discutida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, apresentamos os caminhos percorridos ao longo do estudo, propomos 

reflexões acerca dos dados coletados e analisados e identificamos algumas de suas limitações, 

bem como indicamos possíveis contribuições para pesquisas futuras. 

O foco investigativo abarcou os modos como uma professora utilizava o livro 

Construindo Consciências na sua prática pedagógica, voltando o olhar para as minúcias e o 

modo como as relações entre os sujeitos e o livro didático constituíram-se no contexto da sala 

de aula. Julgamos necessário destacar que analisamos essa coleção didática sob o ponto de 

vista de sua concepção, quando buscamos, na voz dos autores, as suas memórias e 

pedagogicamente quando nos debruçamos sobre a assessoria destinada ao professor.  

Realizamos a pesquisa em uma turma do 7º ano da professora Clara, atuante em uma 

escola pública da cidade de Belo Horizonte. A professora é licenciada e bacharel em Ciências 

Biológicas e trabalha com alunos dos anos finais do ensino fundamental. Na tentativa de 

responder à questão ampla deste trabalho (“Como é a utilização do livro didático no cotidiano 

da sala de aula?”), acompanhamos as aulas dessa professora um pouco mais de dois meses, o 

que nos possibilitou a gravação de oito aulas. Na microanálise, delimitamos dois episódios 

que retrataram o uso do livro Construindo Consciências para a leitura de textos didáticos e 

para a correção de exercícios. Essa abordagem foi analisada à luz de categorias que 

emergiram do projeto didático autoral e que representam algumas das concepções de currículo 

e de educação em Ciências defendidas pelos autores.  

No decorrer do trabalho, a partir da questão central, surgiram outras que nos 

auxiliaram na análise: 

 

1. O que o professor prioriza na sua prática? 

2. Como os textos didáticos do livro Construindo Consciências são trabalhados nas 

aulas de Ciências? 

3. De que modo a professora conduz a correção dos exercícios propostos pelo livro?  

4. Em quais momentos a professora aproxima-se do projeto didático autoral? 

 

Antes de retomarmos as questões norteadoras da pesquisa, ressaltaremos a 

metodologia de estudo. 

Iniciamos com a pesquisa documental, buscando na literatura trabalhos cujas 

investigações permeassem o livro didático de Ciências e nos dessem aporte teórico. 
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Considerando o recorte temporal 2005 a 2015, cinco trabalhos se aproximaram das nossas 

pretensões e foram descritos. No segundo momento, caracterizamos a coleção Construindo 

Consciências valendo-nos da análise dos exemplares, dos documentos oficiais e dos relatos 

dos autores, o que colocou em evidência as suas peculiaridades. Os dados coletados durante a 

pesquisa de campo exprimiu um pouco da rotina das aulas de Ciências baseadas em uma 

coleção didática específica. Por fim, com a pesquisa bibliográfica, alcançamos autores que 

dialogaram com os nossos dados. 

Ancorados na análise microgenética, o que implicou, fundamentalmente, gravar as 

aulas acompanhadas e destas selecionar episódios significativos para esse estudo, ficamos 

atentos aos momentos de mediação relativos ao modo como a professora trabalhou o diálogo, 

a compreensão, as ideias prévias dos estudantes e o uso da linguagem científica nas suas 

aulas. Para tanto, alinhamos nossa análise às orientações da assessoria pedagógica da coleção 

e nas perspectivas dialógicas de Bakhtin e Vygotsky. 

Em relação à questão geral desta pesquisa, “Como é a utilização do livro didático no 

cotidiano da sala de aula?”, podemos afirmar que a coleção ocupou lugar de destaque na sala 

de aula analisada: norteador da prática pedagógica. De certo modo, todas as ações da 

professora foram embasadas nos propósitos do livro e mesmo quando ela julgou necessário 

preparar atividades complementares, os exemplares estiveram presentes em sala, assumindo o 

papel de material de apoio e consulta. Foi comum, na voz da professora, a indicação da página 

que deveriam abrir, o texto que seria lido, a imagem que observariam, os exercícios que 

seriam resolvidos, qual capítulo do livro serviria de base para consultas e tantas outras falas 

que indicam o manuseio do livro didático em sala de aula. 

