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RESUMO 

 

Esta pesquisa situa-se no campo teórico do ensino de Ciências: os materiais didáticos, e visa 

contribuir para a construção do conhecimento acerca da formação do professor dos anos 

iniciais do ensino fundamental, especificamente sobre a forma que utiliza os textos de apoio 

em sua prática. Atualmente, no Brasil, há poucas pesquisas que investigam a forma como os 

professores utilizam os livros de apoio teórico-metodológico, buscando a melhoria dos cursos 

de formação inicial e, consequentemente, da qualidade do ensino de Ciências para crianças. A 

finalidade aqui é ampliar tal análise, relacionando a prática de uma professora dos anos inicias 

com o material de apoio “Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças”, escrito por 

pesquisadoras e formadoras de professores. Buscamos identificar a recepção do material pela 

professora, bem como seu uso, o que foi utilizado, como e porque, além de possíveis 

impactos. Para tanto, a metodologia empregada baseou-se em observações e gravações em 

áudio e vídeo da prática em sala de aula, além de análise e interpretação das transcrições 

dessas aulas e de conversas com a professora. Fundamenta-se especialmente essa pesquisa nos 

estudos de Weissmann (1998), Sá (2010), e contribuições de Goes, (2000) Fracalanza (2006) 

e Fiscarelli, (2007). Entre as diversas variáveis que reconhecemos significativas para o 

trabalho da professora, destacamos que as imposições da escola limitam o tempo e, 

sistematicamente, influenciam sua prática, inclusive no que se refere ao uso do livro. 

Concluímos que apesar de a recepção do livro pela professora ter se dado de maneira positiva, 

seu uso foi realizado de modo parcial, e que tal fenômeno depende da formação do professor, 

das condições de trabalho em que está envolvido, entre outros fatores. Em uma dimensão 

mais individual, os professores avaliam, usam e modificam as informações disponibilizadas 

em materiais de formação em função do seu trabalho diário. Considerando a dimensão social 

do trabalho do professor que ensina Ciências para crianças, indagamos se os programas de 

formação inicial e continuada de professores consideram o contexto de trabalho desse 

profissional. Nosso objetivo é contribuir para o fortalecimento do trabalho do professor da 

escola básica e provocar uma reflexão sobre os programas de formação desses professores. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Livros de apoio, Formação de Professores, Anos 

Iniciais. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is located in the theoretical field of science teaching, didactic materials and the 

visa to build knowledge about the teacher's education about the principles of elementary 

education, specifically on a form that uses the texts to support their practice. Currently, in 

Brazil, there are few researches that investigate how teachers use the theoretical and 

methodological support books, in a detailed way, seeking an improvement of the initial 

training courses and, consequently, the quality of science education for children. The purpose 

here is to broaden the analysis by relating a practice of a teacher for years to the "Tracks for 

Teaching Science for Children" written by teachers' researchers and trainers. We sought to 

identify a reception of the material by the teacher as well as its use, what was used, how and 

why, and possible impacts. For this, a methodology used was based on observations and audio 

and video recordings of classroom practice, as well as an analysis and interpretation of class 

transcripts and conversations with a teacher. This research is especially based on studies by 

Weissmann (1998), Sá (2010), and contributions by Goes, (2000) Fracalanza (2006) and 

Fiscarelli, (2007). Among the several variables that recognize significant for the work of the 

teacher, it is emphasized that the impositions of the school, limit the time of the teacher and, 

systematically, its practice, inclusive. We conclude that although a book reception for the 

teacher has been given in a positive way, its use has been partially realized and that the talent 

depends on the teacher's training, the working conditions in which it is involved, among other 

factors. In a more individual dimension, teachers evaluate, use and modify information 

available in training materials in function of their daily work. A social dimension of the work 

of the teacher who teaches science to children we inquire the programs of initial and 

continuing training of teachers consider the context of work of this professional. Our 

objective is to contribute to the strengthening of the work of the teacher of the basic school 

and to provoke a reflection on the programs of formation of the teachers. 

 

 

Keywords: Science Teaching, Support Books, Teacher Training, Early Years. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas vêm sendo realizado no Brasil diferentes esforços para melhorar a 

qualidade do ensino de Ciências nas séries iniciais. Conforme esclarece Hilda Weissmann 

(1998), os documentos oficiais que estabelecem os conteúdos a serem trabalhados pelos 

professores de Ciências das séries iniciais propõem objetivos gerais, apresentados de maneira 

muito sintética, tratando-se mais de macro conteúdos, e não ofertando sugestões de atividades 

ao professor. Esse enfoque pressupõe, segundo a autora, que o docente domina conteúdos 

implícitos nessas formulações tão gerais. Diante disso, muitos professores das séries iniciais 

se valem de recursos diversificados para exercerem sua prática. Contudo, entende-se que 

nessa fase da escolarização, mais importante que o ensino de conceitos científicos, é a 

aprendizagem de conceitos e atitudes que auxiliem a criança a compreender o mundo 

dinâmico em que vive. A fim de atingir esse objetivo, e de preencher lacunas deixadas pela 

formação dos professores, é que os materiais de apoio se configuram ferramentas de grande 

contribuição, teórica e prática, para a profissão docente.  

Sobre esse cenário, Souza (2007) enfatiza que o uso de materiais didáticos 

diversificados é incentivado porque pode possibilitar uma prática docente capaz de promover 

mudanças relevantes no processo de ensino e aprendizagem.  São muitos os recursos didáticos 

que podem ser utilizados nas aulas de Ciências, como vídeos, jogos, banco de imagens, livros 

didáticos, livros paradidáticos, materiais impressos de variadas fontes (jornais, revistas, 

livros), programas educativos gerenciados por computador, músicas, entre outros (BORGES, 

2012). Esses recursos e tantos outros têm como principal foco auxiliar o docente em suas 

práticas pedagógicas, mostrar a linguagem das ciências como multimodal, além de possibilitar 

maior contato com o objeto de estudo, o que contribui para a construção de novos 

conhecimentos por parte dos estudantes. 

Cada material tem suas particularidades, além de utilidades que serão determinadas 

pelas concepções do professor. Para Angela Costa (2006), essas ações estratégicas 

singularizam cada indivíduo, cada professor, tornando-o único no ambiente onde atua, o modo 

como ensina e a forma com a qual apresenta o conteúdo programado. Assim, os recursos 

didáticos são selecionados de acordo com o perfil da turma, o conteúdo a ser ministrado, as 

limitações da escola e, principalmente, pela formação do professor. Nesse contexto devemos 
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considerar que há uma estreita relação entre a formação dos professores e o uso de materiais 

didáticos nas aulas de Ciências. Conforme Roseli Silva (2012), professores que tiveram uma 

formação acadêmica voltada para a utilização diversificada de recursos didáticos tendem a 

utilizá-los com maior frequência e sucesso em sua prática.  

Gilberto Borges (2012) ainda ressalta que esses recursos ultrapassam a mera função de 

auxiliar o docente. Eles podem interferir de forma intensa e intencional na relação 

professor/aluno/ conhecimento. Para o autor, a concepção de material didático parte de uma 

definição de educação entendida como uma atividade mediadora da prática social. Tal prática 

segundo Costa (2006) implica em preocupações coletivas da sociedade e assume que o aluno 

não é "menos", mas que sabe de forma não organizada, o que indica ser o professor o 

organizador das estratégias de ensino que possibilitarão a organização e construção dos 

conhecimentos do aluno.   

O uso de recursos didáticos na educação escolar torna-se uma importante estratégia de 

ensino-aprendizagem, especialmente no ensino de Ciências, pois estimulam na construção de 

novos conhecimentos e auxiliam os alunos, principalmente as crianças, na compreensão de 

conceitos abstratos e de difícil entendimento (FISCARELLI, 2007). Desta maneira, 

entendemos que o uso desses materiais esteja ligado a situações de aprendizagens 

significativas aos alunos.  

Dentre os recursos didáticos citados, merece destaque os livros de apoio ao professor. 

Diferentes dos livros didáticos, os livros de apoio ao professor têm como objetivo apresentar 

ao docente um caminho de reflexões, modelos teóricos, experiências pedagógicas e resultados 

empíricos em geral, procedentes de investigações educativas. Portanto, os livros de apoio ao 

professor podem contribuir para a atualização de conhecimento dos docentes ao mesmo 

tempo em que aspiram que os docentes sejam capazes de compreender que a prática se baseia 

em um marco teórico possível de ser executado. Por esse motivo, o principal propósito dos 

livros de apoio ao professor é ser um porta-voz de diferentes metodologias de ensino, de 

maneira que, ao longo das páginas desses livros são apresentados os aportes teóricos e 

práticos considerados mais relevantes e inovadores do ensino, de acordo com as pesquisas 

defendidas por seus autores. Ainda que muitos livros de apoio apresentem o conhecimento 

prático sem explicitar os construtos teóricos, é importante ter-se em conta que toda prática se 

baseia em um marco teórico.  
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Destacamos nessa pesquisa a metodologia intuitiva denominada “Lição das Coisas”, 

surgida na Europa em meados do século XIX, em que as crianças exercitavam a percepção 

fixando a atenção nas qualidades dos objetos que se poderiam perceber através dos sentidos e, 

portanto, posteriormente, o vocabulário adequado para expressá-las. Ou seja, o ensino de 

Ciências era limitado à observação e descrição de coisas. De toda maneira, esse recurso 

certamente configurou-se em um dos primeiros manuais de apoio ao professor que ensina 

Ciências para crianças. 

No Brasil, os livros de apoio estão disponíveis nas principais bibliotecas do país e, os 

primeiros exemplares foram publicados na década de 60. Tendo em vista o pouco tempo de 

atuação deste campo de pesquisa no Brasil, é compreensível que políticas públicas em prol de 

livros de apoio às práticas docentes da educação básica sejam uma novidade para o professor
1
. 

Essa realidade justifica o fato de muitos professores não terem conhecimento sobre essa 

ferramenta que possibilita a ampliação de seu repertório teórico e metodológico.  

 Especificamente sobre obras de apoio ao professor da educação básica, o Ministério 

da Educação – MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

mantém o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desde 1997, com o objetivo de 

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura para alunos e professores por meio da 

distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. 

Após uma análise documental destacamos um livro, de publicação recente, de apoio 

aos professores que ensinam Ciências nas séries iniciais: Trilhas para Ensinar Ciências para 

Crianças (2013), cuja proposta metodológica encaixa-se em uma visão construtivista de 

ensino. Escrito por profissionais conceituadas que atuam na formação de professores, 

apresenta um conteúdo inspirado nas reais necessidades dos professores que atuam nas séries 

iniciais, e parte de uma concepção de aprendizagem como processo de construção do 

conhecimento. O livro em questão traz, em 268 páginas, estratégias para que os alunos se 

apropriem ativamente dos conteúdos.  

Nessa perspectiva, e considerando a experiência em formação docente das autoras, o 

livro Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças apresenta possibilidades e diálogos para o 

exercício do ensino de Ciências, visto que os professores criam e modificam diversas 

situações a partir daquilo que é apresentado a eles. Desta forma, o estudo aqui delineado tem 

como problema de pesquisa a seguinte questão: Como um professor de Ciências das séries 

                                                           
1  Tais ações datam, nos documentos oficiais, a partir de 1997 (Ministério da Educação - MEC). 
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iniciais recebe e faz uso de um livro de apoio como Trilhas para Ensinar Ciências para 

Crianças?  

No processo de busca e análise dessa resposta nos valemos da análise microgenética e 

também do caminho sugerido pelo livro e percorrido por uma professora que ensina ciências 

nos anos iniciais no desenvolvimento das aulas analisadas. Nossa observação e discussão 

também estiveram pautadas no por que o professor faz algumas escolhas em detrimento de 

outras ao adotar um livro de apoio nas aulas de Ciências. 

Para responder à questão principal dessa pesquisa, o presente trabalho fundamentou-se 

em duas etapas. A primeira constituiu-se de um estudo documental de quatro livros de apoio 

teórico-metodológico ao professor das séries iniciais: "O Ensino de Ciências no primeiro 

grau", "Educação em Ciências nas séries iniciais", "Ensino de Ciências: o conhecimento 

físico" e "Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças". A justificativa para essa análise 

fundamenta-se na necessidade de ampliar nossa percepção acerca desses materiais, suas 

características, concepções e abordagens, uma vez que todos esses livros são escritos por 

professores com notório saber na área de formação de professores para as séries inicias. Já a 

segunda etapa constituiu-se na apresentação de dados das aulas acerca do uso do livro Trilhas 

para Ensinar Ciências para Crianças, feito pela professora participante desse estudo.  

Por fim, nossas considerações apontam para o uso parcial das contribuições do livro, 

utilizando tais contribuições conforme sua necessidade, tempo e compreensão da proposta a 

luz de sua cultura profissional.  

O docente, ao praticar os saberes inerentes à sua profissão, não somente os reproduz, 

mas os atualiza e os transforma, fazendo-os constituir, assim, os fundamentos de sua prática. 

Nossos resultados são reforçados por Alessandra Sá (2010) que afirma que a recepção, a 

apropriação e o uso do material são influenciados também pelas condições de acesso dos 

professores ao material, pelas circunstancias em que é introduzido o material, pela sua 

distribuição e circulação, sua natureza, os saberes nele priorizados, os objetivos que se 

anuncia por quem o elaborou e pelo modo como é lido e interpretado pelo professor. 

Com este estudo buscamos contribuir na construção de conhecimento sobre a 

formação do professor, relacionando a sua prática de sala de aula com os materiais de apoio 

teórico e metodológico ao professor que ensina Ciências para crianças.  
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1 BREVE HISTÓRICO DOS LIVROS DE APOIO TEÓRICO METODOLÓGICO 

AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A história do ensino de Ciências aponta que, nos Estados Unidos e na Europa, esse 

ensino teve início em meados do século XIX e que após meia década surgem os primeiros 

registros oficias desse ensino no Brasil. Em 1879 é  fundada a Sociedade Positivista do Rio de 

Janeiro, na qual os professores seguiam o pressuposto de que o aluno descobre as relações 

entre os fenômenos naturais com observação e raciocínio. Vale destacar que somente em 1971 

o ensino de Ciências passa ser obrigatório, por força da lei, em todos os anos do ensino 

fundamental, no entanto, antes dessa década há registros do ensino de Ciências em algumas 

instituições. Em seus estudos sobre história e metodologia do ensino de Ciências, Marandino 

et al (2009) chama a atenção para o fato de finalidades acadêmicas e utilitárias estarem 

mescladas na constituição da disciplina Ciências, influenciando seus rumos desde o século 

XIX até os dias atuais. 

Segundo Jordi Feixas (2012), essa longa trajetória do ensino de Ciências foi construída 

com as contribuições da Pedagogia e da Psicologia, articuladas pela Didática das Ciências. 

Atualmente, os principais objetivos deste ensino, segundo os documentos oficiais, são o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas gerais dos alunos, a aquisição dos conhecimentos 

e dos métodos da ciência e o desenvolvimento da competência científica. O desenvolvimento 

das habilidades cognitivas gerais dos alunos é, sem dúvida, a finalidade mais antiga do ensino 

de Ciências e teve, segundo Feixas (2012), dois momentos de destaque: o início desse ensino 

com a chamada Lição das Coisas – lecciones de cosas – e, nos anos 60/70 com a influência de 

Piaget. 

 

1.1 A Lição das Coisas 

 

Além das grandes reformas realizadas na organização institucional da escola primária, 

gratuidade, obrigação, laicidade, os republicanos franceses do final do século 19 quiseram 

operar uma profunda transformação dos conteúdos de ensino e das normas pedagógicas, 

conforme retrata o trabalho de Pierre Kahn (2014). A lição de coisas consiste em um 

procedimento pedagógico - pelo qual esses reformadores se entusiasmaram - que se 

desenvolvia ensinando as crianças a observarem cada objeto que conheciam como forma de 
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promover o desenvolvimento infantil de maneira intuitiva, sensorial: empírica. O método 

adotado nas obras sobre lições das coisas tem como referência pedagógica a educação 

intuitiva de Pestalozzi, assumindo que o conhecimento se inicia com a intuição sensível sobre 

as coisas, e é a partir daí que se formam as ideias. Nessa concepção a observação direta dos 

objetos reais é um elemento fundamental dos processos de conhecimento, pois a intuição só 

seria possível por meio da exploração dos cinco sentidos, ou seja, da manipulação dos objetos 

estudados.  O desenvolvimento infantil estava no centro das ideias de Pestalozzi, que 

considerava que o desenvolvimento sensorial, intelectual e moral seguiria o curso da natureza 

infantil, de maneira que a educação não poderia desconsiderar esse fato. 

De acordo com Maria Helena Bastos, 2013, a ideia de estender a aplicação das lições 

de coisas ou do método natural das salas de asilo ao ensino primário já viria de longa data no 

sentido de amenizar a situação das escolas primárias, que ministravam um ensino baseado em 

livros áridos, com excesso de teorismo. Dar as lições de uma forma mais prática e mais viva, 

fazendo as lições das coisas, seria um meio de resolver este inconveniente. 

As primeiras obras referentes à lições das coisas surgiram na década de 1830, dentre 

elas o livro dos irmãos Elizabeth e Charles Mayo, intitulado Lesson on Objetcs, editado em 

1831 na Inglaterra, reeditado várias vezes e, traduzido para diversos idiomas (FEIXAS, 2012). 

Esses autores consideravam um erro o professor falar o nome – conceito, sem que a ideia de 

um determinado objeto ou qualidade se formasse na mente do aluno. Com esses manuais 

sobre a lição das coisas, as crianças exercitavam a percepção fixando a atenção nas qualidades 

dos objetos que se poderiam perceber através dos sentidos e, portanto, posteriormente, o 

vocabulário adequado para expressá-las. Ou seja, o ensino de Ciências era limitado à 

observação e descrição de coisas. 

Segundo Marandino et al, (2009) a obra Primeiras lições das coisas – Manual de 

ensino elementar para uso dos pais e professores, publicado em 1861 pelo norte-americano 

Norman Alisson Calkins, tinha o objetivo de orientar a adoção do método em escolas 

primárias do fim do século XIX e início do século XX.  

No Brasil, o método foi importado da Europa por intelectuais logo nos primeiros anos 

da República, tendo como seus defensores Rui Barbosa e Benjamim Constant. Ainda segundo 

essa autora, Rui Barbosa, considerando a inspiração liberal do ensino intuitivo, foi um adepto 

desse método e responsável por sua introdução nas escolas primárias brasileiras.   
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Figura 1: Exemplos de livros sobre lições das coisas editados na Espanha no início do século XX. 
Fonte: Feixas (2012) 

 

Como exemplos de coisas que surgiam como possibilidade de serem estudadas nesses 

manuais estão vidro, couro, açúcar, lã, esponja, leite, arroz, sal, lápis, cadeira, livro, maçã, 

mel, pedra, óleo, papel, algodão, porcelana, cobre e ferro. O contato com essa diversidade de 

materiais tinha por objetivo o desenvolvimento intelectual do aluno e não o conhecimento de 

cada objeto em si. Não importava quais coisas eram usadas para ensinar, nem o que era 

ensinado e sim quais valores agregaria esse ensino em longo prazo - a finalidade era como 

ensinar. 