Escolhemos os livros Construindo Consciências devido à sua proposta diferenciada 

para o ensino de Ciências, pautada em pesquisas acadêmicas que questionam o modelo de 

ensino transmissivo e memorialístico, mas o que percebemos, na prática, foi um misto de 

velhas e novas escolhas pedagógicas, refletindo o quão difícil é para o professor desvencilhar-

se dos moldes tradicionais de ensino de Ciências e da bagagem que ele carrega devido aos 

vários anos de profissão. Um dos indícios que nos permite fazer essa afirmativa é o fato de a 

professora assumir, em vários momentos, um discurso monológico.  

A interação entre os sujeitos e o livro didático concretizou-se nos momentos de leitura 

dos textos didáticos e por meio da correção de exercícios propostos no livro sendo a voz da 

professora marcante na condução dos discursos. A partir dos episódios analisados, 

verificamos que ora esse discurso foi dialógico, ora monológico: ao mesmo tempo em que a 
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professora estimulava a participação dos alunos para que eles fossem capazes de construir 

significados, logo ela calava essas mesmas vozes e tomava para si o controle, conduzindo os 

estudantes a pontos de vista específicos ou a respostas que lhe pareciam aceitáveis. Nos 

momentos em que a atuação da professora voltou-se para a construção conjunta de sentidos e 

significados, as ideias prévias, a compreensão de conceitos e o uso da linguagem científica 

ficaram perceptíveis no discurso dos alunos.  

Segundo Sá (2011), identificar e caracterizar particularidades de como e por que o 

professor utiliza os recursos didáticos em sala de aula é uma tarefa difícil e complexa, uma 

vez que essa discussão permeia os saberes plurais e heterogêneos do professor, adquiridos na 

formação profissional e das disciplinas, e nas suas experiências com o currículo em diferentes 

espaços, tempos, sujeitos sociais e culturas. 

Outra questão foi: “O que a professora prioriza na sua prática?” A predileção da 

professora foi o uso dos textos didáticos e a resolução de exercícios propostos no livro 

didático de ciências. Como já descrito, a coleção constitui-se de vários recursos capazes de 

promover uma educação mais dialógica e participativa, mas poucos desses recursos ficam 

evidentes nas práticas de ensino da professora. Ao acompanharmos o trabalho com o livro, 

percebemos que algumas seções não são trabalhadas ou têm seu papel subvertido. Um 

exemplo foi como a professora abordou o capítulo 5 “Nem bichos nem plantas: que seres são 

esses”. Clara destacou algumas imagens do capítulo, elaborou perguntas em função dessas 

imagens, realizou em voz alta a leitura de textos, subverteu a proposta da atividade “Trocando 

ideias – De onde vem o mofo” utilizando-a como questionário e não avaliou as sugestões de 

experimentos da seção “Vamos pesquisar”. 

A questão seguinte foi: “Como os textos didáticos do livro Construindo Consciências 

são trabalhados nas aulas de Ciências?” Ora a professora explorou os recursos dos textos 

conforme sugestão autoral, em outros momentos, apropriou-se do tema, trazendo para a 

discussão novos aspectos. Uma estratégia de leitura adotada pela professora foi a 

retextualização para auxiliar os alunos na compreensão. Nas aulas de Ciências, a leitura é 

fonte de reflexão e de aprendizado da linguagem científica, e aproxima os estudantes dos 

conceitos da área, levando-os a organizar, sistematizar e ampliar os conhecimentos 

(OLIVEIRA, 2015).  

A leitura e interpretação das informações apresentadas pelos textos didáticos e visuais 

foram mediadas por questionamentos. As perguntas elaboradas pela professora assumiram 

diferentes funções: checar as compreensões dos alunos ou entender o que foi colocado por 
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eles, verificar se a turma estava atenta ao discurso, estimular a exposição de ideias, conduzir o 

pensamento dos alunos às questões de interesse da professora, trazer para a sala de aula temas 

ou contextos que dialoguem com as proposições do livro, induzir reflexões e auxiliar os 

alunos a construir o conhecimento. As imagens, como texto visual, serviram de base para a 

abordagem dos temas em sala. Estas, nas aulas de Ciências, como um tipo de linguagem, têm 

papel fundamental na construção e comunicação das ideias científicas, bem como na 

produção/reprodução de sentidos (TOMIO et al., 2013). 