Charles Delon, (1887) apud Bastos (2013), defende o método da lição das coisas, 

afirmando que seu valor estava na vertente educativa, uma vez que tem essencialmente por 

objetivo: 

(...) desenvolver e exercitar os órgãos, a inteligência, o julgamento; de suscitar o 

espírito de observação e pesquisa, a iniciativa pessoal; comparar com outros objetos, 

generalizar suas observações, raciocinar e concluir. Apela para todas as faculdades e 

operações de sua inteligência. Convida a pensar e a exprimir seu pensamento, a 

imaginar. Desenvolve o ser física e intelectualmente, os sentidos e a alma, o senso 

prático e o senso moral e estético. Serve para o ensino coletivo e essencialmente 

oral. (DELON, 1887, p. 5) 
 

 Enquanto inicialmente os manuais sobre as lições das coisas eram destinados 

exclusivamente aos professores, com o tempo foram surgindo livros cada vez mais ilustrados 

e, progressivamente, esses livros foram se convertendo em obras de curiosidades e de 

informação (FEIXAS, 2012, p. 14). Sobre a origem de outros recursos didáticos a partir da 

lição das coisas, Bastos (2013) destaca que o método intuitivo, o ensino pelos sentidos, 

especialmente a visão e a lição de coisas estimularam uma produção variada de recursos 

didáticos. 
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Segundo Vera Valdemarin (2000), embora tenha havido diversos manuais que 

explicitavam os pressupostos metodológicos do método intuitivo, as formas de concretizá-lo 

em atividades de ensino apresentaram diferentes variedades. 

Essa diversidade de obras sobre as lições das coisas, divulgadas principalmente como 

metodologia de trabalho, fez com que esse método acumulasse críticas e caísse em descrédito 

entre os professores dos anos iniciais, dividindo a opinião desses profissionais desde as 

primeiras publicações nesse estilo. Muitos professores defendiam o princípio da intuição, mas 

criticavam a mecanização do método, limitando a lição sobre os objetos ao que se pode 

expressar pelos sentidos, por exemplo: a neve é branca, fria e leve; o carbono é preto, sólido e 

poroso, etc. Segundo alguns autores como Marandino (2009) e Feixas (2012), outra crítica à 

lição das coisas é à falta de estrutura lógica para a seleção dos objetos e materiais a serem 

ensinados.  

No Brasil do século XIX, segundo Valdemarin (2000), o método encontrava outro tipo 

de resistência por parte dos conservadores. Enquanto homens cultos e influentes como Rui 

Barbosa percebiam na lição das coisas um poderoso instrumento pedagógico capaz de 

instrumentalizar o ensino e, principalmente, formar estudantes mais adequados às 

transformações políticas e econômicas da época, o ministro Leôncio de Carvalho (1884) 

criticava a aplicação da lição das coisas, pois, para ele, algumas coisas não poderiam ser 

aprendidas por meio de brincadeiras colocando em risco o trabalho da escola e da sociedade e, 

abrindo espaço para a anarquia e o despotismo. Em sua pesquisa, Valdemarin relata ainda, 

sobre a percepção da esperança que o método trazia para uma reforma desejada na educação 

primária no Brasil. 

Essa estratégia pedagógica de exploração do objeto estudado ainda influencia o ensino 

atual, seja pelos pressupostos da Lição das Coisas, seja pela influência da obra de Piaget que 

vai alertar para a interação entre as crianças e os materiais estudados. Contudo, Piaget não era 

empirista, e a ideia de que as crianças precisam interagir com o objeto para aprender tem um 

princípio diferente daquele exposto pela Lição das Coisas, como pode ser observado no 

tópico seguinte.  
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1.2 A influência de Piaget sobre o ensino de Ciências 

 

Karl Lorenz e Vilma Barra (1986) destacam que na década de 60 o ensino de Ciências 

nos anos iniciais estava consolidado em muitos países, porém, após as avaliações de 

resultados daquela época percebeu-se que o nível de aprendizagem não poderia ser 

considerado adequado. Esta situação coincidiu com um momento de grande influência 

mundial das teorias de Piaget sobre a prática escolar. 

Fernando Becker (2012) explica que, pela teoria piagetiniana, as crianças somente 

conhecem a realidade atuando sobre ela, por isso elas estabelecem intercâmbio com o meio 

mediado por esquemas de ação e representação. Nessa teoria, o aluno é um ser ativo que 

estabelece relação de troca com o meio-objeto (físico, pessoa, conhecimento) num sistema de 

relações vivenciadas e significativas. A aprendizagem desse sujeito ativo exige sempre uma 

atividade organizadora na interação estabelecida entre ele e o conteúdo a ser aprendido. 

Para Piaget, o sujeito estabelece ação de troca com o meio, o qual pressupõe duas 

dimensões: a assimilação e a acomodação. Feixas (2012) justifica que, por isso, esse sujeito 

age ativamente sobre o objeto, de forma que o assimila, apropriando-se desse objeto. Com 

isto, cria em si para esse objeto um significado próprio, à medida que o interpreta, de acordo 

com a sua possibilidade e fase cognitiva. 

Para o ensino de Ciências, as contribuições de Piaget serviram de base para a 

construção de diversos projetos curriculares dos anos iniciais e influenciaram a finalidade em 

que se pensava tais currículos, que tinham como objetivo principal o progresso desde os 

estágios iniciais até os mais avançados do desenvolvimento. Para Feixas (2012), uma 

implicação importante das teorias de Piaget sobre o ensino de Ciências nos anos iniciais está 

na metodologia, no como ensinar, em que a teoria piagetiana adota o princípio da atividade 

dos alunos, que prega a necessidade de que os alunos atuem sobre os objetos: manipulando, 

explorando a realidade, fazendo perguntas, elaborando hipóteses, comparando resultados, etc., 

configurando-se em uma atuação manipulativa e intelectual do educando. Sobre essa atuação, 

Piaget considerava que manipular um objeto sem uma hipótese prévia não teria sentido 

algum. No entanto, na prática das salas de aula, as ideias de Piaget acabaram traduzidas em 

atividades que possuíam um caráter mais manipulativo que intelectual, dando a sensação de 

uma concepção empírica de aprendizagem, segundo a qual o conhecimento se dá desde os 

sentidos, sem muito conflito e com pouca construção interna. Dessa forma, as proposições de 
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Piaget para a educação primária se assemelham muito à abordagem da “lição das coisas”. 

Enquanto o método proposto pela Lição das Coisas preconiza que a aprendizagem se dará 

com o contato da criança com o objeto, de maneira empírica, a principal contribuição de 

Piaget está na ênfase na interação desse processo de estudo do objeto ou do meio pela criança. 

Assim, com as ideias de Piaget, o foco do processo de ensino-aprendizagem não está mais no 

aluno, mas nos personagens que promovem a interação entre o aluno e o objeto estudado. 

No Brasil, segundo os PCNs (1997), o ensino de Ciências só passa a ser obrigatório 

nos anos iniciais do ensino fundamental em 1971, graças à necessidade do currículo escolar 

acompanhar o desenvolvimento científico e as demandas geradas pelo movimento “Escola 

Nova”, onde as atividades práticas ganharam destaque para que o aluno consiga compreender 

ativamente os conceitos. Feixas (2012) destaca que a necessidade de trabalhar conteúdos das 

ciências em sala de aula levou à criação de propostas para que os professores utilizassem em 

sala de aula as atividades práticas, porém os projetos eram adaptados pelos professores que, 

segundo o autor, “pulavam” as atividades e trabalhavam os textos. Essas adaptações se 

deveram em muito pela falta de espaços para execução de atividades experimentais – os 

laboratórios escolares.  

Muitas mudanças na forma de pensar do professor sobre o ensino de Ciências 

ocorreram nessa época. Inadvertidamente, muitos identificavam o método científico como 

metodologia de ensino de Ciências. Durante a década de 80, pesquisadores demonstraram 

aquilo que os professores já sabiam: o simples experimentar não garantia a aquisição do 

conhecimento científico. 

Mais que atividades manipulativas, pesquisadores da área da Didática das Ciências 

defendem que as crianças devem aprender a investigar, e investigar para compreender, 

associando conteúdo teórico e as práticas científicas. Tal ideia tem precedentes nas 

contribuições de alguns pedagogos do princípio do século XX, como Dewey.  Dewey defende 

um modelo de ensino de ciências hipotético-dedutivo, onde as ideias das crianças ocupam um 

lugar central guiando, as suas ações durante a atividade.  Para ele, o professor deveria propor 

problemas e auxiliar as crianças no caminho das resoluções. Tais ideias sobre a importância 

da investigação no ensino de Ciências se difundiram rapidamente e chegaram a países sul-

americanos através de revistas e outras publicações voltadas para a comunidade acadêmica da 

área da Pedagogia.  
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Nos anos 80, segundo os PCNs, as correntes construtivistas passam a influenciar o 

ensino de Ciências, quando a ênfase desse ensino passa a ser o processo de construção do 

conhecimento científico pelo aluno. Assim, a partir dos anos 80, noções que não eram 

consideradas nesse processo passam a ser centrais nas tendências construtivistas e começam a 

ganhar espaço nas salas de aula e nos recursos didáticos de Ciências nos anos iniciais. 

Atualmente, na busca por melhores resultados no ensino de Ciências, uma das grandes 

preocupações dos pesquisadores atuais, segundo Juliana Maia (2013), é a priorização dessas 

metodologias aptas a tornarem o processo de ensino-aprendizagem mais produtivo. Tais 

metodologias são apresentadas às escolas e aos professores em forma de diferentes recursos: 

livros didáticos, livros paradidáticos, livros de apoio ao professor, jogos, tecnologia digital, 

visitas-técnicas, música, entre outros. Devido à importância que os recursos didáticos 

desempenham na aprendizagem, faz-se necessário conhecer algumas de suas funções. Para 

Pere Graells (2000), essas funções seriam: fornecer informações, orientar a aprendizagem, 

exercitar habilidades, motivar, avaliar, fornecer simulações, fornecer ambientes de expressão 

e criação.  

Este estudo, como já foi dito, pretende focalizar o uso de um livro de apoio ao 

professor de Ciências dos anos iniciais. Esses livros se enquadram nos recursos didáticos 

disponibilizados ao professor, mas não são livros didáticos, pois sua escolha e seu uso 

dependem exclusivamente do interesse do professor. Assim, no próximo tópico, abordaremos 

o histórico dos livros de apoio teórico-metodológico no Brasil, incluindo questões sobre sua 

circulação nas bibliotecas e políticas públicas de apoio à divulgação desses materiais. 

 

1.3 Livros de apoio teórico-metodológico no Brasil 

 

Obras de apoio teórico e metodológico aos professores que ensinam Ciências na 

educação básica são publicadas desde o surgimento da área de “Didáticas das Ciências” que, 

segundo Carolina José Maria (2008), começou a ser discutida no Brasil a partir da década de 

50, com fortes críticas ao ensino reduzido a métodos e técnicas. Do início da década de 50 até 

a primeira metade da década de 70, a didática no Brasil tem como características principais a 

defesa do princípio de neutralidade científica e pedagógica e o privilégio de técnicas e 

procedimentos de ensino que visavam facilitar a aprendizagem dos alunos como algo centrado 

na memorização e não na formação humana. Entre 1970 e 1980, a didática é caracterizada por 
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críticas e questionamentos acerca de suas limitações epistemológicas e de seu caráter parcial e 

ideológico. Sendo assim, denuncia-se a funcionalidade desse saber didático para a 

manutenção do sistema socioeconômico e político vigente no Brasil neste período 

(OLIVEIRA, 2000, p. 137).   

Jane Oliveira (2000) afirma que após a segunda metade da década de 80 a didática vai 

caracterizando-se, aos poucos, por discussões de caráter metodológico, ideológico e 

epistemológico, enfatizando ou a relação entre conhecimento sistematizado e saber escolar, ou 

a relação entre práticas produtivas no contexto social e práticas pedagógicas na escola. Se 

nessa época as publicações não conseguiam articular teoria e prática, muito em função da 

visão de que a didática tem caráter instrumental e prático, hoje, segundo Maria (2008), essa 

articulação resulta no desenvolvimento de atitudes e valores tais como são preconizados para 

o exercício da cidadania na atualidade. 

Ao longo desses 50 anos de pesquisa sobre Didática das Ciências existem pelo menos 

quatro perspectivas de ensino das ciências já bem estudadas, presentes nos livros de apoio ao 

professor, assim denominadas: 1) Ensino Por Transmissão (EPT); 2) Ensino Por Descoberta 

(EPD); 3) Ensino para a Mudança Conceitual (EMC) e, mais recentemente, a perspectiva 4) 

Ensino Por Pesquisa (EPP), considerada segundo Maria (2008), propulsora de inovação e 

portadora de uma nova concepção de educação em ciência, mais adequada à formação do 

cidadão no atual contexto social, político e econômico. É importante compreender que estes 

modelos surgiram em diferentes tempos, influenciados por vários fatores, evitando-se assim 

uma visão estática e isolada dessas perspectivas de ensino.  

No Brasil, os livros de apoio estão disponíveis nas principais bibliotecas do país e os 

primeiros exemplares foram publicados na década de 60. Consideramos que tais publicações 

acompanharam o pensamento e a evolução das pesquisas na área e, tanto as obras, quanto o 

campo da Didática das Ciências, estão na condição atual graças às contribuições acumuladas 

nesse processo. Porém, tendo em vista o pouco tempo de atuação deste campo de pesquisa no 

Brasil, é compreensível que políticas públicas em prol de livros de apoio às práticas docentes 

da educação básica sejam uma novidade para o professor, uma vez que tais ações datam nos 

documentos oficiais a partir de 1997 (Ministério da Educação - MEC). Essa realidade justifica 

o fato de muitos professores não terem conhecimento sobre esta ferramenta que possibilita a 

ampliação de seu repertório teórico e metodológico.  



25 

 

 

 

 Especificamente sobre obras de apoio ao professor da educação básica, o Ministério 

da Educação – MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 

mantém, desde 1997, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), com o objetivo de 

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da 

distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. O programa atende 

de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no 

Censo Escolar. Segundo a página do PNBE na internet, os livros são distribuídos diretamente 

das editoras para as escolas cadastradas no Censo Escolar – Instituto Nacional de Pesquisa em 

Educação - INEP, sem necessidade de adesão. Essa distribuição é feita por meio dos Correios 

e, em caso de escolas localizadas em zonas rurais, os livros são entregues às prefeituras. As 

obras a serem adquiridas e distribuídas nas escolas públicas de educação básica do país por 

meio do PNBE são inscritas em editais do programa e submetidas à avaliação pedagógica e à 

seleção do acervo, feitas pela Secretaria de Educação Básica do MEC em parceria com 

universidades públicas do país. 

Dentre as ações do programa está o PNBE do Professor, que visa apoiar  a prática 

pedagógica dos professores da educação básica e também da Educação de Jovens e Adultos 

por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico. Atualmente, o 

PNBE do Professor contempla seis categorias: educação infantil, anos iniciais do ensino 

fundamental regular, anos finais do ensino fundamental regular, ensino médio regular, ensino 

fundamental da educação de jovens e adultos e ensino médio da educação de jovens e adultos. 

Seu acervo abrange, ainda, livros de orientação do ensino em cada disciplina da educação 

básica para distribuição aos professores da rede pública. 

 O objetivo dessa iniciativa, segundo o MEC, é o apoio pedagógico, destinado a 

subsidiar teórica e metodologicamente os docentes no desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem nos respectivos campos disciplinares, áreas do conhecimento, e 

etapas/modalidades da educação básica. 

Segundo Sá (2010), a recepção, a apropriação, e o uso destes materiais são 

influenciados pelas condições de acesso aos mesmos, pela sua distribuição e circulação, sua 

natureza, os saberes nele priorizados e os objetivos da formação que se anuncia por quem o 

elaborou. Tais objetivos para Lajolo (1996) apud Carneiro, Santos e Mol (2005), devem estar 

em consonância com os objetivos do docente, uma vez que o livro de apoio ao professor 

precisa interagir com seu leitor-professor como parceiro em um processo de ensino muito 
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especial, cujo beneficiário final é o aluno. Para esse autor, o diálogo entre livro e professor só 

se instaura de forma conveniente quando o livro se transforma “no espaço onde o autor põe as 

cartas na mesa, explicitando suas concepções de educação e as teorias que fundamentam as 

disciplinas de que se ocupa seu livro” (LAJOLO, apud CARNEIRO, SANTOS e MOL, 2005, 

p.4).  

Visto que o foco deste estudo é como uma professora dos anos iniciais faz uso do livro 

de apoio teórico-metodológico, e buscando ampliar nosso olhar para a forma como esses 

materiais são elaborados, concebidos e apresentados ao professor, no próximo tópico, 

apresentaremos uma análise documental de quatro obras nesse perfil. 

 

1.4 Análise de quatro livros de apoio teórico-metodológico aos professores de Ciências 

nos anos iniciais 

 

A fim de verificar o cenário que envolve essa investigação, realizamos um 

levantamento bibliográfico de produções dos últimos cinco anos sobre o uso dos livros de 

apoio ou livros de metodologia, livros de formação de professores de Ciências dos anos 

iniciais, sendo raros os trabalhos encontrados que pudessem nos amparar quanto às pesquisas 

sobre o objeto do nosso trabalho. Percebemos com essa busca que o interesse das pesquisas 

em educação pelo uso do livro didático é considerável, porém, não encontramos pesquisas da 

área sobre o uso de livros de apoio, ou livros de metodologia que assessorem o professor em 

sua prática. 

 Essas buscas foram realizadas no banco de teses e dissertações da CAPES e em 

periódicos, como Ensaio (FAE-UFMG), Ciência e Educação (UNESP – Bauru), Ciência e 

Ensino (Unicamp/UFSC), Cadernos CEDES (Unicamp), Educação e Pesquisa (Unicamp), 

Educação e Sociedade (Unicamp), Revista Brasileira Pesquisa em Educação em Ciências, e 

nos Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC). Dessa forma, 

optamos por realizar um estudo documental de alguns livros de apoio teórico-metodológico 

para professores de Ciências dos anos iniciais e com isso almejamos um aprofundamento no 

campo teórico dessa pesquisa. 

Com o intuito de caracterizar os livros de apoio ao professor de Ciências dos anos 

iniciais, recorremos ao catálogo on-line das bibliotecas da Universidade Federal de Ouro 

Preto – UFOP e Universidade Federal de Minas Geral – UFMG em busca de um quantitativo 

destas obras e sua disponibilidade para os professores em formação. 
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Nesta busca encontramos junto ao Sistema Integrado de Bibliotecas da UFOP um 

quantitativo de 76 livros, e junto ao Sistema on-line de Bibliotecas da UFMG encontramos 

429 livros considerados de apoio ao professor de Ciências nos anos inicias. O acervo da 

UFOP está disponibilizado aos estudantes de licenciatura nas bibliotecas dos Institutos de 

Ciências Exatas e Biológicas e de Ciências Humanas e Sociais, enquanto na UFMG estes 

acervos encontram-se na biblioteca da Faculdade de Educação.  Para localização destas obras 

utilizamos os termos “ensino” e “ciências” relacionadas à mesma obra. Diante da 

impossibilidade de analisarmos todo este acervo, limitamos esse estudo à análise de quatro 

livros, a saber: "O Ensino de Ciências no Primeiro Grau", "Educação em Ciências nas séries 

iniciais", "Ciências no Ensino Fundamental – o conhecimento físico" e "Trilhas para Ensinar 

Ciências para Crianças". Esta escolha se justifica pela experiência dos autores na escrita 

desses materiais, pela disponibilidade dessas obras nas bibliotecas escolares, pela cronologia 

das publicações, por serem obras conhecidas no acervo das bibliotecas e por serem obras 

destinadas ao campo que nos interessa para a presente pesquisa: o ensino de Ciências para os 

anos iniciais.  