Diante da questão “De que modo a professora conduz a correção dos exercícios 

propostos pelo livro?”, deparamo-nos com a tentativa de a professora controlar o discurso em 

sala de aula. Para cada pergunta, há uma tendência de fechamento dos sentidos em busca de 

respostas que vão ao encontro de suas perspectivas. Segundo Mortimer (1997), apud Almeida 

e Giordan (2012), nas interações discursivas em sala de aula ocorrem tensões que buscam a 

univocidade ou o diálogo, e a forma como o professor direciona essas vozes é que vai 

caracterizar um discurso como dialógico ou de autoridade. A correção de exercícios tende a 

ser mais dialógica quando se explora as ideias científicas e ao aluno é dada a oportunidade de 

expandir o uso dessas ideias, transferindo a eles gradualmente o controle e a responsabilidade 

por esse uso. Ao restringir a participação dos alunos, a professora interferiu na compreensão 

de conceitos, e, consequentemente, no aprendizado. A correção foi pouco interativa, mas nos 

momentos em que os alunos expuseram suas respostas, assistimos a autonomia no 

pensamento e escrita, uma vez que estas foram elaboradas a partir da síntese do próprio 

entendimento. Os registros realizados no caderno não eram cópias fidedignas de partes do 

conteúdo do livro didático, sugerindo-nos que os alunos tinham muito a contribuir para o 

aprendizado um do outro. 

 Por fim, ao retomarmos a questão “Em quais momentos a professora aproxima-se do 

projeto didático autoral?”, voltamos o nosso olhar para as categorias de análise selecionadas 

para esse estudo. Para os autores da coleção Construindo Consciências, as aulas de Ciências 

devem ser dialógicas, de modo que os conhecimentos prévios dos estudantes possam ser 

evidenciados e confrontados com o discurso científico e que a linguagem científica e a 

compreensão de conceitos contribuam para o aprendizado dos alunos. Quando a professora 

estimulou os estudantes a analisarem imagens e diagramas, a proporem explicações para 

determinados fenômenos, a compartilharem suas concepções conceituais e situações do 

cotidiano, ou a construírem significados a partir da leitura, a sua prática se aproximou do 

projeto didático autoral.  



146 

 

 Um aspecto que não conseguimos avançar em nosso estudo foi a apropriação que a 

professora fez dos recursos da coleção Construindo Consciências, lacuna essa que pode ser 

mais um caminho de pesquisa. Ao reconhecermos a importância desse tipo de discurso para 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Ciências, sugerimos outros estudos 

sobre os modos de apropriação do livro Construindo Consciências por uma professora 

atuante nos anos finais do ensino fundamental. 

 Outra dificuldade para a nossa pesquisa foi identificar escolas públicas que tivessem 

adotado o livro Construindo Consciências na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse 

obstáculo pode ser justificado pela sua adesão, no primeiro momento, por escolas particulares, 

o que significou para muitos consultores que a coleção deveria ser trabalhada apenas nesse 

segmento, e pela divulgação ineficiente dos exemplares no âmbito do PNLD, visto que a 

editora pouco se mobilizou para apresentar a proposta dos livros Construindo Consciências. 

Na escola pesquisada, como relatado pelas professoras Clara e Lenir, os livros só chegaram ao 

conhecimento do corpo docente visto uma colega de trabalho que conheceu o Grupo APEC 

durante seu curso de mestrado na UFMG e compartilhou com todos a nova proposta. 

A professora Clara relatou as suas dificuldades no período de transição entre uma 

coleção ancorada nos moldes tradicionais de ensino e os livros Construindo Consciências e 

como superou algumas delas. Diante dos resultados obtidos com esse estudo, acreditamos que 

faltou uma formação voltada para o trabalho com os livros e a discussão com o corpo docente 

e pedagógico da escola visando uma ação conjunta que de fato os preparassem para trabalhar 

uma nova proposta de ensino. Afinal, a formação do professor é o resultado de um processo 

contínuo de criação e recriação construído com base nas informações acadêmicas disponíveis, 

em cursos de formação continuada, nas exigências internas e externas à escola, nas trocas 

entre companheiros de profissão, nos desafios diários da sala de aula, no contexto 

sociocultural que o professor está inserido e tantas outras circunstâncias, todas mediadas pelos 

saberes do professor que vão determinar o que é ensinado, o modo como e quando será 

ensinado (SÁ, 2011). 

Nossa pesquisa reafirma a importância do livro didático no cotidiano da sala de aula e 

a urgência de aprofundarmos a compreensão da dialogia como um caminho para um ensino de 

Ciências, de fato, significativo. É papel do professor abrir espaço para as falas dos alunos e 

insistir que eles ocupem esse espaço, estimular o exercício da argumentação no processo de 

elaboração conceitual, permitir o compartilhamento de ideias e pontos de vista, ensiná-los a se 
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comunicar com as linguagens científicas, propor reflexões e tantas outras peculiaridades que 

envolvem o ensino de Ciências. Para tal, esse professor precisa ser formado. 

A princípio, moldamos uma proposta de formação continuada intitulada “O livro 

didático de Ciências: o que a assessoria pedagógica tem a nos dizer?” (ver APÊNDICE F). A 

oficina destina-se a professores em formação inicial e àqueles que desejam repensar suas 

práticas ou até mesmo compartilhar suas vivências de sala de aula. Em quatro encontros, 

discutiremos temas pertinentes aos diferentes modos de uso do livro didático de Ciências e a 

assessoria pedagógica como um instrumento de formação docente. Esse é apenas o primeiro 

passo, que pode constituir-se como objeto de estudo para novas pesquisas. Cabe-nos, 

enquanto docentes em formação ou profissionais atuantes, conhecer a estrutura e os recursos 

das coleções, as concepções de currículo e Educação em Ciências dos autores, e como a 

assessoria pedagógica pode auxiliar no trabalho cotidiano com os livros, para fazermos uma 

escolha, de fato, coerente e significativa. 

 Encerro aqui os meus registros enquanto pesquisadora e assumo, a pedido da banca 

examinadora, a voz de professora de ciências dos anos finais do ensino fundamental. Na 

ocasião da defesa, indagaram-me: 

 

1. De que maneira esse trabalho contribuiu para a sua formação como professora de 

Ciências?  

2. Que lição a professora Márcia leva para a sala de aula? 

3. O que você teria a dizer à professora Clara? E ao grupo APEC?  

4. Em que medida você pretende divulgar esses dados aos seus colegas?  

 

É impossível passar por uma experiência como essa e ser indiferente. O contato com o 

livro Construindo Consciências e com sua assessoria pedagógica fez-me perceber 

particularidades do ensino de Ciências até então desconhecidas por mim. Em virtude da 

análise e das categorias escolhidas para tal, aproximei-me de quatro concepções de Educação 

em Ciências dos autores: conhecimentos e ideias prévias, compreensão, diálogo e uso da 

linguagem científica. Desde então, tenho refletido muito sobre a minha prática e tento nortear 

as minhas aulas nesses princípios. Segundo o Grupo APEC (2009), faz-se necessário trabalhar 

os conhecimentos prévios dos estudantes para promover a aprendizagem das ideias e dos 

recursos intelectuais produzidos pelas ciências. E isso é possível através do diálogo, por meio 

da linguagem e da ação coletiva dos sujeitos, visto que é na relação com o outro que os alunos 
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são capazes de elaborar novas ideias, relacionar com os seus conhecimentos e buscar a 

compreensão de conceitos e fenômenos.  

Percebi como é importante dar voz aos alunos, permitir o debate e o diálogo e buscar, 

nos seus relatos, o conhecimento e as vivências que carregam consigo; que cada estudante tem 

seu tempo de aprendizagem e que as especificidades da linguagem científica podem 

comprometer a compreensão, mas juntos podemos superar. Os desafios enquanto professora 

se tornaram maiores quando optei por uma prática reflexiva, mas os resultados têm 

compensado o esforço. Em muitos momentos, mais ouço do que sou ouvida, aprendo mais do 

que ensino, torno a minha sala de aula um lugar de construção coletiva de conhecimentos.  

À professora Clara faço meus sinceros agradecimentos. Mesmo ciente de que faz parte 

de um trabalho de pesquisa a crítica, Clara não se acovardou e permitiu que suas aulas fossem 

gravadas e analisadas, mostrou suas escolhas, compartilhou suas limitações e fez uso do livro 

do modo que julgou certo, pautada em suas experiências anteriores à coleção ou 

experimentando a nova proposta. Ao ler esse documento, especialmente as entrevistas dos 

autores e as análises realizadas, acredito que a professora terá um novo olhar para a coleção, 

para a sua sala de aula e para a condução da sua prática pedagógica.  