Nesse contexto, a análise que apresentamos foi baseada segundo alguns critérios que 

julgamos importantes para o apoio ao professor em sala de aula e inspirada pelo Guia de 

Livros Didáticos do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (2016) de Ciências para 

os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e também baseada na classificação das concepções 

de ensino descritas por Cachapuz, Praia, Jorge (2002). 

Dessa forma, expusemos no quadro 1, a seguir, imagens das capas e dados de 

publicação do acervo analisado, o qual consideramos relevante na compreensão da análise que 

segue. 
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Título do 

Livro 

Autores Editora Ano de 

Publicação 

Capa 

O Ensino de 

Ciências no 

Primeiro 

Grau 

Hilário Fracalanza, 

Ivan Amorosino do 

Amaral e Mariley 

Simões Flória 

Gouveia. 

 

Projeto 

Magistério 
1986 

 

Educação em 

Ciências nas 

séries iniciais 

Regina Maria 

Rabello Borges e 

Roque Moraes 

Sagra 

Luzzatto 
1998 

 

Ciências no 

Ensino 

Fundamental: 

o 

conheciment

o físico. 

Anna Maria Pessoa 

de Carvalho (Org.), 

Andréa Infantosi 

Vannucchi, Marcelo 

Alves Barros, Maria 

Elisa Rezende 

Gonçalves e Renato 

Casal de Rey 

Editora 

Scipione 
1998 

 

Trilhas para 

ensinar 

Ciências para 

crianças 

Maria Emília 

Caixeta de Castro e 

Lima e Mairy 

Barbosa Loureiro 

Editora Fino 

Traço 
2013 

 
Quadro 1: Dados dos livros teórico-metodológicos analisados. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os livros especificados no Quadro 1 foram apreciados de acordo com quatro aspectos 

analíticos: 1) Visão Geral - que consiste na apresentação geral da obra e o que a identifica; 2) 

Descrição - que consiste na apresentação da estrutura geral da obra, suas seções e conteúdos 

abordados; 3) Análise da obra organizada a partir dos tópicos - proposta metodológica e 

atividades propostas e 4) Em Sala de Aula - que considera as orientações ao professor para 

uso da obra no que diz respeito à necessidade de complementações, à adequação da obra ao 
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tempo escolar e outros aspectos relativos ao trabalho docente. A seguir faremos a análise de 

cada obra.  

 

1.4.1 Análise de livro O Ensino de Ciências no Primeiro Grau 

 

 

Figura 2: Capa do livro O Ensino de Ciências no primeiro grau 
Fonte: Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) 

 

1.4.1.1 Sobre os autores  

  

Hilário Fracalanza, falecido em 2009, era graduado em Ciências Biológicas pela 

Universidade de São Paulo, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e 

doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou na área de Educação, 

principalmente nos seguintes temas: Educação, Livro didático, Ensino de Ciências, 

Metodologia de Ensino, Catálogo de teses e dissertações e Estado do Conhecimento. 
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Ivan Amorosino do Amaral possui graduação em Geologia pela Universidade de São 

Paulo, mestre em Geologia Geral e de Aplicação pela Universidade de São Paulo e doutor em 

Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é Professor Colaborador da 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de 

Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, ciências-

currículo e metodologia do ensino, ensino de geociências e formação continuada de 

professores. 

Mariley Simões Flória Gouveia é mestre em Psicologia da Educação - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e doutora pela Universidade Estadual de Campinas 

(1992). Atualmente é voluntário da Faculdade de Educação - UNICAMP e da Universidade 

Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Planejamento 

Educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professor, ensino de 

ciências, formação continuada, relação teoria e prática, ciências e produção de conhecimento. 

 

1.4.1.2 Visão Geral 

 

Verificamos que o livro publicado em 1986 foi impresso em preto e branco e busca 

alcançar os professores com textos e relatos de experiências que tratam do cotidiano das aulas 

de Ciências nos anos iniciais, denominadas a época da publicação do livro de “primeiro grau”. 

Os temas abordados em cada capítulo são contextualizados na primeira página. 

O livro não apresenta explicitamente conteúdos relacionados às ciências, mas ao 

trabalho do professor de Ciências dentro e fora da sala de aula, fazendo referência à forma de 

uso dos procedimentos didáticos usuais neste ensino, configurando-se em um material de 

apoio metodológico, mas não de apoio teórico ao ensino de Ciências.  O objetivo dos autores, 

segundo o livro, é auxiliar os professores de Ciências a superarem a forma de ensino 

“tradicional”, que ainda aquela época era embasado basicamente nos livros didáticos, sem 

privilegiar a identificação, reconhecimento e a compreensão do mundo físico e do mundo dos 

seres vivos. Para os autores é necessário que os professores daquela época conseguissem 

estabelecer relação entre o mundo da criança e a ciência que irão ensinar. Todavia, não há 

conteúdos relativos às ciências e sim à metodologia de ensino. 

Verificamos, quanto à apresentação geral do livro, a ausência de ilustrações, imagens, 

tabelas e gráficos, haja vista que o livro analisado limita-se aos textos didático-pedagógicos, 
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os quais trazem relatos e orientações sobre o pensamento infantil, o dia a dia do professor, 

escolha de livros didáticos e mudanças no ensino de Ciências nas décadas que precedem a 

publicação do livro.  
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1.4.1.3 Descrição 

 

A obra é organizada em seis capítulos composto por três seções: “Textos” – que 

trazem a visão dos autores e relatos de experiência sobre o assunto a ser abordado. Trata-se de 

textos introdutórios e um segundo texto que busca relacionar aspectos do tema estudado, 

auxiliando os professores na reflexão sobre o assunto. Uma segunda seção denominada “Para 

Fazer” – onde são sugeridas propostas para reflexão ou atividades que visam a aplicação de 

conhecimentos e da análise feita com os textos anteriores. E por fim, a seção “Atividade 

complementar” – que sugere o planejamento de atividades complementares junto aos alunos 

dos anos iniciais.
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LIVRO CAPÍTULO TEMAS ABORDADOS 

O Ensino de 

Ciências no 

Primeiro Grau 
 

1- O dia nosso de 

cada dia 
 

O Professor, o planejamento de ensino e as aulas de ciências; Planejamento: padronização de 

ensino ou adequação ao ensino; Procedimento para reconhecer a realidade do ensino de 

ciências: a entrevista como exemplo. 

2- Padrões e Patrões O trabalho do professor e as normas legais; Os limites e as possibilidades do trabalho individual 

e coletivo do professor; Aprender mais sobre o ensino de ciências: a pesquisa bibliográfica 

como exemplo. 

3- Está no livro? O livro didático e o ensino; A escolha e a análise do livro didático; Uso de materiais impressos 

no ensino de ciências: o mural como exemplo. 

4- A Mágica é 

Aprender  
Os tipos e as funções das atividades no ensino; As atividades no ensino de ciências 
Planejamento e realização de atividades no ensino de ciências: a excursão como exemplo. 

5- As crianças e seus 

mundos 
O pensamento infantil e os modelos de ensino; Adequação do ensino de ciências ao pensamento 

infantil; Análise de procedimentos didáticos no ensino de ciências: atividade experimental como 

exemplo. 

6- Ciência, pra que te 

quero. 
 

 

Mudanças no ensino de ciências nas últimas décadas: rumos, impasses e equívocos; Sociedade, 

ciência, educação e ensino de ciências, no primeiro grau; Construindo e integrando conceitos; 

Promovendo a alfabetização em Ciências; Relacionando a criança, o mundo e as educação em 

ciências; Refletindo sobre o currículo. 
Quadro 2 – Descrição do livro O Ensino de Ciências no Primeiro Grau 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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1.4.1.4 Análise da Obra 

1.4.1.4.1 Proposta Metodológica 

 

A metodologia sugerida pelos autores é voltada para o trabalho e a reflexão do 

professor acerca de sua realidade. Com alguns textos referenciados nas obras de Piaget, os 

autores esclarecem que à época da organização desta obra a sociedade brasileira estava em um 

movimento de revisão do passado recente, se caracterizando por uma discussão sobre o papel 

da escola nessa sociedade, as condições de trabalho do professor e a necessidade de maior 

participação dos professores nas decisões educacionais. Pouco se lê sobre propostas voltadas 

para o universo infantil. Da mesma maneira, não foram observadas as discussões sobre os 

conteúdos das Ciências, mas sobre como ensiná-los, por exemplo, com excursões, roteiros de 

atividades experimentais, montagem de mural, entre outros. Os autores descrevem a 

importância dessas atividades e como, segundo eles, devem ser conduzidas em sala de aula. 

Percebemos que à época da publicação do livro os pesquisadores buscavam estimular 

os professores a conhecerem e respeitarem a realidade dos alunos, e os conhecimentos que os 

mesmo traziam. Dessa maneira, buscavam desmistificar a opinião dos professores da época de 

que “eu ensino, eles é que não aprendem” (grifo dos autores). Percebe-se, portanto, a 

influência da teoria construtivista na orientação dos autores que buscam levar os professores 

ao desenvolvimento de práticas que considerem o conhecimento prévio das crianças e às 

atividades significativas. Assim, começa a existir a preocupação de que este novo conceito 

faça sentido para o aluno, de forma que não seja apenas decorado, e sim, construído. 

No entanto, a apresentação do livro e muito de seu conteúdo, como atividades 

propostas, são pouco inovadoras e definem a contribuição da obra para com a prática docente, 

uma vez que trazem poucas sugestões de atividades, não apresenta imagens ou roteiros de 

atividades, se apresentando como uma material de reflexão para o professor e não de apoio 

direto à sua prática em sala de aula. A obra, apesar de reconhecer a importância dos 

conhecimentos prévios dos alunos e dos diversos fatores que influenciam o processo de 

ensino e aprendizagem, está voltada para orientar ao professor sobre como fazer o aluno 

aprender, tendo, portanto, o foco no professor. 

 Pudemos verificar que a linguagem utilizada no livro pode ser considerada clara, 

coerente, concisa e objetiva, ou seja, de fácil interpretação para o docente. Entretanto, não traz 

conteúdos específicos do ensino de Ciências, tendo como principal enfoque o trabalho 
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pedagógico, no sentido de ensinar o professor o trabalho individual e coletivo para a 

superação dos problemas que ele enfrenta no ensino. É um material voltado para questões 

pedagógicas, para o auxílio ao professor na reflexão dos diversos aspectos ligados ao como 

fazer e às formas de uso dos procedimentos didáticos usuais no ensino de Ciências.  

 

1.4.1.4.2 Orientações quanto ao desenvolvimento de habilidades dos alunos 

 

 A) Oralidade: Uma das atividades sugeridas pelo livro é a entrevista. Os autores 

afirmam que o entrevista pode ser utilizada no ensino de Ciências para que os alunos falem e 

ouçam outras opiniões sobre determinado tema das ciências, e a partir das informações 

obtidas fazer a ponte entre o conhecimento popular e o científico; 

 B) Leitura de múltiplas linguagens: Outra sugestão de atividade propõe que o 

professor faça uma pesquisa bibliográfica embasada em artigos e leis sobre “Proteção dos 

recursos naturais” e trabalhe o texto final com os alunos, com o intuito de que aprendam sobre 

o tema. Em outro momento, os autores elencam critérios que poderiam auxiliar os professores 

na escolha de um livro didático e, entre esses destaca a presença de ilustrações variadas que 

possam ser lidas pelos alunos; 

 C) Escrita: Não foram observadas a sugestão de atividades ou propostas diretamente 

relacionadas a escrita dos alunos; 

 D) Ação – Fazer: Um dos critérios que os autores consideram importantes no 

momento da escolha do livro didático é a variedade de sugestões de atividades que os alunos 

possam fazer em sala ou em casa. O livro destaca ainda a importância das atividades 

relacionadas ao estudo do ambiente; de experimentação; relacionadas à comunicação e, 

relacionadas à simulação e aos modelos. Para os autores essas atividades têm três funções, a 

saber: desenvolvimento de habilidades de registro e de comunicação; desenvolvimento de 

habilidades manuais e desenvolvimento de atitudes e interesses. 

 Além das observações pontuais que destacamos acima, os autores reconhecem como 

dever do ensino de Ciências a contribuição para o domínio das técnicas de leitura e escrita das 

crianças. Além disso, reconhecem que as habilidades trabalhadas e favorecidas vão de acordo 

com a opinião do professor e, consequentemente, dependem de sua formação. Uma vez que 

caberá ao professor a seleção de livros didáticos e outros materiais impressos que serão 
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utilizados em sua aula, o perfil desses materiais estará condicionado à opinião do professor 

sobre qual habilidade deve ser trabalhada com seus alunos. 

 Uma atividade sugerida pelo livro e que contempla mais de uma habilidade elencada 

acima é a confecção de um mural sobre um tema escolhido pelo professor e que esteja no 

livro didático dos alunos, mas que possa ser complementado. Assim, os alunos deverão 

observar quais informações sobre o tema não constam no livro, pesquisar o complemento em 

revistas e jornais e levar para a aula em que, juntos, montarão um mural. Vale destacar que o 

livro foi idealizado para auxílio ao professor, com características de livro de formação inicial 

de professor, trazendo reflexões sobre a atuação docente, muitas vezes não relacionadas ao 

fazer, mas ao saber docente. 

 

1.4.1.5 Em Sala de Aula  

 

O livro de apoio teórico-metodológico O Ensino de Ciências no Primeiro Grau propõe 

cinco atividades para que o professor desenvolva em sala de aula. São elas: 1) Entrevista, no 

intuito de motivar o professor a pesquisar e compreender a realidade do ensino de Ciências; 2) 

Pesquisa Bibliográfica, que busca amparar o professor sobre normas, limites e possibilidades 

de seu trabalho; 3) Confecção de Mural, que aparece estimulando o professor a utilizar 

materiais impressos no ensino de Ciências; 4) Excursão, como sugestão de atividade de 

ensino a ser planejada, e 5) Atividades Experimentais, buscando adequar o ensino de ciências 

ao pensamento infantil. 

Tais atividades são expostas de forma generalizada, ficando a critério do professor a 

adaptação da atividade à sua realidade. Os autores defendem que a realização de atividades 

em geral no ensino de Ciências deve ir além da aprendizagem dos conteúdos, podendo 

também desenvolver habilidades de registro e comunicação, desenvolver habilidades manuais, 

e desenvolver atitudes e interesses. Porém, observamos que o foco da maioria dos roteiros de 

atividades sugeridos pelo livro dá ênfase ao fazer científico, valorizando a forma como o 

cientista faz suas descobertas em detrimento à maneira como o aluno compreende 

determinado fenômeno. 
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Figura 3: Exemplo de atividade sugerida pela obra Ensino de Ciências no Primeiro Grau 
Fonte: Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986) 
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Os autores enfatizam a importância de se considerar algumas características na escolha 

do livro didático, como análise de textos, ilustrações, atividades e exercícios. No entanto, não 

observamos nas sugestões de atividades apresentadas pela obra, a utilização direta sobre como 

trabalhar com textos, imagens e atividades experimentais, Além disso, destacam que o 

professor deve trabalhar com imagens em sala de aula, verificando se são apropriadas e 

próximas da realidade, além de preocupar-se com a compreensão de textos. Nesse sentido, os 

autores ressaltam que cabe ao professor tentar "[...] identificar nos livros didáticos a presença 

de exemplos e ilustrações que mostrem ou sugiram a possibilidade de que os alunos 

reconheçam a aplicação pelo homem dos conhecimentos científicos disponíveis" 

(FRACALANZA et al, 1986, p. 32).   

O livro apoia a realização do ensino de Ciências em ambientes não formais, quando 

apresenta a sugestão de realização de excursão, auxiliando o docente no planejamento dessa 

atividade. 

Como a obra privilegia conhecimentos pedagógicos consideramos que o auxílio ao 

professor em sala de aula é contemplado de forma sutil, cabendo ao leitor adaptar e 

complementar as contribuições para sua realidade.  
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1.4.2 Análise de livro Educação em Ciências nas Séries Iniciais 

 

 

Figura 4: Capa do livro Educação em Ciências nas Séries Iniciais 
Fonte: Borges e Moraes (1998) 
 

1.4.2.1 Sobre os autores  

 

Regina Maria Rabello Borges cursou Licenciatura e Bacharelado em História Natural 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, mestre em Educação 

pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Educação pela PUCRS. É 

professora aposentada no Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul desde 1995 e foi 

professora adjunta da PUCRS até fevereiro de 2014, atuando na Faculdade de Biociências 

(Graduação) e na Faculdade de Física (Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Matemática), com ênfase nos seguintes temas: Museu Interativo e Educação em 

Ciências, Filosofia e História das Ciências, Educação Inicial e Continuada de Professores de 

Ciências, Interdisciplinaridade. 
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Roque Moraes, faleceu em 2012, era graduado em Química pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, mestre em Education And Communication - The Ohio State University 

e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor na 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professor visitante da Fundação 

Universidade do Rio Grande. Tinha experiência na área de Educação, com ênfase em 

Educação Inicial e Continuada de Professores, atuou principalmente nos seguintes temas: 

educar pela pesquisa, ensino de ciências, ensino de Química, formação de professores, ensino 

fundamental e ensino superior. 

 

1.4.2.2 Visão Geral 

 

A obra, de 1998, privilegia conteúdos de orientação pedagógica e também temáticas 

próprias das ciências física, química e biológica, com uma abordagem dinâmica e 

participativa. Os capítulos iniciais apresentam ao professor-leitor discussões acerca da 

educação em ciências em uma visão construtivista que destaca a importância da 

experimentação. 

No desenvolvimento dos conteúdos de ciências, os professores são orientados a 

explorarem as ideias prévias dos alunos, considerando o modo especial que as crianças têm de 

perceber o mundo. 

As sugestões de atividades incentivam as comunicações oral e escrita dos alunos como 

forma de reflexão sobre as atividades realizadas. Essa reflexão é sugerida muitas vezes na 

forma de relatórios a serem produzidos pelos alunos, o que, na opinião dos autores, contribui 

decisivamente para o processo de alfabetização.  

No tocante à instrução do professor quanto ao trabalho com imagens, o livro não 

ensina ao professor como trabalhar com imagens, mas destaca a importância de que crianças 

que ainda não foram alfabetizadas, ou que estejam em processo de alfabetização, possam 

expressar sua reflexão sobre as atividades realizadas com desenhos confeccionados. O livro 

traz ainda uma única atividade que contém imagens: um jogo de cartas, em que cada carta 

contém um animal. Nesse desafio os alunos devem separá-las em grupos de animais conforme 

suas diferenças e semelhanças. Mesmo nesta atividade não há maiores esclarecimentos sobre 

a importância de se trabalhar com imagens e suas contribuições para o ensino.  As demais 
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imagens apresentadas no livro dizem respeito às orientações de como devem ser montados os 

experimentos sugeridos, de forma a conduzir o professor na elaboração de sua aula.  

Sobre a orientação de como o professor deve trabalhar com experimentos, o livro 

destaca as atividades experimentais do tipo verificação (TAMIR, 1977 apud CACHAPUZ et 

al, 2005). Os autores propõem uma abordagem de experimentação-construtivista que visa a 

condução dos alunos na construção de novos conceitos e conhecimentos, mediados pela ação 

do professor ao trabalhar com as atividades sugeridas. Para os autores do livro “Educação em 

Ciências nas Séries Iniciais”, o trabalho com as atividades experimentais estimulam a 

capacidade de desenvolver habilidades, de observar fenômenos, além de aproximar o aluno do 

"fazer científico". Borges e Moraes (1998) ainda reforçam:  

[...] As atividades experimentais fomentam a compreensão e assimilação de novos 

conceitos a partir dos conhecimentos prévios do aluno, facilitando o movimento dos 

conceitos já perfeitamente dominados para aqueles em que o aluno ainda não tem 

domínio seguro. (BORGES E MORAES, 1998, p.44) 
 

Todas as atividades desse tipo são descritas e esquematizadas com imagens em preto e 

branco de forma a auxiliar o professor na preparação da aula. 

 

1.4.2.3 Descrição 

 

A obra é organizada em dez capítulos, sendo os dois primeiros destinados à discussão 

de concepções construtivistas relacionadas a ensinar ciências nos anos inicias. O terceiro e o 

quarto tratam de ferramentas didáticas nas aulas de Ciências e os seis capítulos restantes são 

dedicados aos temas das ciências. A organização dos capítulos destinados aos temas 

científicos consiste em um breve texto introdutório e uma sequência de atividades que podem 

ser trabalhadas em sala de aula. Estas atividades são sugeridas nas seções: resumo; questões a 

serem levantadas com a turma; ideias para conduzir o trabalho docente, e materiais 

necessários. Cabe à seção “ideias para conduzir o trabalho” sugestões de avaliação, pesquisa e 

demais orientações.
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LIVRO CAPÍTULO TEMAS ABORDADOS 

Educação em 

Ciências nas séries 

iniciais 
 

1- Como desenvolver a 

educação em ciências nas 

séries iniciais 

 

2- O significado de 

experimentação numa 

abordagem construtivista: o 

caso do ensino de ciências 

 O que é experimentação; O que é construtivismo; Em que consiste a experimentação na visão construtivista?; 

Papéis do professor numa experimentação construtivista. 

3- Clube de Ciências - 
4- Reciclagem educativa. 

Confecção de recursos 

didáticos com a reciclagem 

de papel 

- 

5- As pessoas e os animais  Iniciando os estudos de animais; Classificando animais; Estudando insetos; Estudando e combatendo piolhos;  

Construindo viveiros; Estudando as moscas;  Vamos conhecer melhor o mosquito?;  Controlando a doença de 

Chagas; Criando Caracóis; Aves mais comuns na localidade; Ratos da cidade; Crescimento e desenvolvimento; 

Sexualidade; Estudando os dentes; Móbile da cadeia alimentar 
6- O meio ambiente e os 

vegetais 
O ambiente da nossa escola; Permeabilidade do solo; Estudando sementes de feijão; Estudando a germinação do 

feijão; Estudando raízes; Estudando a reprodução dos vegetais; Estudando as flores; Estudando diferentes tipos 

de frutos; Chás caseiros; Estudando musgos 
7- O tempo e condições 

climáticas 
Marcando o tempo;  O reflexo do sol; Nuvens e tempo; De que lado o vento vem?;  Medindo a velocidade do 

vento; Estudando a temperatura do ar;  Variações da pressão atmosférica; Medindo a quantidade de chuva 
8- A água e outras 

substâncias 
Desafio das moedas; Desafio do sifão; Identificando substâncias;  Produtos químicos domésticos 

9- Objetos que se atraem Movimentando um carrinho; Estudando um imã; Construindo um imã; Pescando com  imãs; Desafio dos clipes; 

Canudinhos elétricos; Água Mágica;  A lata que anda sozinha 
10- Equilíbrio e construções 

diversas 
Amigo equilibrista; A garrafa que abre sozinha; Barquinho de brinquedo; Vamos para a lua?; Construindo um 

mini extintor de incêndios;  Nosso cinema; Construindo uma balança; Plano inclinado 
Quadro 3: Descrição do livro Educação em Ciências nas Séries Iniciais 
Fonte: Dados da Pesquisa
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1.4.2.4 Análise da Obra 

1.4.2.4.1 Proposta Metodológica 

 

A proposta metodológica do livro é organizada de forma que a abordagem dos 

conteúdos e realização de atividades possibilitem aos alunos a construção e integração de 

conceitos a partir de um tema gerador que levará à exploração das ideias prévias dos alunos. 

O livro utiliza uma linguagem coerente, concisa e objetiva, favorecendo a compreensão de 

suas ideias pelo professor. Trazendo uma concepção construtivista do ensino de Ciências, 

bem como das atividades experimentais, os autores buscam demonstrar ao professor como 

desenvolver a educação em ciências nos anos iniciais. Para tanto, lançam mão de conteúdos 

relacionados aos diversos seguimentos do ensino de Ciências e sugerem que sejam 

trabalhados por meio de atividades experimentais de verificação (TAMIR, 1977 apud 

CACHAPUZ et al, 2005). O livro apresenta uma temática variada dentro das ciências, 

privilegiando a interdisciplinaridade, e contemplando um grande número de atividades para 

cada tema. Destacamos o capítulo “As pessoas e os animais”, que contempla quinze 

atividades possíveis de serem realizadas pelo professor. Fica a critério do professor a 

adequação do tema e da atividade à sua realidade profissional. Em geral, os temas abordados 

no livro são do cotidiano dos alunos, da sociedade e do mundo contemporâneo. 

Observamos que o livro traz imagens nítidas e em preto e branco, condizentes com o 

contexto da montagem e execução de atividades experimentais. Observamos ainda que o 

objetivo dos autores não é a preparação do professor para o trabalho com imagens junto a seus 

alunos, mas orientá-lo na montagem das atividades ao preparar suas aulas. Além disso, 

notamos a ausência de gráficos e poucas tabelas no decorrer dos textos. Estas surgem no 

contexto da descrição dos dados obtidos nas atividades experimentais, ou seja, no momento 

de sugerir ao professor que os alunos produzam um relatório sobre a atividade realizada. 

Observamos, na mesma proporção que as tabelas, a presença de ilustrações diagramadas 

satisfatoriamente, remetendo à execução das atividades experimentais.  

Os autores afirmam que o papel do professor é ajudar os alunos a construírem 

internamente novos esquemas de pensamento com os quais eles procurem expressar a 

realidade.  
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1.4.2.4.2 Orientações quanto ao desenvolvimento de habilidades 

 

 A) Oralidade: Há em toda atividade a orientação de que o professor ouça as ideias 

prévias dos alunos sobre o tema da aula e que estimule as crianças a discutirem sobre essas 

ideias, e que, ao final, relatem seus resultados, até mesmo em debates; 

 B) Leitura de múltiplas linguagens: As leituras são incentivadas como forma de 

ampliar o conhecimento; 

 C) Escrita: Os autores acreditam que o ensino de ciências para crianças, como 

responsável pela alfabetização, proporciona a expressão através de palavras do conhecimento 

adquirido, construindo, interagindo e ampliando conceitos. Além da escrita de relatórios, a 

confecção de desenhos representativos sobre a atividade realizada também é sugerida pelo 

livro. A confecção de relatórios é, em geral, a forma como se encerram as atividades e como 

sua eficiência pode ser avaliada pelo professor; 

 D) Ação – Fazer: A obra traz sugestões de atividades e as classifica como 

experimentos construtivistas por serem organizadas levando em consideração o conhecimento 

prévio dos alunos. Esses experimentos fazem uso do diálogo, combinam ação e reflexão 

visando a compreensão por parte dos alunos. Tais atividades sugeridas pelo livro se 

apresentam em forma de solução de problemas ou testagem de hipóteses. Nessas atividades, 

as crianças participam da montagem do experimento conforme a orientação do professor. 

 Os autores recomendam em toda atividade, que a aula tenha cinco momentos que irão 

oportunizar a ampliação dos conhecimentos através do esforço pessoal de cada aluno. São 

eles: 1) definir o tema e fazer questionamentos; 2) ouvir as crianças; 3) explorar o ambiente; 

4) aprofundar o conhecimento com leitura e discussões, e 5) incentivar a síntese, a 

sistematização e o relato. 

 

1.4.2.5 Em sala de aula 

 

Os seis últimos capítulos do livro, que tratam dos temas científicos, são ricos em 

sugestões de atividades, sendo a maioria dessas, atividades experimentais com roteiros 

fechados. Tais atividades estão organizadas ao longo do livro, precedidas de um breve resumo 

sobre seu objetivo, questões a serem levantadas pelo professor no decorrer da atividade, além 

de um passo-a-passo para a condução dos trabalhos. Em alguns casos este item é ilustrado 
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para facilitar o trabalho do professor, além de uma listagem dos materiais necessários para 

aquela atividade.  

Os materiais utilizados nas atividades são simples, de uso escolar, possibilitando a 

realização das mesmas tanto por professores, quanto pelos alunos.  A maioria das sugestões 

de atividades está ilustrada em preto e branco, sendo atividades de fácil execução e abordam 

temas do interesse e do cotidiano dos alunos. 
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Figura 5: Exemplo de atividade sugerida pelo livro Educação em Ciências nas Séries Iniciais 
Fonte: Borges e Moraes (1998) 

 

O professor perceberá que os conteúdos são sugeridos com grande preocupação em 

tornar o ensino de ciências uma forma que possibilite à criança compreender o mundo à sua 

volta. As sugestões de atividades são relativamente simples, com utilização de recursos 

disponíveis em uma escola. 

Em contrapartida, o professor não encontra sugestões de avaliação, diálogo entre o 

conteúdo e a vivência docente, podendo restringir sua atuação à simples transmissão de 

conhecimentos. Neste sentido, cabe ao professor o cuidado ao organizar sua aula de forma a 

ser mediador e incentivador do processo de ensino e aprendizagem, buscando materiais com 

uma abordagem diferenciada. 

Vale destacar que o terceiro capítulo do livro trata do Clube de Ciências, com o intuito 

de incentivar a autonomia moral e intelectual do aluno, podendo o professor dos anos iniciais 

abrir este espaço no próprio turno de ensino dos seus alunos. 
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1.4.3 Análise do livro Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico 

 

 

Figura 4: Capa do livro Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento Físico 
Fonte: Carvalho et al (1998) 

 

 

1.4.3.1 Sobre os autores  

 

Anna Maria Pessoa de Carvalho é licenciada e bacharel em Física pela USP. Doutora e 

livre-docente em educação pela Faculdade de Educação da USP. Professora titular, 

Coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física e Diretora da FEUSP. 
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Andréa Infantosi Vannucchi é bacharel em física pela USP, mestre em Ensino de 

Física pela FEUSP e professora de física para Ensino Médio. 

Marcelo Alves Barros é licenciado em Física pela UNESP, Mestre em ensino de Física 

pela FEUSP e professor de física e ciências da Escola de Aplicação da FEUSP. 

Maria Elisa Rezende Gonçalves é licenciada e bacharel em física pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, mestre em Ensino de Ciências (física) pela faculdade de Educação e 

Instituto de Física da USP, Doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP. 

Renato Casal de Rey é engenheiro mecânico pela USP, mestre em ensino de Ciências 

e matemática pela FEUSP, professor do Programa de Educação Continuada (PEC) da FEUSP 

e do governo de São Paulo. 

 

1.4.3.2 Visão Geral 

 

Publicado em 1998, o livro, escrito por pesquisadores da área de conhecimentos 

físicos, dedica quatro capítulos às discussões embasadas em dados produzidos por suas 

próprias pesquisas sobre o ensino de ciências nos anos iniciais. Esse grupo de pesquisa se 

apoia nas ideias de Piaget (1973) e Kamii & Devries (1986), e busca conduzir os alunos a 

encontrarem explicações causais para os fenômenos comumente ensinados nos anos iniciais. 

Nesta direção, o grupo data seu primeiro resultado positivo em 1991. Em todas as atividades, 

os pesquisadores defendem a importância de o professor aproveitar as concepções prévias dos 

alunos para o início de seus trabalhos.  

O restante dos conteúdos está relacionado às atividades sobre conhecimentos físicos, 

realizadas em aulas de Ciências dos anos iniciais, bem como relatos e desdobramentos dessas 

atividades. A intenção das atividades é a de oferecer aos alunos dos primeiros anos do ensino 

fundamental atividades de conhecimento físico que os levarão a pensar e a resolver um 

problema de acordo com suas condições, de acordo com a realidade do grupo. 

As ilustrações do livro são apresentadas em preto e branco em duas situações: relato 

de experiência após a realização da atividade sugerida em sala de aula e orientações de como 

montar ou executar alguma das atividades sugeridas. 

O professor encontrará nos capítulos iniciais elementos para a reflexão sobre o ensino 

de Ciências para os anos iniciais e, com as sugestões de atividades o professor tem a 

oportunidade de ensinar os alunos a gostarem de ciências, especialmente física.  
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1.4.3.3 Descrição 

 

O livro é organizado em três partes e sete capítulos.  A primeira parte, denominada “O 

que nos diz a pesquisa sobre o ensino de Ciências”, é composta por três capítulos que tratam 

de pressupostos sobre o ensino e aprendizagem de ciências, da importância das atividades no 

ensino de ciências e do professor que executará essa tarefa. A segunda parte, intitulada “O que 

nos diz a sala e aula”, é composta por dois capítulos que discutem as possibilidades de 

atuação do professor em uma aula sobre conhecimento físico e quinze sugestões de atividades 

elaboradas e desenvolvidas pelos autores. Por fim, a terceira parte do livro, intitulada 

“Subsídios para a elaboração de novas atividades”, traz dois capítulos abordando a 

importância de livros didáticos e paradidáticos e critérios para selecionar as atividades. 
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LIVRO CAPÍTULO TEMAS ABORDADOS 

Ciências no Ensino 

Fundamental: o 

conhecimento físico 

1 – Alguns pressupostos 

sobre ensino e 

aprendizagem de Ciências 

É possível desenvolver conteúdos de Física nas primeiras séries do ensino fundamental?; A 

existência de concepções espontâneas; O papel das questões na construção do conhecimento; Um 

exemplo a título de síntese. 

2 – Compreendendo o papel 

das atividades no ensino de 

Ciências 

A experiência nas aulas de ciências; Saber fazer e compreender – etapas da ação do aluno; 

Interdisciplinaridade – o ensino de Ciências e de Língua Portuguesa. 

3 – O professor no ensino 

de Ciências como 

investigação 

A autonomia do aluno; A cooperação entre os alunos; O papel do erro na construção do 

conhecimento; a avaliação; A interação professor-aluno. 

4 – As etapas de uma aula 

sobre conhecimento Físico 
O professor propõe o problema; Agindo sobre os objetos para ver como eles reagem; Agindo 

sobre os objetos para obter o efeito desejado; Tomando consciência de como foi produzido o 

efeito desejado; Dando as explicações causais; Escrevendo e desenhando; Relacionando atividade 

e cotidiano. 

5 – Quinze atividades de 

conhecimento físico 

(Ar) Atividade 1: o problema dos carrinhos; Atividade 2: O problema do copo; (Água) Atividade 

3: O problema do submarino; Atividade 4: O problema do Barquinho; Atividade 5: O problema 

da pressão; (Luz e Sombras) Atividade 6: O problema das sombras iguais; Atividade 7: O 

problema da sombra no espaço; Atividade 8: O problema da reflexão da luz; (Equilíbrio) 

Atividade 9: O problema do equilíbrio; Atividade 10: O problema dos cinco quadrados; 

(Movimento) Atividade 11: O problema do pêndulo; Atividade 12: O problema das bolinhas 

(Conservação de energia) Atividade 13: O problema da cestinha; Atividade 14: O problema do 

looping; Atividade 15: O problema do Imã. 

6 – Fontes de inspiração 

para a construção das 

atividades 

Livros didáticos e paradidáticos; Lacunas no conhecimento específico dos alunos; Novos 

conteúdos. 

7 – Critérios para selecionar 

as atividades 

- 

Quadro 4: Descrição do livro Ciências no Ensino Fundamental: o Conhecimento Físico 
Fonte: Dados da Pesquisa
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Vale ressaltar que ao final desses capítulos o professor encontra um apêndice 

denominado “Uma palavra de Incentivo”, onde a autora busca estimular o professor a lecionar 

física mesmo diante das dificuldades peculiares da área, fortalecendo a confiança dos 

professores em suas práticas e promovendo a capacidade dos alunos dos anos iniciais. 

 

1.4.3.4 Análise da Obra 

1.4.3.4.1 Proposta Metodológica 

 

A sugestão metodológica proposta pela obra é influenciada principalmente pelas 

concepções de Piaget, e reforça a necessidade de que o ensino de ciências para os anos iniciais 

respeite o universo infantil e seja planejado com esse foco. Para isso, os autores esclarecem a 

importância das concepções espontâneas das crianças e as contribuições de questões 

problemas na (re)construção de conhecimentos científicos dos alunos. As possibilidades de 

trabalho apresentadas ao professor partem de situações problemáticas experimentais com o 

objetivo de possibilitar aos alunos a criação e a testagem de hipóteses que devem ser 

discutidas em grupo sob a orientação do professor. 

As atividades propostas pelo livro foram elaboradas e testadas pelos autores nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Essa seleção se deve à aceitação das atividades pelos alunos e 

ao sucesso nos processos de ensino e aprendizagem, conforme consideram os autores. É 

disponibilizado aos professores que não conseguem preparar os materiais necessários para a 

execução das atividades, conjuntos de experiências que podem ser obtidas à Laborciência 

Tecnologia Educacional.
2
 Sobre esse aspecto, vale ressaltar que muitos professores de posse 

do livro podem não conseguir realizar o que se pede visto que os materiais são pouco 

acessíveis e as atividades apresentam uma única forma de desenvolvimento, sem 

possibilidades de adequações a outras realidades. 

                                                           
2

 

  Em 1989 é fundada, em São Paulo, a Laborciencia Tecnologia Educacional, responsável  pela produção 

dos Bancos para Pesquisa em Física. A partir de 2004 o CIDEPE – Centro Industrial de Equipamentos de Ensino 

e Pesquisa é autorizado a produzir os Bancos para Pesquisa, promovendo uma reengenharia de produtos e sendo, 

atualmente, a empresa responsável pela produção, distribuição e manutenção destes produtos e suas soluções 

dedicadas ao ensino de Física.  
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As quinze atividades propostas pelo livro são de caráter experimental, possibilitando 

que o conhecimento sobre ciências seja construído a partir da reflexão e dos resultados nas 

experimentações. O professor encontra reflexões sobre a importância de levar seus alunos a 

pensarem por si mesmos e a cooperarem um com o outro sem coerção. Observamos a 

ausência de sugestões de atividades além da experimentação. Os autores sugerem que outras 

atividades sejam elaboradas pelos professores, no formato de questões problemas, recorrendo 

a livros didáticos, paradidáticos e, às próprias lacunas no conhecimento dos alunos. 