Aos autores da coleção Construindo Consciências reafirmo o privilégio de registrar 

as suas “memórias” e a preciosidade do material disponibilizado. Os anos de dedicação às 

pesquisas em Educação em Ciências estão devidamente registrados nos livros e apresentam, 

de fato, um novo caminho para o ensino desse componente curricular. Mesmo que os 

exemplares não mais sejam editados e disponibilizados via PNLD, os professores que tiveram 

contato com a proposta, de algum modo, disseminarão suas premissas. E, enquanto professora 

e pesquisadora, fico na expectativa de ter acesso a novos materiais orientados ou assinados 

pelo Grupo APEC.  

A perspectiva pós-mestrado inclui produzir artigos, apresentar nossos dados em 

congressos da área e aplicar a oficina que foi pensada para a formação de professores, não só 

para divulgar os resultados da pesquisa, mas também como mais uma fonte de saber. A 

reunião de pares tem muito a nos ensinar.  
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Anexo A: página 83 do livro Construindo Consciências 

 
Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2)  
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Anexo B: página 84 do livro Construindo Consciências 

 
Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2)  
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Anexo C: página 85 do livro Construindo Consciências 

 
Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2)  
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Anexo D: página 91 do livro Construindo Consciências 

 
Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2)  
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Anexo E: página 97 do livro Construindo Consciências 

 

Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2) 
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Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os autores da coleção 

Construindo Consciências 

 

Prezado (a) professor (a) __________________________ 

 

 viemos através deste, convidá-lo (a) a participar da pesquisa “O livro didático na sala 

de aula: os modos de uso de um livro de Ciências por uma professora do ensino 

fundamental”, que será realizada para obtenção do título de mestre do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), como 

trabalho de conclusão do curso da aluna Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo, sob 

orientação da Profa Dra Sheila Alves de Almeida.   

 Para coletar os dados da pesquisa, inserimo-nos no cotidiano escolar em busca das 

particularidades de uso do livro didático Construindo Consciências no trabalho de uma 

professora dos anos finais do ensino fundamental.  

 Nesse momento da pesquisa, é de suma importância compreendermos a história da 

coleção supracitada e em que contexto ela foi construída. O instrumento que será utilizado 

com o (a) senhor (a) é uma entrevista semiestruturada com o propósito de levantar tais 

informações.  

 A entrevista terá o seu áudio gravado. Os dados coletados serão apresentados em 

formato de dissertação e/ou artigo. Durante a realização da entrevista, caso sinta-se 

desconfortável em responder qualquer questão, você terá a liberdade de recusa e de 

interromper a mesma. Não haverá qualquer forma de remuneração financeira ou gastos 

remetidos à senhora. 

 Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo ficarão sob a responsabilidade 

da orientadora Profa Dra Sheila Alves de Almeida e serão arquivados no ICEB – Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), na sala 26C, 

por 5 anos, sendo descartados após esse período. 

Em caso de dúvidas, o (a) senhor (a) tem liberdade para entrar em contato com a 

orientadora Profa Dra Sheila Alves de Almeida pelo telefone (31) 99281-7893, ou com a 

mestranda Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo pelo telefone (31) 98674-6528, ou ainda 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto no Endereço 

Morro do Cruzeiro – ICEB II, sala 29 – PROPP/UFOP, Bairro Campus Universitário, telefone 

(31) 3559-1368. 
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Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que foi informado sobre a sua 

participação voluntária no mencionado estudo e, estando ciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, o (a) senhor (a) concorda 

com os termos e compromete-se a participar, com consentimento sem que para isso tenha sido 

forçada ou obrigada. 

Desde já expressamos nossos sinceros agradecimentos pela sua atenção e 

contribuição com esse estudo. 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do(a)  autor(a) 

 

 

________________________________________________________ 

Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo 

 

 

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2016. 
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Apêndice B: Carta de concordância da escola 

 

 A Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade foi convidada a participar da 

pesquisa “Recepção e uso do livro didático de ciências: um estudo de caso da apropriação do 

livro Velear Ciências”, que será realizada para obtenção do título de Mestre do Programa de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), como trabalho de conclusão de curso da aluna Márcia Cristina de Oliveira 

Figueiredo, sob orientação da Profa Dra Sheila Alves de Almeida. 

 O objetivo do estudo é compreender as particularidades do uso do livro didático 

“Velear Ciências” no trabalho cotidiano de um professor do 3º ciclo do ensino fundamental. 

Participarão deste estudo a professora, após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido, e os alunos do 7º ano do ensino fundamental, de ambos os sexos, após 

autorização prévia do responsável.  

 O estudo será realizado nas dependências da própria Escola. Para coleta de dados 

serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com a professora de Ciências da turma e 

algumas aulas serão observadas e gravadas por um período de dois meses, duas vezes por 

semana.  A entrevista com a docente será realizada em um horário combinado entre as 

partes. Durante a realização da entrevista, caso sinta-se desconfortável em responder qualquer 

questão, a professora terá a liberdade de recusa e de interromper a mesma sem qualquer 

prejuízo. 

 Um dos riscos da pesquisa inclui a revelação da identidade do voluntário da pesquisa. 

Entretanto, todos os cuidados serão tomados buscando garantir que a identidade dos 

voluntários não seja revelada publicamente em hipótese alguma. Somente os responsáveis 

pelo projeto terão acesso às informações que serão utilizadas apenas para os fins desta 

pesquisa. Outro risco possível inclui a alteração no comportamento da turma durante a coleta 

de dados e será minimizado com a convivência com a professora voluntária. 

 Salientamos que a investigação que está sendo proposta pode servir de suporte para 

profissionais da educação e afins, não só como forma de rever suas próprias práticas, mas 

como caminhos a seguir na utilização e apropriação de livros didáticos, um recurso cada dia 

mais presente nas salas de aula. Os resultados finais serão apresentados em forma de 

dissertação e/ou artigo científico.  

 Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado sobre a 

participação voluntária dessa instituição no mencionado estudo, a direção da escola concorda 
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e autoriza a participação da escola, com consentimento sem que para isso tenha sido forçado 

ou obrigado. Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela atenção e contribuição da 

escola com esse estudo. 

 

 

CONSENTIMENTO: 

 

Eu _____________________________________________________ diretor (a) da Escola 

Municipal Carlos Drummond de Andrade li e entendi as informações precedentes e estou 

consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que a pesquisa implica, 

concordo em autorizar a participação da instituição sabendo que receberei uma cópia deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

_________________________________________ 

Diretor (a) da Escola 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Profa Dra Sheila Alves de Almeida 

Orientadora da Pesquisa 
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Apêndice C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a professora 

 

Prezada professora, 

 

 Viemos através deste, convidá-la a participar da pesquisa “Recepção e uso do livro 

didático de ciências: um estudo de caso da apropriação do livro Velear Ciências” 
10

, que será 

realizada para obtenção do título de mestre do Programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), como trabalho de conclusão do 

curso da aluna Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo, sob orientação da Profa Dra Sheila 

Alves de Almeida.   

 O objetivo do estudo é investigar o uso e a apropriação do livro didático “Velear 

Ciências” por um professor de Ciências. 

Para coletar os dados da pesquisa, o instrumento que será utilizado com você será a 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas com o propósito de levantar informações sobre sua 

formação, tempo de atuação, estratégias de uso do livro didático e das atividades 

desenvolvidas com a turma de 7º ano participante da pesquisa. As entrevistas terão somente o 

áudio gravado. Para acompanhar o cotidiano da sala de aula, visando o uso do livro didático, 

por um período de três meses, três vezes por semana, algumas aulas serão observadas e/ou 

gravadas. 

A opinião dos alunos, os significados e valores que eles vinculam às várias 

atividades do ensino devem ser considerados pela professora. Os resultados deste estudo 

poderão ajudar outros professores a refletirem sobre sua prática docente no tocante ao uso do 

livro didático e ao seu atual papel na educação brasileira.  

O risco inclui a revelação da identidade do voluntário da pesquisa, contudo, todos os 

cuidados serão tomados buscando garantir a identidade dos voluntários e da escola para que 

não sejam reveladas publicamente em nenhuma hipótese. Os dados coletados serão utilizados 

somente para fins dessa pesquisa, e apenas a discente e a orientadora da pesquisa terão acesso 

às informações. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo ficarão sob a 

responsabilidade da orientadora Profa Dra Sheila Alves de Almeida e serão arquivados no 

ICEB – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), na sala 26C, por 5 anos, sendo descartados após esse período. 