 

1.4.3.4.2 Orientações quanto ao desenvolvimento de habilidades 

 

 A) Oralidade: é estimulada a discussão com os alunos, os relatos, e, principalmente, as 

explicações que os alunos formulam para determinado problema, possibilitando ao professor a 

utilização do erro para a construção do conhecimento. As atividades valorizam o diálogo em 

grupo, e por isso sugere ao professor a organização da turma em grupos pequenos, pois é 

nesse momento que o professor poderá buscar a tomada de consciência de como foi produzido 

o resultado desejado; 

 B) Leitura de múltiplas linguagens: Não foram encontradas orientações quanto à 

prática da leitura pelos alunos; 

 C) Escrita: Após cada experiência o professor é orientado a solicitar que os alunos 

escrevam ou desenhem sobre a experiência. Esses relatos são livres, sem nenhum comando do 

professor e, também é recomendado pelos autores que essas produções não sejam utilizadas 

pelos professores para dar nota ao aluno, por se tratar de um momento de reelaboração de 

ideias. A obra defende que esse momento contribui para que os alunos escrevam mais e 

melhor nas aulas de Ciências que nas outras aulas. Vale ressaltar a nota dos autores para que 

essas produções sejam feitas em sala de aula e, não em casa; 

 D) Ação – Fazer: Todas as atividades sugeridas pelo livro, são experimentais e 

requerem ação dos alunos em dois momentos: Agindo sobre os objetos para ver como eles 

reagem, e agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado. No primeiro momento os 

alunos manipulam o experimento na tentativa de compreender o problema proposto e, na 

segunda, buscam a solução.  Nas atividades, os autores dispensam a organização da sala com 

cadeiras, orientando que os alunos posam circular entre os grupos durante a realização das 

atividades. 
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1.4.3.5 Em sala de aula 

 

As atividades foram divididas em seis grupos: Ar, Água, Luz e Sombra, Equilíbrio, 

Movimento e Conservação de Energia. O professor pode escolher a atividade a ser trabalhada 

conforme considere adequado. 

As atividades são apresentadas obedecendo ao formato comum em que há um pequeno 

texto sobre o grupo da atividade e um texto sobre o pensamento infantil acerca daquele tema. 

Em seguida, o professor encontra a relação de materiais necessários para a execução da 

atividade contendo explicações sobre como cada material será utilizado. Este tópico também 

pode ser ilustrado em preto e branco para que professor perceba a utilização de cada material 

listado. Posteriormente o professor encontra um texto contendo o problema a ser proposto 

para a turma e um quadro contendo a sua solução. Há ainda para apoio e orientação quanto à 

execução das atividades as seções: Agindo sobre os objetos para ver como eles reagem; 

Agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado; Tomando consciência de como foi 

produzido o efeito desejado; Dando as explicações causais; Escrevendo e desenhando e 

Relacionando atividade e cotidiano. Em todas essas seções há a orientação e intenção dos 

autores e também relatos da experiência de todos os envolvidos sobre quando executaram a 

atividade anteriormente. 

Vale reiterar que todas as atividades são alicerçadas por um problema e as resoluções 

são de cunho experimental. Segundo os autores, as crianças iniciam a estruturação de suas 

observações sobre as propriedades dos objetos agindo sobre eles e observando a regularidade 

de suas reações. 
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Figura 7: Exemplo de atividade sugerida pela obra Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico 
Fonte: Carvalho et al (1998) 
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Para sua prática, o professor que deseja ensinar conteúdos de física em suas aulas de 

ciências, encontrará subsídios consistentes nas atividades propostas pelo livro. Nelas são 

abordados temas diversos com ricos relatos de experiência que podem antecipar ao professor 

situações da sala de aula.  O professor pode sentir a necessidade de uma abordagem teórica e 

de compreensão mais palpável aos alunos mais novos e, nesse sentido, deverá buscar 

abordagens diferenciadas que possibilitem à criança a compreensão da temática em questão 

com artefatos que atendam à sua faixa etária. Os autores relatam que estas atividades foram 

pensadas para as terceiras e quartas séries do ensino fundamental, atuais quarto e quinto ano. 

O professor que busque temas relacionados aos demais conteúdos das ciências sentirá 

a necessidade de buscar outros instrumentos de apoio.  Em contrapartida, as contribuições 

sobre a pesquisa em ensino de Ciências, abordadas na primeira parte do livro, são fortes 

ferramentas de apoio e formação para o professor de ciências dos anos iniciais. Em especial o 

capítulo quatro que trata da atuação desse professor em sala de aula, possibilitando reflexão 

sobre as ações docentes.  
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1.4.4 Análise do livro Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças 

 

 

Figura 8: Capa do livro Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças 
Fonte: Lima e Loureiro (2013) 

 

1.4.4.1 Sobre os autores  

 

Maria Emília Caixeta de Castro Lima é licenciada em Química pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e 

Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora 
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aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou na Licenciatura em Química, na 

Licenciatura do campo e no Programa de Pós-graduação. Consultora de diversas redes de 

ensino no campo do currículo de química e ciências, avaliação da aprendizagem e formação 

continuada de professores. 

Mairy Barbosa Loureiro possui graduação em História Natural pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (1971), especialização em Saúde Pública pela UFMG e Mestrado em 

Ecologia pela Universidade de Brasília (1985). Professora aposentada da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Foi professora assistente da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, membro da Comissão do MEC para elaboração de padrão de qualidade de 

cursos de Ciências Biológicas e de avaliação de cursos das IES e coordenadora do curso a 

distancia de Educação Ambiental da Faculdade Senac - MG. Atualmente atua como 

consultora da Secretaria de Educação de Minas Gerais na elaboração de programas e cursos 

de formação continuada, professora no curso de especialização em Metodologia do CEPEMG, 

do CECIMG/MG, e na graduação do UNIBH. Tem experiência na área de Ecologia e de 

Ensino de Ciências. 

 

1.4.4.2 Visão Geral 

 

Partindo de uma concepção de aprendizagem como processo de construção do 

conhecimento, o livro em questão traz, em 268 páginas, estratégias para que os alunos se 

apropriem ativamente dos conteúdos.  

Direcionado aos professores que ensinam ciências para crianças, as autoras revelam 

que o conteúdo do livro partiu de indagações desses profissionais sobre o que ensinar, por que 

ensinar determinados assuntos, que nível de abordagem deve ser feito, o que e como avaliar, 

entre outros. Desta maneira, o livro se propõe a auxiliar no processo de formação de 

professores, em especial àqueles que se dedicam aos cursos de Pedagogia. 

Nas primeiras páginas do livro, onde as autoras estabelecem uma conversa com o 

professor no sentido de aproximá-lo de suas intenções, trazem explicações, exemplos, e 

justificativas para o ensino de Ciências, visto como construção humana passível de 

interpretações e traduções necessárias ao ambiente escolar. 

O livro é estruturado em duas partes, a primeira trata-se de uma conversa com os 

professores sobre ensinar ciências para crianças e a segunda traz as sugestões de temas e 
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modos de como ensinar ciências, que anseiam auxiliar os professores quanto aos conteúdos, 

metodologias e nível de abordagem de cada assunto. 

O livro trata de temas de diferentes áreas do conhecimento científico, assegurando a 

abordagem de aspectos relacionados aos vários temas das ciências. A ordem do tema a ser 

trabalhado é de competência do professor que deverá considerar suas necessidades e realidade 

de atuação. As autoras, que atuam junto à formação inicial de professores, relatam que as 

dúvidas mais frequentes desses profissionais são sobre o que ensinar, onde esse conteúdo está 

no livro e até onde aprofundar o conteúdo. Vale destacar de antemão que em todos os 

capítulos o professor irá encontrar um quadro denominado Onde o tópico pode ser inserido,  

que orienta sobre as temáticas tratadas e os anos dos anos iniciais em que as mesmas podem 

ser trabalhadas. 

Vale destacar que o livro apresenta figuras e imagens coloridas, gráficos e tabelas, 

além de sugestões de atividades experimentais. As imagens trazidas pelo livro são nítidas, 

coloridas e contextualizadas tanto nos textos-base, quanto nas atividades sugeridas. Os 

gráficos e tabelas presentes são didáticos e contextualizados no âmbito dos conteúdos 

propostos. As ilustrações são verossímeis ao longo dos textos-base, bem como nas atividades 

propostas, e estão diagramadas de forma satisfatória. 

 

1.4.4.3 Descrição 

 

A primeira parte do livro, denominada “Conversando sobre ensino de Ciências com as 

professoras”, as autoras apresentam argumentos sobre o papel e o sentido do ensino de 

Ciências para crianças, sobre os critérios a serem considerados na escolha dos conteúdos de 

Ciências, sobre alfabetização, planejamento do professor, visando intencionalidade e 

mediação pedagógica, sobre as ideias das crianças, sobre a dimensão social do trabalho 

escolar, sobre as diferenças entre atividades investigativas e experimentação, sobre formas de 

avaliar as crianças e, por fim, uma breve apresentação dos capítulos da segunda parte do livro. 

Esta segunda parte traz um texto sobre o tema abordado em cada capítulo em que as autoras 

buscam demonstrar suas intenções em cada subtema contemplado na forma como sugerem as 

atividades e discussões.  

Os capítulos de conteúdos científicos são estruturados em nove seções: Ideias-chaves; 

Justificativa do tópico, Onde esse tópico pode ser inserido; Conhecimentos a serem avaliados; 
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Sugestão de abordagem de conteúdos e de processos científicos subjacentes; Conversando 

sobre a atividade sugerida; Avaliação da aprendizagem; Sugestão de item de avaliação e 

comentário sobre o item.   



63 

 

 

 

 

LIVRO CAPÍTULO TEMAS 

Trilhas para 

ensinar 

ciências 

para 

crianças 

1- Conversando sobre o 

Ensino de Ciências com as 

professoras 

O sentido e o papel da educação em ciências para as crianças; Conteúdos de Ciências que compõem o 

ensino para as crianças: Critérios e escolhas; Envolvimento com a realização de atividades orientadas: 

Que estratégias priorizar; Como avaliara aprendizagem das crianças. 

2- Os ambientes e os seres 

vivos 

Diversidade de ambientes; Construindo combinados; Descrevendo situações ambientais diversas por 

meio de imagens; Interações Ecológicas; Montando e analisando um terrário; Cadeia alimentar: Bingo; 

Água e solo nos ambientes; A relação água e solo nas interferências humanas 

3- Diversidade da vida Grandes grupos de seres vivos; Investigando os bichos do jardim; Construindo ideias sobre o tamanho de 

um dinossauro; Reprodução dos seres vivos; Estudando as partes de uma flor; Como nascem os bebês? 

4- Corpo Humano e Saúde Cuidados com o corpo; Buscando informações sobre energia e nutrientes nos alimentos; Sistemas no 

corpo humano; Montando um quebra-cabeça do corpo humano 

5- Os materiais e suas 

transformações 
De que são feitas as coisas: propriedades e usos dos materiais; De onde vem e de que são feitos os 

materiais?; O ar e suas propriedades; Transformação dos materiais; Fermentação do leite; Reação de 

combustão: a queima de uma vela; Reações de combustão, respiração e fotossíntese na história da 

ciência; Reação de decomposição: construindo um minhocário 

6- Sistema Terra-Universo e 

Luz e Eletricidade 
Vivendo sobre uma terra esférica; Discutindo como é a Terra e onde nos localizamos; Analisando o 

movimento da Terra em relação ao Sol; Luz e sombra; A formação de imagem em uma câmara escura de 

ofício; Investigando o comportamento de uma sombra ao longo de um dia. 

7- Energia Transformação de energia; Identificando tipos e transformações de energia; Circuitos elétricos simples e 

materiais condutores de eletricidade; Identificando materiais bons e maus condutores de eletricidade. 
Quadro 5: Descrição do Livro Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças 
Fonte: Dados da Pesquisa
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1.4.4.4 Análise da Obra 

1.4.4.4.1 Proposta Metodológica 

 

Verificamos que o livro apresenta contribuições conceituais, procedimentais e 

atitudinais comuns ao que se estabelecem os documentos oficiais e alguns materiais didáticos, 

em uma linguagem clara, coerente, concisa e objetiva. Com a presença de sugestões 

relacionadas a uma concepção de aprendizagem como processo de construção do 

conhecimento apoiadas, principalmente, nas obras de Vygotsky e Bakhtin, o livro traz 

estratégias para que os alunos se apropriem ativamente dos conteúdos através de atividades de 

verificação e de investigação. Nesta direção, a obra propõe o ensino de ciências de forma 

interdisciplinar, aproximando as crianças de uma descrição e explicação escolarizada do 

mundo em que vivem.  

Na primeira parte do livro há um esclarecimento ao leitor sobre as intenções 

pedagógicas empreendidas pela obra, e assim encontram-se textos fundamentados nas 

experiências das autoras e nos estudos de outros pesquisadores. 

Na segunda parte do livro encontram-se os capítulos científicos elaborados conforme a 

experiência das autoras em formação de professores, e considerando seus questionamentos 

mais frequentes, que giram em torno dos conteúdos, metodologia e nível de abordagem. 

Dessa maneira, os conteúdos desses capítulos procuram uma interação entre o professor, o 

livro e o universo infantil. Para cada tema proposto o livro apresenta mais de um tipo de 

atividade, as ideias-chaves que o envolve, o porquê ensinar o tema, como avaliar o 

aproveitamento da atividade, questões para que o professor discuta em sala com os alunos e 

comentários sobre o tema. 

Para as autoras as ideias-chaves tratam de ideias básicas ou estruturadoras do ensino 

de ciências para crianças e devem ser construídas e consolidadas ao longo da educação básica. 

Ainda sobre as ideias-chaves de cada capítulo, a orientação pedagógica do livro esclarece que 

são ideias e conexões que o professor precisa compreender para planejar suas aulas ao longo 

de toda a educação básica. Cada um desses capítulos apresenta tópicos a serem abordados e, 

por sua vez, cada tópico traz uma ou mais sugestões de atividades. Além disso, o livro 

considera o nível de complexidade, abordagem e expectativas de aprendizagem. Percebemos 

que essa formatação tem como objetivo dar liberdade ao professor para que, conforme suas 
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necessidades, possa escolher como trabalhar cada conteúdo diante da oferta de elementos 

teóricos e metodológicos para o ensino de ciências, presentes no material.  

A concepção de ciências e de ensino de ciências abordada no livro se apoia em 

vertentes da fenomenologia, uma vez que parte do princípio de que os fenômenos, que são 

objetos de estudo, precisam ser problematizados de modo que as explicações apresentadas 

sejam compreendidas como modelo pelos alunos. Desta maneira, as autoras enfatizam que aos 

alunos é necessária a consciência de que tudo que se refere ao conhecimento humano tem um 

caráter transitório. Nesta direção a fenomenologia orienta para a continua insatisfação sobre 

as conclusões alcançadas. Para Rojas, Baruki, Souza (2012), adotar uma atitude 

fenomenológica na ação didático-pedagógica implica um fazer marcado pela busca do sentido 

e pela atribuição de significados, na dimensão temporal e histórica do sujeito da 

aprendizagem, da escola, do professor, dos teóricos da educação, enfim, de todos os 

envolvidos no processo educacional. 

As autoras não se preocupam apenas com o método de ensino, ou com o conceito a ser 

ensinado para o aluno. Acompanhando cada tema científico a ser tratado em sala de aula, há 

uma discussão sobre o porquê ensinar tal conteúdo, quando e como fazê-lo. E o como fazê-lo 

não se limita a uma sugestão de atividades, mas há opções para que o professor se identifique. 

A obra também se preocupa com a avaliação do aprendizado, com o entrosamento entre os 

alunos e o conteúdo e, principalmente, com a mudança de atitude do aluno diante das 

descobertas e como o professor pode levar o aluno a refletir sobre a relação entre esse novo 

conhecimento e a sociedade em que vive. 

Vale destacar que a obra traz alguns jogos como possibilidade de atividade 

favorecendo a aprendizagem de forma lúdica, buscando acompanhar o universo infantil. 

 

1.4.4.4.2 Orientações quanto ao desenvolvimento de habilidades 

 

 A) Oralidade: Observamos em todos os tópicos a orientação para que o professor 

provoque uma discussão sobre o tema a ser trabalhado. Algumas atividades são sugeridas em 

grupos ou em circulo para facilitar a explanação das ideias dos alunos. O diálogo entre 

professor e aluno é estimulado como forma de dar voz às concepções iniciais dos estudantes. 

Há atividades como construindo ideias sobre o tamanho de um dinossauro onde é necessária a 

participação ativa dos alunos; 
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 B) Leitura de múltiplas linguagens: O livro traz atividades que abarcam textos 

complementares à explicação do professor, para serem lidos por e com os alunos, traz ainda 

imagens como figuras, quadro, tabelas e gráficos que devem ser interpretadas para a resolução 

de atividades; 

 C) Escrita: As autoras afirmam que o foco da educação nos anos iniciais é a 

alfabetização e por isso, ao longo das atividades sugeridas, os alunos são estimulados a 

escrever textos, legendas, observações feitas em aulas experimentais. Existem no livro 

atividades com descrição a partir de imagens; 

 D) Ação – Fazer: O livro traz atividades experimentais, ao ar livre, lúdicas, como 

jogos e brincadeiras. Nessas atividades a orientação pedagógica trazida pelo material é um 

texto discursivo que esclarece objetivos e possibilidades de trabalho que podem ser adotados 

pelo professor. No geral, o objetivo das atividades práticas do livro é o de aproximar o aluno 

dos objetos, processos e relações que envolvam a ciência, possibilitando que tenham suas 

próprias experiências sobre os experimentos. Existem atividades como a confecção de um 

terrário, a investigação dos bichos do jardim, a formação de imagem em uma câmera escura 

com orifício, que são precedidas de orientações metodológicas para que os alunos consigam 

realizar o experimento. Essas orientações estão em três tópicos: 1) Sugestão de abordagem de 

conteúdos e de processos científicos subjacentes, onde as autoras buscam contribuir com 

estratégias de ensino e sinalização de caminhos a serem adotados pelo professor; 2) Questões 

para discussão, que busca explorar as ideias das crianças sobre como pensam ou explicam 

determinados fenômenos e 3) Conversando sobre a atividade sugerida, em que as autoras 

antecipam algumas possíveis respostas dos alunos e as discutem como possibilidade de 

problematização, buscando conduzir as crianças ao que se espera que elas deem conta, em 

termos de adequação conceitual e pertinência ao nível de escolarização em que se encontram. 

Como sugestão de atividades o livro traz atividades lúdicas como o jogo de bingo no ensino 

do tópico cadeia alimentar. 

Sobre as habilidades acima, as autoras afirmam que a linguagem científica apresenta 

códigos, gramática e discursos muito peculiares que, em grande parte, diferem da linguagem, 

literária e, nesse sentido, amplia a visão das crianças sobre o que significa saber ler e escrever. 