                                                           
10

 Este era o título da pesquisa quando os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram produzidos. 
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Os resultados finais serão apresentados em forma de dissertação e/ou artigo 

científico. 

Durante a realização da entrevista, caso sinta-se desconfortável em responder 

qualquer questão, você terá a liberdade de recusa e de interromper a mesma sem qualquer 

prejuízo. A entrevista será realizada em um horário combinado entre as partes para que não 

haja prejuízo na sua atuação nas aulas de Ciências. Não haverá qualquer forma de 

remuneração financeira ou gastos remetidos a você. 

Em caso de dúvidas, em qualquer fase da pesquisa, você tem liberdade para entrar 

em contato com a orientadora Profa Dra Sheila Alves de Almeida pelo telefone (31) 9281-

7893, ou com a mestranda Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo pelo telefone (31) 8674-

6528, ou ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto no 

no Endereço Morro do Cruzeiro – ICEB II, sala 29 – PROPP/UFOP, Bairro Campus 

Universitário, telefone (31) 3559-1368. 

À pesquisadora reserva-se o direito de substituir a turma pesquisada caso não tenha 

assentimento mínimo de 70%, ou que esta porcentagem não se mantenha durante a coleta de 

dados. Àqueles sujeitos que desistirem, a qualquer momento, não terão seus dados inseridos 

na pesquisa. 

Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que foi informado sobre a sua 

participação voluntária no mencionado estudo e, estando ciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, você concorda com os 

termos e compromete-se a participar, com consentimento sem que para isso tenha sido 

forçada ou obrigada. 

Desde já expressamos nossos sinceros agradecimentos pela sua atenção e 

contribuição com esse estudo. 

 

____________________________________________________________ 

Professora 

 

________________________________________________________ 

Profa Dra Sheila Alves de Almeida 

Orientadora da Pesquisa 

 

Ouro Preto, _______ de ____________ de 2015 
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Apêndice D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos pais ou responsáveis 

pelos alunos 

 

Gostaríamos de convidar o aluno (a) __________________________________ da 

Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade a participar da pesquisa “Recepção e uso do 

livro didático de ciências: um estudo de caso da apropriação do livro Velear Ciências”, da 

mestranda Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo, sob a orientação da Profa Dra Sheila Alves 

de Almeida. 

O objetivo do estudo é investigar o uso do livro didático Construindo Consciências 

por um professor de Ciências. 

O voluntário (a) ao participar da pesquisa, será filmado nas dependências da escola, 

dentro do horário das aulas de Ciências. Desta forma, não estará exposto (a) a qualquer tipo 

de risco ou incômodo, como ter que sair da escola ou deslocar para outro lugar ou deixar de 

participar de atividades escolares. 

O voluntário (a) poderá recusar-se a participar, ou mesmo desistir, a qualquer 

momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa ou em sua avaliação 

escolar. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar 

a sua identidade. Somente a discente e a orientadora da pesquisa terão acesso às informações. 

Os resultados deste estudo poderão ajudar os professores a refletir sobre sua prática 

docente no tocante ao uso do livro didático. 

Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade 

da orientadora Profa Dra Sheila Alves de Almeida e serão arquivados no ICEB – Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), na sala 26C por 

um período de cinco anos, sendo descartados após este período. Os resultados finais serão 

apresentados em forma de dissertação ou artigo científico. Não haverá qualquer forma de 

remuneração financeira nem gastos para os voluntários.  

À pesquisadora reserva-se o direito de substituir a turma pesquisada caso não tenha 

assentimento mínimo de 70%, ou que esta porcentagem não se mantenha durante a coleta de 

dados. Àqueles sujeitos que desistirem, a qualquer momento, não terão seus dados inseridos 

na pesquisa. 

Você tem liberdade para perguntar sobre qualquer dúvida que possa surgir em 

qualquer fase da pesquisa para a Profa Dra Sheila Alves de Almeida pelo telefone (31) 9281-
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7893 ou com a mestranda Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo pelo telefone (31) 8674-

6528, ou ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) no Endereço Morro do Cruzeiro – ICEB II, sala 29 – PROPP/UFOP, Bairro 

Campus Universitário, telefone (31) 3559-1368. 