Para as autoras, todo professor de Ciências pode incentivar os alunos a explicitarem suas 

ideias oralmente ou por meio de registros escritos, relatando hipóteses ou explicações, 

coletando e analisando dados, comunicando ideias, argumentando, enfim.  
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1.4.4.5 Em sala de aula  

 

Ao longo dos seis capítulos de conteúdos das ciências o professor encontrará 23 

atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula. Cada atividade é precedida de um 

tópico, ou um subtema do capítulo em questão, e segue com as seções: “Conversando sobre a 

atividade proposta”, onde as autoras buscam ampliar as possibilidades de aplicação da 

atividade assim como procuram evidenciar o sentido que a atividade confere à aula em 

questão. “Avaliação da aprendizagem” é outro tópico apresentado após as sugestões de 

atividades onde geralmente as autoras explicitam as capacidades que devem ser esperadas dos 

alunos após a realização da atividade e, também, questões que podem ser postas aos alunos 

para verificar o desenvolvimento dessas capacidades. Por fim, a seção “Comentário do item” 

encerra o subtema abordado, dando uma visão geral de conceitos e níveis de compreensão que 

se espera da criança após o item em questão ter sido trabalhado. 

Observamos que são ofertados, em cada atividade, textos-base, tanto de orientação 

pedagógica quanto os que abordam conteúdos científicos. Além das orientações de trabalho 

com textos, verificamos que o livro também contempla sugestões de atividades com a leitura e 

interpretação de imagens variadas, sejam figuras, tabelas ou gráficos, relacionados ao ensino 

de Ciências, inseridos de forma contextualizada aos conteúdos propostos em cada capítulo. As 

autoras destacam, nesse sentido, que o uso desses recursos proporciona oportunidade para 

comparar, nomear ou propor legendas, além de elaborar critérios para classificar os 

acontecimentos acerca do ensino de Ciências. Sobre esses dois aspectos analisadas, o livro 

considera que o professor necessita de tempo e experiência para aprender a “[...] criar 

situações contextualizadas, experimentais ou descritivas por meio de gráficos, análise de 

figuras e de textos” (LIMA; LOUREIRO, 2013, p. 254). 

Além disso, informa o docente como trabalhar com experimentos, uma vez que o 

material contempla atividades práticas e experimentais em todos os capítulos, tanto atividades 

de verificação como de investigação. Tais atividades despertam a preocupação das autoras 

para que não haja memorização e sim descrição de situação e análise de resultados obtidos 

"[...] para avaliar a capacidade do estudante de relacionar experiências experimentais com 

explicações teóricas [...]" (LIMA; LOUREIRO, 2013, p. 254).   
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Figura 9: Exemplo de atividade sugerida pela obra Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças 
Fonte: Lima e Loureiro (2013) 

 

Em cada uma das 23 sugestões de atividades apresentadas pelo livro, os professores 

encontram esclarecimentos sobre em que ano do ensino fundamental aquele conteúdo pode 

ser abordado. Encontra também sugestões de abordagem de conteúdos e de processos 
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científicos referentes ao tema, subsidiando o professor com conhecimento científico e apoio 

didático.  

É marcante nas atividades propostas as sugestões de trabalho em grupo como 

possibilidade de dar voz e vez aos alunos e suas ideias sobre as ciências. Assim como o 

estímulo à escrita de textos sobre as atividades realizadas por parte dos alunos. 

A oferta de imagens coloridas e didáticas, de textos e questões a serem trabalhadas 

com os alunos são recursos de grande relevância para o professor em sala de aula. O grande 

diferencial destes recursos é a orientação pedagógica que as autoras oferecem em cada 

comentário.  

Para apoiar seu trabalho em sala de aula o professor encontra, além das 23 atividades 

sugeridas, um anexo ao final do livro que traz um bingo sobre cadeia alimentar. A atividade 

está pronta e só precisa ser reproduzida pelo professor. 

 

1.5 Considerações sobre a análise dos livros de apoio teórico-metodológico 

 

Para finalizarmos esta etapa da presente pesquisa, pontuamos as principais diferenças 

encontradas nos livros de apoio teórico-metodológicos. Observamos que todas as obras 

analisadas foram publicadas após os anos 80 e trazem contribuições do construtivismo em 

suas idealizações e metodologias, no entanto foi possível verificar a diferença estrutural e 

conceitual entre essas obras.  

Apesar do livro O Ensino de Ciências no Primeiro Grau anunciar uma proposta 

inovadora de apoio ao professor, verificamos que tanto os conteúdos quanto a apresentação 

dos mesmos centra o ensino de ciências apenas no professor. O livro apresenta reflexões sobre 

relatos de experiências docentes, mas com grandes limitações quanto à prática com os alunos. 

Entendemos se tratar de um material inovador para a época de sua publicação, e que 

contribuiu para que outras obras de apoio ao professor dos anos iniciais fossem publicadas 

com maior grau de detalhes e suporte à prática docente. A ausência de atividades e 

orientações pedagógicas aos professores quanto à conteúdos científicos é  um dos fatores mais 

marcantes na análise do primeiro livro. Além disso, é marcante a ausência de imagens, textos 

e sugestões de atividades que possam ser trabalhadas com os alunos. 

Ao longo dos quase 30 anos em que todos os livros analisados foram publicados 

(1986-2013), esses materiais foram sofrendo alterações no sentido de contemplar cada vez 
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mais aspectos a favor do trabalho docente, dando ênfase à preocupação dos pesquisadores 

com a formação de cidadãos críticos e que saibam se posicionar na sociedade em que vivem. 

Se em 1986 o livro analisado O Ensino de Ciências no Primeiro Grau apresenta 

reflexões sobre como foi feito ou, como poderia ser feito, de maneira geral, determinado 

trabalho em sala de aula, em 1998, iniciou-se uma maior atenção para a convergência dos 

livros, no sentido de auxiliar em detalhes o trabalho do professor com textos, imagens e 

atividades experimentais. Ainda que o livro Educação em Ciências nos anos iniciais, 

publicado em 1998, não apresente uma abordagem investigativa ao sugerir atividades 

experimentais, permanecendo na ordem da manipulação, ele inclui instruções que contribuem 

para o trabalho do professor, no sentido de explorar melhor as atividades de experimentação. 

Outro aspecto inovador, se comparado à obra de Fracalanza (2006) é que esse livro traz 

conteúdos científicos a serem levados para sala de aula e, sua orientação pedagógica contribui 

para a reflexão em ação do professor. Entendemos que a década de 90 foi um marco na 

orientação de professores e pesquisadores que começaram a abandonar em maior escala o 

Ensino Tradicional e a buscar tendências de ensino voltadas para Mudança Conceitual e 

Ensino por Pesquisa, dentro de uma concepção construtivista. 

Ainda sob o ponto de vista cronológico, percebemos também uma mudança na 

organização dos conteúdos e sua estruturação enquanto atividades propostas nos livros. 

Notamos o enfoque puramente pedagógico dado ao livro O Ensino de Ciências no Primeiro 

Grau. Os demais já contemplam conteúdos científicos e estruturais baseados em atividades de 

verificação e de investigação, sendo que o maior número de atividades e temas científicos está 

presente no livro mais recente - Trilhas para ensinar Ciências para crianças.  

Apesar de o livro Educação em Ciências nas séries iniciais contemplar temas 

científicos e apresentar fundamentos construtivistas, as atividades em si não são abarcadas por 

textos, sejam complementares ou não, não apresentam imagens, gráficos ou figuras que 

possam diversificar a linguagem trabalhada em sala de aula. Todas as atividades são 

constituídas por um curto passo-a-passo. Diante da análise dessas duas primeiras obras, de 

maneira geral podemos observar que a estratégia ora criticada na Lição das Coisas em 1860, 

de atividades com caráter mais manipulativo que intelectual, conforme dissemos 

anteriormente, se repete em algumas orientações apresentadas nesses livros. 

 Por outro lado, a terceira obra analisada, Ciência no Ensino Fundamental: o 

conhecimento físico, abarca em suas contribuições relatos de experiência, textos de orientação 
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ao professor, discussão acerca das possibilidades de resultados. Porém, essa obra trata 

estritamente da ciência física, não contribuindo para o apoio teórico-metodológico dos demais 

conteúdos de competência dessa disciplina. 

Já a última obra analisada Trilhas para ensinar Ciências para crianças inclui 

conceitos químicos, físicos e biológicos, apresenta uma vasta orientação pedagógica de 

linguagem acessível, com o objetivo de preparar o professor para as possibilidades de 

trabalhos sugeridos. Outra característica que nos chamou atenção foi o avanço nos aspectos 

visuais alcançados na obra publicada em 2013, o que nos livros anteriores estão praticamente 

ausentes. Os recursos visuais fornecem suporte vital às ideias e informações veiculadas, 

facilitam a atividade docente e estimulam a aprendizagem e, por isso, merecem atenção 

especial. Para Pavão e Freitas (2011), a função das ilustrações é tornar as informações mais 

claras, estimulando a compreensão e a interação entre leitores e o texto científico. 

Com relação ao desenvolvimento de habilidades como falar, ler, escrever e fazer, o 

primeiro livro publicado em 1986 cita a importância dessas habilidades, com exceção da 

escrita que não foi observada, porém, tais habilidades não constam em atividades ou 

orientações sugeridas pela obra. A segunda obra analisada, publicada em 1998, por se tratar 

de um livro de concepção construtivista, todas essas habilidades são citadas e valorizadas. 

Porém, no decorrer das atividades observamos que as ideias para conduzi-las pouco 

enriquecem as possibilidades do trabalho docente no estímulo dessas habilidades. São 

sugestões pontuais e não estão especificamente precedidas de textos de orientação pedagógica 

ou de textos sobre o assunto a ser trabalhado com os alunos. A terceira obra analisada, 

também publicada em 1998, apesar de ser uma obra com enfoque construtivista, não foi 

observado o estímulo à leitura pelos e para os alunos. As sugestões de atividades são ricas em 

experimentos e momentos de discussão e exposição de ideias, além de, em muitas das 

atividades, serem encontrados solicitação de relatos sobre a atividade desenvolvida. 

Entretanto, a leitura e a sugestão de textos não são observados. Por fim, a quarta obra 

analisada, publicada em 2013, defende o desenvolvimento dessas habilidades na apresentação 

do livro e nas orientações pedagógicas. Mais que isso, a obra destaca momentos para o 

desenvolvimento de cada habilidade disponibilizando textos discursivos para que o professor 

compreenda e amplie suas possibilidades de trabalho.  

Foi possível concluir que todas as obras adotam uma concepção de ensino 

construtivista, inspiradas por Piaget ou Vygotsky, porém cada uma tem uma especificidade 
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pedagógica e teórica que busca atender as necessidades da educação e da profissão docente 

em determinada época. Consideramos que as obras mais antigas trouxeram contribuições e 

também deixaram lacunas, que as obras que vieram na sequência buscavam preencher. E 

neste processo, o perfil desses materiais de apoio se apresenta de forma abrangente e em 

constante transformação. 

Das quatro obras analisadas, o livro Trilhas para ensinar Ciências para crianças foi o 

único em que observamos o estímulo à leitura de gráficos, tabelas e figuras. 

Verificamos nesse estudo sobre livros de apoio teórico-metodológico que a inserção 

dos professores no processo de pesquisa e de construção de novos conhecimentos didáticos 

pode trazer resultados positivos à prática docente, fazendo ainda com que esses profissionais 

atuem como multiplicadores desses novos conhecimentos. Tais livros trazem, 

intencionalmente, pressupostos metodológicos associados à realidade vivida pelo professor 

em sua prática. Neste sentido, o professor se interessa e se apropria deste recurso de forma 

singular, conforme os pressupostos já mencionados relativos á sua formação e sua realidade. 

Outro fator determinante sobre o uso desses livros pelo professor, bem como sobre suas 

escolhas pedagógicas, é a avaliação empírica de seu trabalho, que geralmente é realizado de 

acordo com a necessidade e urgência da sala de aula. Desta maneira, as informações 

adquiridas pelos professores após a leitura desses materiais são reinterpretadas em ação, e 

cada professor faz a sua maneira, de acordo com suas possibilidades e necessidades de uso. Sá 

(2010) questiona em sua tese como é possível pensar a recepção de vários materiais de 

formação tendo em vista esta forma de ser profissionalmente dos docentes e, nesta direção, 

considera que os professores em sua prática buscam alternativas apropriadas para situações 

correntes e soluções pontuais que lhes permitam ampliar o repertório pedagógico e suas 

estratégias didáticas. Do outro lado está o aluno dos anos iniciais, que já convive diariamente, 

com o impacto do avanço científico, fato que exige uma melhor preparação científica desse 

estudante.  

Neste sentindo, encontramos no último livro analisado, Trilhas para ensinar Ciências 

para crianças um conjunto de contribuições e preocupações para a melhoria do ensino de 

Ciências para crianças, que foram acumulados e aprimorados ao longo desses 40 anos. Esse 

conjunto de características da obra nos chama atenção e nos fazem acreditar em sua 

capacidade de fazer diferença nas salas de aula dos dias atuais. Entre essas contribuições, 

destacamos a preocupação com a construção do conhecimento pelo aluno, o enfoque do 
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Ensino por Pesquisa em suas atividades, a interdisciplinaridade na área das ciências: o livro 

trata de conceitos químicos, físicos e biológicos e observa os eixos temáticos estabelecidos 

nos documentos oficiais atuais. 

Considerando a análise apresentada, concluímos que a concepção pedagógica do livro 

Trilhas para ensinar Ciências para crianças encaixa-se em uma visão construtivista de 

ensino e vai de encontro com nossas considerações sobre os materiais de apoio para serem 

utilizados por um professor em sua formação continuada. Entenda-se nesse sentido: um 

material de apoio a ser utilizado na sua prática em sala de aula. É diante destes resultados, que 

elegemos o livro Trilhas para ensinar Ciências para crianças nosso objeto de estudo, na 

tentativa de compreender os modos como se dão sua recepção e seu uso por uma professora 

dos anos iniciais.  

Por fim, destacamos que as contribuições de Piaget sobre a qualidade da interação 

entre a criança e o objeto de estudo é considerada em todas as obras analisadas. Além do 

mais, diante do exposto sobre a Lição das Coisas, consideramos que esse método foi um 

precursor de grande importância para que os livros de apoio ao professor dos anos iniciais 

chegassem ao estado em que se encontram os livros analisados neste capítulo. Reitera-se 

assim a importância desses materiais de apoio para os professores de Ciências nos anos 

iniciais, tendo em vista que os mesmos podem contribuir para que o professor avance na sua 

prática. Diante do que foi exposto até o momento, procuramos conhecer como uma professora 

dos anos iniciais faz uso do livro de apoio teórico-metodológico Trilhas para ensinar 

Ciências para crianças. Para tanto, elaboramos o percurso da nossa pesquisa conforme a 

perspectiva metodológica que apresentaremos a seguir. 
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2 METODOLOGIA 

 

A proposta desse trabalho é realizar um estudo de caso, no qual se pretende analisar a 

recepção e o uso do livro Trilhas para ensinar Ciências para crianças por uma professora de 

Ciências do 4º ano do Ensino Fundamental I de uma escola pública da cidade de Mariana, 

Minas Gerais. 

Segundo Magda Ventura (2007), os estudos de caso, em geral, se organizam em torno 

de um pequeno número de questões que buscam investigar os motivos e formas de 

manifestação que um determinado objeto de estudo se manifesta.  Desta maneira, ao 

interpretarmos o uso que a professora faz do livro Trilhas para ensinar Ciências para 

crianças focamos nossa análise sob o quê e como a professora utilizou o livro em suas aulas 

de Ciências. 

Antes de iniciarmos a coleta de dados em sala de aula, o projeto desta pesquisa foi 

submetido e aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da UFOP (CEP/UFOP). Neste 

momento os termos de consentimentos dos participantes da pesquisa (escola, professora e 

alunos) foram aprovados para aplicação em campo (ANEXO I). Foi utilizada também uma 

entrevista semiestruturada (ANEXO II) com o objetivo de conhecer um pouco da história da 

professora no exercício da docência, sua experiência com o ensino de Ciências para crianças e 

suas concepções sobre livros didáticos e livros de apoio.   

As gravações em vídeo foram o principal recurso utilizado para possibilitar uma 

análise dos aspectos interacionais. A escolha das gravações em vídeo como recurso 

metodológico está relacionada à intenção de analisar a atuação da professora, em especial, 

gestos, falas, interações com os alunos e conteúdo abordado, e posterior análise desses 

trechos. Para tanto, foi introduzida uma câmera de vídeo na sala de aula desde as primeiras 

aulas, visualizando a professora e a imagem dos alunos. Após o acompanhamento de 16 aulas 

em um período de um mês e meio, acumulamos aproximadamente 12 horas de gravação. 

 As entrevistas iniciais foram gravadas em áudio, complementando as observações 

com perguntas sobre os livros de apoio ao professor e também sobre sua formação e 

experiência. Ao final de cada aula, e ao final da utilização do livro Trilhas para ensinar 

Ciências para crianças ocorreram conversas com a professora, de modo informal, com o 

objetivo de compreender sua percepção sobre a atividade realizada e as contribuições do livro 

para tal. Os pontos relevantes desta conversa foram registrados no diário de campo. O diário 
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de campo também foi utilizado visando transformar a vivência da pesquisa oral em efetiva 

sistematização das experiências, recuperando a memória, registros e o levantamento 

documental da pesquisa. A coleta e análise de documentos e imagens elaborados pelas 

professoras e alunos, relacionados às estratégias de ensino, como planejamento de ações e 

recursos didáticos, intervenções realizadas e avaliações relativas às atividades realizadas 

durante as aulas foram consideradas uma fonte a mais de informações por complementar o 

processo de uso do livro e por auxiliarem na compreensão das situações observadas durante a 

pesquisa. 

Todos esses elementos, somados à observação direta, foram ressaltados em função do 

cuidado de se fazer melhor observação e contextualização dos fenômenos, além da 

possibilidade de complementaridade das informações.  

Para a análise dos resultados recorremos à análise microgenética dada a sua vinculação 

à matriz sociocultural e a atenção aos detalhes no recorte de episódios interativos, sendo esse 

exame orientado para as relações intersubjetivas e as condições sociais da situação, resultando 

em um relato minucioso dos acontecimentos (GOES, 2000).  

Sobre a escola, Luciano Meira (1994) defende que as filmagens transcritas e a análise 

microgenética combinam-se para formar um modelo de coleta e análise de dados que permite 

uma interpretação robusta e consistente dos mecanismos psicológicos subjacentes à atividade 

humana. Nesta direção, concordamos com esse autor que descreve dois princípios que devem 

guiar a análise microgenética. O primeiro recomenda que a análise de processos, entenda-se 

por processos a resolução de problemas, é sempre mais informativa que a descrição de 

produtos, entenda-se estratégias de resolução. O segundo princípio complementa que a análise 

deve inspecionar ações detalhadamente, sem perder de vista o significado da atividade em que 

tais ações se inserem. 