 

 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL 

 

Eu _______________________________________________, responsável pelo voluntário (a)  

__________________________________________ compreendi perfeitamente tudo o que foi 

informado sobre a participação do (a) voluntário (a), pelo qual sou responsável, no 

mencionado estudo e estando consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios 

que a sua participação implica, concordo em autorizar a sua participação, dessa forma eu 

DOU MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO 

OU OBRIGADO. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouro Preto, _______ de _____________ de 2015 
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Apêndice E: Mapa das aulas 

Aula Tempo de 

gravação 

Recursos materiais Tema Uso do livro em sala 

14/05/2015 00:45 - folha fotocopiada 

com instruções 

 

- quadro branco 

Sociedade dos insetos O livro não estava fisicamente presente. Com base nas orientações 

da página 53 do livro, os alunos pesquisariam aspectos sobre o modo 

de vida de um dos insetos. Clara remodelou a proposta e dividiu os 

alunos em quatro grupos, para que fizessem a pesquisa. Deste modo, 

cada grupo falaria de uma sociedade: abelhas, cupins, formigas e 

vespas, respectivamente. 

 

15/05/2015 00:42 - livro didático A diversidade das 

plantas 

Dando continuidade ao conteúdo sobre plantas, a professora fez a 

leitura do texto que introduz o assunto no livro, usou algumas 

imagens das páginas seguintes para relembrar o que havia sido 

discutido na aula anterior. Para finalizar, leu e discutiu os textos das 

páginas 79 e 80, apresentando as defesas das plantas e as 

peculiaridades das plantas carnívoras.  

21/05/2015 00:42 - livro didático 

 

- quadro branco 

A diversidade das 

plantas 

O primeiro momento da aula foi destinado às apresentações dos 

trabalhos. Após, a professora iniciou a correção dos exercícios que 

compõem a seção “Aplicando o que aprendemos” do livro didático, 

tratando sobre a diversidade das plantas.  

22/05/2015 00:39 - folhas fotocopiadas 

com conteúdo e 

exercícios 

 

- livro didático 

 

A sociedade dos 

insetos 

 

A diversidade das 

plantas 

Nesta data o livro didático foi utilizado apenas como suporte para a 

resolução de exercícios. A professora entregou folhas fotocopiadas 

para os alunos, que deveriam responder consultando o livro, o 

caderno e uma apostila que foi disponibilizada por ela anteriormente. 

25/06/2015 00:47 - livro didático Nem bichos nem 

plantas: que seres são 

A docente introduz o tema utilizando as imagens da página 83 e 

realiza a leitura em voz alta dos textos que compõem o capítulo. O 
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estes? diálogo se estabelece quando os alunos respondem a questões 

propostas pela professora, o que levam-nos a expor suas ideias e 

vivências. Nesta data, o livro didático foi utilizado durante todo o 

tempo da aula, sendo lido, discutido e analisado o conteúdo das 

páginas 83 a 89. 

26/06/2015 00:50 - livro didático Nem bichos nem 

plantas: que seres são 

estes? 

A professora retomou a leitura dos textos que compõem o capítulo 5. 

Da página 90 a 95 o livro abordou características dos fungos na 

produção de medicamentos, o surgimento das bactérias e a sua 

utilização na produção de alimentos e medicamentos, e de espécies 

que são biorremediadoras. Discutidos os referidos temas, os alunos 

são instruídos a resolver os exercícios das páginas 84 e 85.  

02/07/2015 00:49 - livro didático 

 

- folhas fotocopiadas 

com conteúdo 

Nem bichos nem 

plantas: que seres são 

estes? 

 

Vírus 

Após vistar todos os cadernos, Clara iniciou a correção dos 

exercícios da seção “Faça em seu caderno” das páginas 91, 97 e 99 

do livro. Seguindo a sequência do mapeamento da sala, os alunos 

foram respondendo às questões. No quadro, a docente anotou as 

respostas, sendo todas discutidas previamente à escrita. Os 

exercícios correspondiam ao conteúdo de fungos, bactérias e algas, 

discutidos nas aulas anteriores. Para falar sobre vírus a professora 

preparou um material fotocopiado a parte e entregou aos alunos para 

leitura e discussão. 
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Apêndice F: Capa da cartilha com a proposta de formação continuada 

 