Vale destacar que durante todas as aulas observadas a professora esteve com o livro 

Trilhas para ensinar Ciências para crianças em mãos, sempre demonstrando por meio de 

conversas comigo que havia analisado a atividade antes das aulas e tentava me explicar como 

procederia em cada aula. Acreditamos que a presença da pesquisadora em sala de aula possa 

interferir em menor grau no uso que a professora faz do livro, no entanto, centraremos essa 

análise na execução das atividades conforme a orientação pedagógica da obra e, o que de fato 

foi feito pela professora em sala de aula. 
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 2.1 Percursos e percalços da coleta de dados 
 

Encontrar um professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental I, disposto a receber 

um pesquisador em sua sala de aula, tendo ainda que adotar um material diferente do que 

costuma utilizar, não foi tarefa fácil. Entendemos que muitos professores têm o receio de 

receber pesquisadores em suas salas aula diante da possibilidade de serem avaliados.  

Ao apresentar a pesquisa aos professores, eu apresentava-lhes também o livro Trilhas 

para ensinar Ciências para crianças e presenteei com um exemplar, aqueles que aceitaram 

participar da pesquisa. Esse momento foi fundamental para que os professores aceitassem 

participar do trabalho, pois lhes dava a possibilidade de conhecer o material em casa, para 

escolherem o que trabalhar e como trabalhar. 

Em novembro de 2014, após a aprovação do projeto pelo CEP-UFOP, entrei em 

contato com um professor que leciona Ciências para o 3º ano do Ensino Fundamental I, em 

uma escola municipal no município de Ouro Preto, Minas Gerais. A escolha dessa escola e 

desse professor se deveu à proximidade à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), meu 

local de trabalho, assim como à receptividade apresentada pelo professor naquele momento. 

Depois de apresentar a ele a pesquisa e o livro, ficou acertado que começaríamos a coleta de 

dados em março de 2015, juntamente com o início do semestre letivo da rede municipal. No 

entanto, após um novo contato, em março de 2015, fui informada que não havia mais 

interesse do professor em participar da pesquisa pois, segundo ele, a matriz de conteúdos 

encaminhada pela Secretaria Municipal de Ouro Preto não coincidia com os temas sugeridos 

pelo livro Trilhas para ensinar Ciências para crianças. 

Em seguida, conversei com uma professora que leciona para os anos iniciais no 

município de Betim, localizado a 120 km de Ouro Preto, MG. Apesar da distância, a 

competência da professora e seu interesse pela pesquisa me levaram a acreditar que seria 

muito proveitoso realizar a pesquisa com ela. Assim, em abril de 2015, fiz o contato com a 

professora, me apresentei à diretora da escola e realizei a entrevista. Quando em maio 

estávamos prontas para iniciar o processo de coleta de dados em sala de aula, a professora nos 

informa que possuía somente quinze dias para trabalhar o conteúdo proposto em um capítulo 

do livro. Nesse momento, por sugestão da orientadora dessa pesquisa, decidimos partir para 

uma nova busca, na qual o professor não tivesse em mente o tempo necessário para concluir o 

trabalho com o livro, uma vez que as aulas de Ciências geralmente ocorrem 3 vezes na 
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semana e os capítulos do livro contém sugestões de atividades que levariam mais de 6 aulas 

para serem trabalhadas. Agradeci à professora, expliquei nossas necessidades e parti para uma 

nova busca. 

Em junho de 2015 fui a uma escola municipal em Mariana-MG. Ao me apresentar 

para a equipe da pedagogia e também para a diretora expliquei sobre a pesquisa e apresentei 

os documentos aprovados pelo CEP-UFOP. Neste dia, foi solicitado por elas uma carta de 

autorização da Secretaria Municipal de Educação de Mariana. Na mesma semana dei entrada 

com o processo junto à Secretaria e aguardei aproximadamente uma semana pela análise. 

Desta maneira, em meados do mês de junho de 2015 a Carta de Autorização da Secretaria 

estava em minhas mãos e então apresentei à pedagoga responsável. Foi agendado um 

encontro entre a equipe pedagógica e a professora, escolhida por eles. A professora da turma, 

apesar de se mostrar interessada, me pediu para iniciar as atividades em sala de aula no dia 03 

de agosto, pois os alunos já estavam prestes a sair para as férias de julho e não teríamos tempo 

para a realização do trabalho, e assim ficou acertado. 

Na mesma semana, com o intuito de otimizar o tempo e evitar mais atrasos, solicitei à 

uma colega do Programa de Mestrado uma indicação de professora nas escolas em que ela 

leciona, tendo recebido a indicação de uma professora na escola do distrito de Lavras Novas, 

que pertence ao município de Ouro Preto. Entrei em contato com a professora, e ainda no mês 

de junho, fui à escola, apresentei a pesquisa e os documentos formais. A professora se 

mostrou interessada, explicou de pronto que um determinado capítulo seria ideal para 

trabalhar com o 4º ano, porém, também pediu para que a pesquisa fosse iniciada em 03 de 

agosto, após as férias de julho. 

Sendo assim, no dia 03 de agosto de 2015, comecei as coletas de dados em duas 

escolas, no município de Mariana durante a manhã e em Lavras Novas na parte da tarde. Este 

trabalho durou aproximadamente 45 dias.  

Nesta pesquisa serão analisados apenas os dados coletados na escola do município de 

Mariana, em função da recepção do livro Trilhas para ensinar Ciências para crianças pela 

professora daquela escola. Além disso, o volume de dados coletados nas duas escolas 

demandaria mais tempo para análise do que dispomos. De um total de 16 aulas 

acompanhadas, e aproximadamente 12 horas de gravação em áudio e vídeo, selecionamos três 

episódios que melhor representam a relação da professora com o livro em questão. A escolha 

desses episódios também tem relação com as interações entre alunos e conteúdo 
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proporcionadas pelo livro. Tais interações ampliam nossa observação quanto ao uso que a 

professora faz do livro. Como foi dito anteriormente, a análise de episódios de apenas uma 

escola se deve à recepção do livro pela professora, em que percebemos melhor compreensão 

da proposta de pesquisa que apresentamos. A análise dos dados foi baseada na análise 

microgenética dada a sua vinculação com a matriz sociocultural e a atenção aos detalhes no 

recorte de episódios interativos, sendo esse exame orientado para as relações intersubjetivas e 

as condições sociais da situação, resultando em um relato minucioso dos acontecimentos. 

Entendemos que este tipo de análise nos possibilitará a categorização de suas ações em função 

do que propõe o livro e assim, uma posterior síntese do uso deste material.  

 

2.2 A escola  

 

A escola, na qual a pesquisa foi desenvolvida recebe durante manhã e tarde 

aproximadamente 800 alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, e durante à 

noite recebe alunos do EJA – Educação de Jovens e Adultos. Situada em um bairro da 

periferia do município de Mariana, as crianças que ali estudam são acompanhadas pela escola 

e por outras instituições como o Conselho Tutelar e a Prefeitura por viverem em situação de 

risco. A escola conta com uma estrutura que contempla 28 salas de aula com capacidade para 

30 alunos cada, cantina, biblioteca, playground, quadra poliesportiva, sala de xerox para 

professores, 10 banheiros e berçário. A escola possui um total de 64 funcionários entre 

professores, pedagogos, auxiliares de limpeza, cantineira, tutoras, porteiro, responsável pelas 

reprografias, entre outros. 

Por turno trabalham uma equipe de 3 pedagogas e cada uma orienta um ensino 

fundamental (I, II) e a Educação Infantil. A pedagoga responsável pela turma pesquisada 

recolhe os planejamentos bimestrais dos professores, acompanha algumas aulas, realiza 

reuniões individuais com professores e oferece sugestões e possibilidades de melhorias para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.3 A professora da turma acompanhada 

 

A professora tem 41 anos, é formada em Pedagogia e possui pós-graduação em 

Psicopedagogia. Atua como professora de Ciências para o ensino fundamental I há 19 anos, 
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sempre nesta escola, que ingressou via concurso público no ano de 1996. Geralmente atua em 

dois turnos, mas desde que se tornou mãe optou por trabalhar apenas no turno da manhã. É 

responsável nessa escola pelo ensino de Matemática, Ciências, Artes e Ensino Religioso com 

duas turmas do 4º ano. 

Quanto ao ensino de Ciências, a professora relata que nunca apresentou dificuldades, 

considera que por gostar da área e por se tratar de temas que aguçam a curiosidade dos alunos 

é um conteúdo fácil e prazeroso de ser trabalhado. 

Sobre o livro didático adotado pela escola, relata que nem sempre o livro que vem para 

a escola é o livro escolhido pelos professores. No caso do livro atual, “Coleção Plural 4º ano 

– Ciências” os conteúdos não condizem com o currículo estabelecido pela Secretaria de 

Educação de Mariana e seguido pela equipe pedagógica. 

Para preparar suas aulas a professora relata que analisa o conteúdo, verifica se o 

conteúdo é abordado pelo livro adotado pela escola. Caso não seja, busca recursos em internet 

e em outros livros.  

Em sua biblioteca pessoal a professora dispõe de livros adotados pela escola, livros 

comprados pela internet ou em livrarias e a própria internet. Sobre o livro Trilhas para 

ensinar Ciências para crianças a professora espera que este material possa trazer um suporte 

de fato, inovações, curiosidades, pesquisas interessantes para serem feitas com os alunos e 

atividades diversificadas para tornar suas aulas de Ciências melhores.  

Sobre o uso de fontes alternativas no preparo das aulas, como os livros de apoio ao 

professor, a professora considera que isso possibilita aulas mais ricas, com mais informações 

para os alunos.  

Sobre a relação dela e dos alunos com o livro didático adotado pela escola, a 

professora relata que se todas as aulas forem baseadas apenas no livro didático os alunos 

acabam perdendo o interesse diante de previsibilidade. Os alunos utilizam mais o caderno que 

o livro didático na realização de tarefas de casa. 

Quanto à seleção de materiais didáticos, ou recursos que lhe auxiliam na prática, a 

professora afirma fazer esta seleção baseando-se na linguagem, que para ela deve ser 

adequada aos alunos, além de gravuras e sugestão de atividades interessantes que possam vir a 

somar para a construção de conhecimento pelos alunos. 
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2.4 A turma pesquisada  

 

A pesquisa foi realizada em uma turma do 4º ano, escolhida pela professora, composta 

por 18 alunos com idade entre 9 e 12 anos. A turma é considerada pela professora como 

participativa e atenciosa.  

Os alunos possuem dois blocos de horários, o primeiro é de 7h00 às 9h00 e o segundo 

de 9h30 às 11h30. Ao final de cada bloco, os alunos trocam de sala. Segundo a professora, 

isso acontece porque as salas são ambientadas com o processo de alfabetização que os 

mesmos vivenciam. Na sala da professora que leciona Língua Portuguesa estão cartazes com 

trabalhos realizados com os alunos nessa área e da mesma maneira está ambientada a sala da 

professora que leciona Matemática e Ciências. 

Com essa turma foram acompanhadas 16 aulas, sendo que em 9 dessas aulas  o 

capítulo I “ Os ambientes e os seres vivos” do livro Trilhas para ensinar Ciências para 

crianças foi trabalhado pela professora. 

Como a tônica desse trabalho é o uso do livro Trilhas para ensinar Ciências para 

crianças, no tópico seguinte apresentamos a estrutura e ideias do capítulo desse livro 

escolhido pela professora participante para ser trabalhado em sala de aula. 
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3 TRILHAS PARA ENSINAR CIÊNCIAS PARA CRIANÇAS: AMBIENTES E SERES 

VIVOS 

 

Entendemos que o livro Trilhas para ensinar Ciências para crianças apresenta 

possibilidades e diálogos para o exercício do ensino de Ciências, visto que os professores 

podem criar e modificar diversas situações a partir daquilo que é apresentado a eles. Os textos 

de orientação pedagógica do livro apresentam reflexões sobre o ensino de ciências no 

contexto da alfabetização, a intencionalidade e a mediação pedagógica, as ideias das crianças, 

a dimensão do trabalho escolar, investigação e experimentação, a importância da história da 

ciência no nível fundamental e a avaliação da aprendizagem da criança feita pelo professor. 

Para melhor compreensão de como se deu o uso desse livro pela professora, 

apresentaremos em detalhes o capítulo escolhido por ela para apoiar sua prática. 

 

O Capítulo 1: Os ambientes e os seres vivos  

 

Neste capítulo as autoras discutem a diversidade de ambientes, com foco nas 

transformações que neles ocorrem, nas interações ecológicas entre os seres vivos e destes com 

os ambientes e, por fim, nas mudanças de estado físico da água em relação ao solo. Neste 

sentido, há textos que relembram aos professores os conteúdos.  

As autoras defendem que o uso de figuras ou fotos sugeridas como atividades de 

ensino proporciona oportunidade de comparar, nomear ou propor legendas e para elaborar 

critérios para classificar os tipos de ambientes em função das transformações sofridas. A 

degradação de diversas origens aparece como objeto de estudo neste capítulo. 

A sensibilização dos estudantes quanto à natureza, para as autoras, requer que os 

mesmos consigam interpretar, analisar e se posicionar sobre as notícias da mídia, além de 

adotarem atitudes ecológicas em situações cotidianas. Mais que isso, a obra defende que os 

alunos reconheçam e saibam explicar mesmo que de forma simplificada, a dinâmica dos 

ambientes e a importância da preservação da biodiversidade. 

Constituindo-se de 40 páginas, esse primeiro capítulo do livro é composto de três 

tópicos e cinco sugestões de atividades, a saber: 

Tópico 1.1 – Diversidade de Ambientes 

Atividade 1 – Construindo Combinados 
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Atividade 2 – Descrevendo situações ambientais diversas por meio de imagens 

Tópico 1.2 – Interações ecológicas 

Atividade 1 – Montando e Analisando um terrário 

Atividade 2 – Cadeia Alimentar: Bingo! 

Tópico 1.3 – Água e solo nos ambientes 

Atividade 1 – A relação água e solo e as interferências humanas 

 

Cada um dos três tópicos apresenta as ideias-chaves e a justificativa de inseri-lo no 

processo de ensino de Ciências. Para o capítulo 1 essas ideias são constituídas de um conjunto 

de conceitos, leis e teorias de forma que os princípios da ecologia como atributos de 

população e comunidades, a evolução de ambientes, o fluxo de energia e a ciclagem de 

nutrientes podem e devem ser trabalhadas em outros níveis dos anos iniciais.  

Além disso, estão presentes na apresentação dos tópicos orientações sobre: a) Onde o 

tópico pode ser inserido – sugere o nível de complexidade com que o conteúdo pode ser 

abordado em cada ano dos anos inicias, e b) Conhecimentos a serem avaliados – sugere ao 

professor competências e habilidades que o aluno pode desenvolver com o conteúdo.  

Em seguida o livro apresenta as sugestões de atividades relacionadas ao tópico e para 

cada sugestão de atividade o professor encontra as seguintes orientações: a) Conversando 

sobre a atividade proposta - apresenta outras possibilidades de o professor desenvolver o tema 

e esclarece como a atividade influenciará no processo de aprendizagem dos alunos, e b) 

Avaliação da aprendizagem - nessa coluna o professor dispõe de orientações sobre o que deve 

ser avaliado e sugestões de como fazer a avaliação.  

Para ilustrar a linguagem utilizada pelo livro, apresentamos como exemplo a atividade 

“Montando e analisando um terrário”.  Trata-se de uma sugestão para que a professora monte 

um terrário com o auxílio dos alunos, podendo ser em um vidro de aquário ou garrafa pet. A 

imagem (Figura 10), retirada do livro, demonstra como a montagem do terrário deve ser feita.  
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Figura 10: Ilustrando a montagem do Terrário 
Fonte: Lima e Loureiro (2013). 
 

O próximo passo, denominado “Desenhando, descrevendo e observando o terrário”, o 

professor é orientado a solicitar aos alunos que façam um desenho do terrário no caderno e 

anotem o que eles esperam que aconteça com as plantas, decorridos alguns dias.  Além disso, 

sugere-se que os alunos escrevam um texto contando como foi a montagem do terrário. 

Após algumas considerações sobre o tema os professores se deparam com a coluna 

“Conversando sobre a atividade proposta”, que traz algumas nuances do pensamento infantil 

sobre as plantas, e o que a professora poderá abordar diante disso. O texto esclarece que o 

registro das ideias das crianças antes de visualizarem o que aconteceu no terrário, coloca-as 

em conflito com as observações a serem feitas tendo decorrido alguns dias da montagem do 

terrário.  

Sobre a exploração das ideias das crianças, as autoras destacam que: 
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Quando as crianças são colocadas em roda para dizer o que pensam ou para contar 

como resolvem um problema proposto, cada uma delas tem necessidade e direito de 

falar. Costumamos nos dar por satisfeitos quando algumas delas já falaram e as 

outras estão apenas repetindo. Mas, as crianças querem ser ouvidas e necessitam 

verbalizar seus pensamentos como atividade de cognição, isto é, como produção e 

reelaboração de ideias. O fato é que pensamento e palavra estão intimamente 

ligados, conforme os estudos realizados principalmente por Vygotsky e seguidores. 

(LIMA; LOUREIRO, 2013, p.70). 
 

 

 

Figura 11: Ciclo da água 
Fonte: Lima e Loureiro (2013) 
 

A figura 11 é apresentada para ser utilizada em exercícios de demonstração, fixação e 

avaliação do conteúdo trabalhado com a atividade do terrário.  

Diante do exposto, verificamos que o livro busca tornar reflexiva a ação dos 

professores, para que não apenas aceitem as sugestões contidas nele, mas que se apropriem de 

forma consciente desse conteúdo para compreenderem melhor os desdobramentos de seu 

próprio ofício. 
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

A professora participante da pesquisa escolheu o capítulo 1 “Os ambientes e os seres 

vivos” do livro para trabalhar com seus alunos. Das aulas desenvolvidas sobre o capítulo 

foram selecionados os episódios:
3
 1) A interação água e solo e as interferências humanas, e 2) 

O Terrário. A seleção desses episódios deveu-se pelas observações do uso efetivo do livro e 

também das interações entre professor-aluno que os mesmos apresentam. Outro ponto 

determinante para a seleção desses episódios é que se referem a dois tipos de atividades 

diferentes, pois, o episódio 1 se desenvolve a partir da leitura de um texto e os episódios 2 e 3 

acontecem em uma atividade prática de montagem e observação de um terrário. Acreditamos 

que a escolha de episódios, contemplando duas atividades, tende a nos instrumentalizar com 

dados mais evidentes quanto ao uso que a professora faz do livro. 

Para efeito de análise, denominamos episódio esses recortes das aulas que 

correspondem às sequências de interações discursivas entre professor e alunos durante as 

aulas em que evidenciamos o uso do livro pela professora. Esclarecemos que as aulas das 

quais foram recortados os episódios analisados estão transcritas integralmente nos anexos VI 

e VII deste trabalho. 

 

4.1 Episódio 1 - A interação água e solo e as interferências humanas 

 

Esse episódio refere-se ao trabalho da professora com um texto denominado “Peixes 

sensíveis a inseticidas voláteis” inserido no tópico 1.3 “Água e solo nos ambientes”. A 

atividade em questão consiste na apresentação de um texto e algumas sugestões para mediar e 

avaliar a compreensão da leitura feita pelas crianças. A escolha deste episódio está 

diretamente relacionada à interação dos participantes – professora e alunos – com o material 

de apoio. Além disso, concordamos com as autoras quanto à leitura de texto que, para elas, 

consiste em um importante recurso de aprendizagem em todas as etapas do processo de 

                                                           
3

 

   Adotamos, neste trabalho, a definição de episódios como recortes de sequências discursivas 

relacionadas ao foco central da investigação (Góes, 2000; Mortimer, Scott, 2002). No nosso caso, esses recortes 

corresponderam a sequências de interações discursivas entre professor e alunos durante as aulas em que 

evidenciamos o uso do livro pela professora. 
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escolarização e, com maior razão, para as crianças em fase de alfabetização. Essa aula 

aconteceu no dia 10 de agosto de 2015 e durou um pouco mais de um horário de 50 minutos. 

Sendo os trabalhos com textos uma prática consolidada nos anos iniciais e, reconhecida pelas 

autoras, a atividade escolhida pela professora contempla em sua orientação pedagógica 

estratégias de leitura que visam contribuir para a prática docente. Por isso, elencamos como 

categorias de análise para este episódio, algumas das estratégias de leitura sugeridas pelas 

autoras do livro, conforme indicamos abaixo: 

 Identificação das ideias apresentadas pelo texto, bem como expressões 

desconhecidas e sentidos não compreendidos; 

  Antecipação do tema ou ideia principal a partir de elementos paratextuais, como 

título, subtítulo, exame de imagens, e saliências gráficas entre outros; 

 Monitorar a compreensão através de questionamentos;  

 Motivação para a leitura;  

 Levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto;  

 Utilização de inferências;  

 Leitura em voz alta;  

 Utilização do registro escrito para melhor compreensão;  

 Troca de impressões a respeito do texto lido. 

 

4.1.1 Contextualização 

 

A professora entrou em sala de aula e foi recebida pelos alunos que estavam 

assentados em fileiras de carteiras. Ao começar a aula ela pediu que os alunos ficassem em 

círculo e me convidou para participar do círculo formado pelos alunos. Em seguida, a 

professora dispondo de algumas folhas em mãos, avisou aos alunos que naquela aula iriam 

continuar falando sobre natureza e meio ambiente e que não iria dar muitas dicas sobre o texto 

que os alunos iriam receber, pois depois iriam conversar a respeito do que dizia o texto e o 

que os alunos compreenderam sobre ele. Assim, a professora distribuiu uma folha para cada 

aluno e solicitou que fizessem uma leitura silenciosa. Nessa folha estava a pagina 83 do livro 

de apoio Trilhas para ensinar Ciências para crianças que havia sido fotocopiada para os 

alunos. Vale destacar que após o texto, as autoras apresentam algumas perguntas para a 

professora fazer aos alunos, acompanhadas da resposta esperada. A professora apagou essas 
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respostas antes de produzir as cópias para os alunos, como pode ser observado na figura 12.  

Dando continuidade à aula, a professora avisou que depois todos leriam juntos o mesmo texto 

para discutirem algumas questões. Após a leitura silenciosa dos alunos, a professora sentou-se 

junto a eles no círculo e conversou sobre o assunto do texto, buscando verificar se os alunos 

compreenderam o que dizia o texto, por meio de perguntas e respostas, como podemos 

observar no quadro abaixo: 

 

1 Professora Com essa primeira leitura deu para vocês 

saberem o que é esse negócio aí de inseticidas 

voláteis? 

 

2 Laís Anhan Aluna afirma 

3 Professora  O que vocês viram que é?  

4 Laís Que inseticidas são venenos...  

5 Professora E o que mais? Vocês identificaram..  

6 Tiago Que é para matar pragas...  

7 Caroline São líquidos que evaporam facilmente  

8 Professora 

 

Muito bem Carol, respondeu em cima do pedido. 

 

Peixes sensíveis aos inseticidas voláteis, lê pra 

mim o primeiro parágrafo Isadora... 
 

Agora vai lá Cauã 

Isadora faz a 

leitura (texto em 

anexo). 

 

 

Cauã faz a leitura 

9 Professora Silêncio que o Cauã está lendo...  

10 Professora Agora olha só, vocês acham que esses 

inseticidas são usado apenas lá no sul? 
 

11 Alunos Não  

12 Laís Aqui também....  

13 Professora Em toda região né? Para que os agricultores 

usam esses inseticidas? 

 

14 Tiago Para matar pragas nas plantas  

15 Professora Isso, para eles não terem nenhum prejuízo na 

hora da colheita, para as verduras, legumes, 

plantas nascerem direitinho sem ter risco de ter 

alguma praga e eles poderem vender. Né? Agora 

olha só, será que todos os alimentos que a gente 

consome, que vem de uma horta, uma colheita, 

será que eles são todos contaminados? 

 

16 Laís Ah a maioria...  

17 Caroline Não... tem aqueles que a gente planta em casa...  

18 Professora Isso quando plantamos nossa própria horta, 

sabemos que não tem agrotóxicos. Existe 

também as plantações chamadas orgânicas, 

vocês já ouviram falar? 

 

19 Laís Não...  
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20 Rian Eu não, orgânica?  

21 Professora Isso, quando o agricultor consegue cultivas sem 

adição de agrotóxicos, ele vende o produto um 

pouco mais caro, é chamado 

orgânico...Entendeu? então vamos lá... Leia o 

segundo parágrafo Estefani...  

A aluna faz a 

leitura 

22 Professora Então, o que está falando aí? É só na região sul 

que tem problema? 
 

23 Laís Não...  

24 Rian Não, no Brasil todo!  

25 Professora Vamos lá, leia aí o terceiro parágrafo pra mim 

Fernanda 
A aluna faz a 

leitura 

26 Professora E aí, esse terceiro parágrafo falou o que pra 

gente? 

 

27 Caroline Sei lá...  

28 Rian Fala dos cascudinhos...  

29 Professora Nesse caso ele explicou o resultado de uma 

pesquisa, concordam comigo? 
 

30 Alunos Sim...  

31 Professora E essa pesquisa foi feita por quem?  

32 Tiago Por um biólogo da universidade...  

33 Professora Biólogo né? Isso mesmo! E o que essa pesquisa 

comprovou? 
 

34 Caroline Que esses agrotóxicos alteram o comportamento 

dos peixes.... 

 

35 Professora E oque são os cascudinhos mesmo?  

36 Laís Peixes...  

37 Professora E onde eles são encontrados Tiago?  

38 Isadora Na água?  

39 Professora Na água mas aonde?   

40 Isadora No sul...  

41 Professora  Ah, muito bem. O que acontece com os 

cascudinhos? Agora o quarto parágrafo pode ler 

Naiara... 

A aluna faz a 

leitura do quarto 

parágrafo 

42 Professora E aí, vamos fazer um resumo desse parágrafo 

para ver o que a gente entendeu sobre ele? E aí? 

O que esse parágrafo contou pra gente? 

 

43 Laís Que tem muitos peixes mortos  

44 Tiago Na água...  

45 Professora Quando a gente encontra muito peixe morto na 

água, o que a gente pensa? 
 

46 Tiago Que não teve oxigênio na água  

47 Professora Nesse parágrafo explicou aqui sobre essa perda 

de oxigênio na água, o que acontece? 
 

48 Tiago A água fica muito suja....  

49 Rian O professora, a água fica cascuda? É?  

50 Professora An? (risos) Então o que causa essa perda de  
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oxigênio na água? 

51 Tiago Os dias muito quentes...  

52 Professora Tem outra causa também..  

53 Rian Rede de esgoto...  

54 Professora Esgoto o que?  

55 Tiago Quando alguma pessoa joga lixo lá dentro, fica 

sujo lá dentro e falta oxigênio... 
 

56 Professora O que é o esgoto, é a água suja que sai das 

casas e eles jogam nos rios, aí não tem jeito do 

peixe sobreviver. Muito Bem, o quinto 

parágrafo... quer ler Tiago... pode ir Alan... leia 

alto igual você fala diariamente, tá? 

O aluno faz a 

leitura... 

57 Professora Então esse quinto parágrafo o que chamou mais 

a atenção do que ele falou? 

 

58 Isadora Que altera o movimento dos cascudinhos...  

59 Professora Ta, esse era o problema, mas o que esse 

parágrafo está dizendo para gente? 

 

60 Rian Que os inseticidas jogados nas plantas... é...  

61 Tiago Chega até o rio  

62 Professora Eles não sabiam o que eram e depois 

perceberam que eram os inseticidas né? Ok. 

Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? 

 

63 Alunos Não...  

64 Professora O que vocês acharam disso?  

65 Alunos Bom...  

66 Professora E o que  isso acrescentou para vocês...  

67 Alan Conhecimento, sabedoria...levar as coisas a 

sério (risos) 
 

68 Professora An. Muito bem.  Agora vem aqui uma parte da 

atividade “Orientando a leitura” peça as 

crianças para lerem o texto sobre os 

cascudinhos. Depois peça que em dupla elas 

indiquem os parágrafos que respondem cada 

uma das seguintes sugestões. Como a gente está 

em circulo, pode responder cada um aí 

individualmente. Vocês vão ver aqui olha, a letra 

a está perguntando o que são inseticidas, vocês 

não vão me responder o que é, vai colocar no 

texto em qual parágrafo está... 

A professora faz a 

leitura do 

comando tal qual 

está no livro. 

Quadro 6: Episódio 1 - A interação água e solo e as interferências humanas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como vimos, essa transcrição é constituída de 68 turnos. Desse total, 31 turnos 

correspondem a intervenções da professora. Ela aparece lendo com a turma, ora perguntando 

e corrigindo as respostas, ora organizando as falas ou endossando-as como corretas. Os alunos 
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aparecem em 37 turnos, procedendo à leitura do texto, respondendo às perguntas da 

professora, questionando-a e manifestando suas dúvidas e opiniões. 

No início da aula, a professora entregou o texto aos alunos e solicitou que lessem 

silenciosamente. Desta maneira não houve levantamento de conhecimentos prévios ou 

antecipação do tema ou ideia principal do texto utilizando elementos paratextuais como o 

título. Após a leitura do texto pelos alunos, a professora vai diretamente ao assunto, como 

vemos no turno 1: “Com essa primeira leitura deu para vocês saberem o que é esse negócio aí 

de inseticidas voláteis”? Desta maneira, as ideias que os alunos traziam consigo sobre o 

conteúdo do texto já haviam sido impactadas após a primeira leitura do texto. Vale destacar 

que, em um primeiro momento, a obra traz a seguinte orientação: “Peça às crianças para lerem 

o texto sobre os cascudinhos. Depois, peça para que, em dupla, elas indiquem os parágrafos 

que correspondem cada uma das seguintes questões”. E, nas páginas seguintes nas seções 

“Orientando a leitura” e “Conversando sobre a atividade sugerida” as autoras dão outras 

sugestões para trabalho com o texto. Acreditamos que como não havia, no livro, uma 

orientação clara sobre a exploração das ideias prévias antes da leitura do texto, a professora 

entendeu que não deveria explorar essa estratégia.  

No turno 3 a professora perguntou aos alunos o que eles compreenderam sobre o que 

são inseticidas voláteis, e então três respostas diferentes e complementares são ditas pelos 

alunos.  Nessa sequência observamos que a professora criou condições para que os alunos 

exponham suas ideias e digam o que entendem pela expressão “inseticidas voláteis”. Na 

orientação pedagógica, as autoras sugerem que a professora desafie os alunos a explicarem 

como um inseticida volátil, jogado no ar, sobre as plantas, atinge os cascudinhos no rio. A 

professora não seguiu a essa orientação. 

No turno 8, observamos que a professora solicita que mais de um aluno participe da 

leitura em voz alta do texto, dando oportunidade aos alunos de praticarem essa leitura. 

Segundo Chartier (2001) apud Oliveira (2015), em suas investigações, essa prática de leitura, 

durante os séculos passados, esteve voltada para a compilação de preces e memorização. Esse 

modo de ler imprime uma forma de controle sobre o conhecimento a ser transmitido. A leitura 

do mundo escolástico, expressão utilizada pelo autor, refere-se ao ritual da leitura em voz alta, 

que dita a palavra como se estivesse vinculada a uma oração. A ideia é que as intenções do 

texto sejam compreendidas pelos leitores de uma única maneira, a correta, pois a interpretação 

do leitor é aquela desejada pelo autor. Por sua vez, Hébrard (1990) apud Oliveira (2015) 
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ressalta que tal modelo pedagógico tem origem nos ensinamentos da igreja católica, de 

dogmas como a fé vem do ouvido e da figura do religioso como mediador entre a escritura e 

os fiéis.  

 Para a maioria dos alunos essa foi uma estratégia que motivou a leitura, mas vale 

destacar que nem todos os alunos estavam dispostos a realizar a leitura, o que registrei em 

meu diário de campo. 

Nos turnos 10 e 13 a professora fez duas perguntas para os alunos motivando a 

compreensão do texto por questionamentos, e os alunos respondem de acordo com seus 

conhecimentos e leituras prévias. A pergunta do turno 10 “(...) vocês acham que esses 

inseticidas são usados apenas lá no sul”, não consta como sugestão na proposta do livro, foi 

uma pergunta formulada pela professora, buscando mostrar que o problema do uso dos 

inseticidas está em todas as regiões do país. Já a pergunta do turno 13 é uma das perguntas 

que constam na orientação dos autores e, a resposta dada pelo aluno também está no texto. No 

turno 15 a professora associa o fator econômico ao uso dos inseticidas, esclarecendo que os 

agricultores lançam mão deste recurso para não haver prejuízo em sua colheita. É necessário 

destacar que esse é um motivo pelo qual os agricultores utilizam os inseticidas que não foi 

mencionado no texto, partindo da professora a necessidade de esclarecer sobre o fator 

econômico aos alunos. Aqui observamos a “exploração de informações além da orientação 

pedagógica”, uma categoria que surge a partir do uso do livro pela professora. No turno 14 

destacamos que a resposta do aluno  não dependia dos conhecimentos advindos da leitura do 

texto e, mesmo assim,  podemos observar que a professora segue a aula, validando a resposta 

do aluno e deixa de seguir as orientações da mediação pedagógica para problematizar o uso 

dos inseticidas, enfatizando os inseticidas voláteis.   

Ainda no turno 15, a professora fez outra pergunta aos alunos, pertinente ao conteúdo 

do texto, mas que, também, não consta na orientação pedagógica. Nesta pergunta a professora 

buscar trazer o problema da contaminação por agrotóxicos para o cotidiano dos alunos e mais 

uma vez, explora informações além da orientação pedagógica. 

Na sequência dos turnos 16 a 21, a professora explorou um novo conceito: “orgânico”. 

Podemos observar nesses turnos que os alunos não sabiam o que significa plantações 

orgânicas. Esse conceito não aparece em nenhum momento da orientação da pedagógica, mas 

a professora viu a necessidade de concluir o assunto das plantações com e sem agrotóxicos 

trazendo mais uma nova informação para os alunos. Sobre isso, vale destacar que na cidade de 
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Mariana muitas famílias têm suas próprias hortas, incluindo a professora, assim, acredito que 

esse exemplo esteja próximo à realidade dos alunos e a professora sabia da necessidade de 

explorá-lo. A professora conclui o assunto, visto que, como vemos ainda no turno 21, ela 

pergunta aos alunos se eles entenderam, porém, não há tempo ou outros questionamentos que 

instiguem a turma a seguir com esse tema. A partir de então, como vemos no turno 22, a 

professora segue comentando e solicitando que os alunos leiam o texto. 

Nas sequências dos turnos 22, 23 e 24 a professora repete uma pergunta aos seus 

alunos, com o intuito de fixar a informação de que os peixes estão morrendo não apenas no 

sul, mas em todo o Brasil. Essa pergunta de fixação não é orientada pela obra. Em seguida, 

observamos no turno 26, que após a leitura do terceiro parágrafo, a professora perguntou o 

que foi dito sem, no primeiro momento, anunciar o tema tratado aos alunos. Com essa 

pergunta a professora motiva a leitura e, também, monitora a compreensão por meio de 

questionamentos. Tais estratégias são sugeridas pela obra como mediadoras da leitura dos 

alunos. 

Nos turnos 29, 31 e 33 observamos que a professora monitorou a compreensão de um 

trecho do texto por meio de questionamentos que visam a discussão de como se dá a 

construção do conhecimento. Essa estratégia é orientada pela obra, que julga o texto oportuno 

para iniciar uma discussão sobre como sabemos o que sabemos, esclarecendo aos alunos que 

no processo de produção do conhecimento os cientistas recorrem a diferentes métodos. As 

autoras incluem nessa discussão com os alunos a noção de que esse mesmo processo acontece 

com as pessoas comuns quando querem investigar algo de seu interesse: consultam livros, 

artigos, internet, trocam ideias com outras pessoas, realizam testes, etc. Observamos nesses 

turnos que os alunos compreendem que a pesquisa foi realizada por um biólogo na 

universidade, tendo o texto cumprido o papel de informar o aluno sobre a produção do 

conhecimento científico. 

Nos turnos 33 e 34 a professora perguntou qual foi a comprovação da pesquisa e uma 

aluna responde “Que esses agrotóxicos alteram o comportamento dos peixes” e, em seguida, a 

professora mudou de assunto. Nessa passagem observamos que mais uma vez a professora 

monitora a compreensão do texto por questionamentos, por meio de uma pergunta que é 

orientada pela obra, porém, diante da resposta “satisfatória” dada pela aluna, a professora não 

valida e nem problematiza a questão. Vale destacar que esse teria sido um ponto importante a 

ser problematizado pois, segundo a orientação dada pela obra, muito alunos simplificam as 
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causas da morte dos peixes lembrando apenas à falta de oxigênio, o que ao final do processo é 

verdade, mas a obra solicita uma problematização maior sobre como os inseticidas reduzem o 

oxigênio da água.  

Na sequência que vai do turno 35 a 40, observamos uma série de perguntas e respostas 

cujo intuito é o monitoramento da compreensão por questionamentos e também a fixação de 

conteúdo, uma vez que a professora retoma questões que já foram discutidas, como por 

exemplo, o que acontece com os cascudinhos. Entretanto, no turno 40, logo após uma 

pergunta, a professora orienta que a aluna faça a leitura do próximo parágrafo, e assim não 

observamos o aproveitamento desse questionamento por parte dos alunos. Essa sequência 

rápida de perguntas e respostas se deve ao fato de a professora ter que, no segundo horário 

com a turma, trabalhar outros conteúdos além das ciências. Desta maneira, ela administra seu 

tempo em sala para o trabalho com cada disciplina, justificando essas sequências pouco 

problematizadas. 

No turno 41, a professora convidou os alunos a fazerem um resumo do quarto 

parágrafo do texto que foi lido por uma aluna. Esse parágrafo é o maior do texto, esclarece 

aos alunos como águas contaminadas com esgoto matam os peixes. Dessa ação da professora 

surge outra categoria que é a construção da síntese do texto. Esta ação permite a verificação 

da compreensão e também a fixação do conteúdo abordado no texto. No turno 44 e 46 a 

professora auxilia os alunos na construção da síntese solicitada no turno 41, lançando mão do 

monitoramento da compreensão por questionamento. Sobre essa síntese, a orientação 

pedagógica da atividade apresenta uma sugestão de síntese escrita. Para isso, as autoras 

orientam que os alunos escrevam um texto coletivo para o jornal da escola ou para os colegas 

de outra turma perguntando se eles sabem o que está acontecendo nas plantações às margens 

de alguns rios do sul do país que está afetando os cascudinhos. Para as autoras, a produção 

escrita exige a capacidade de interpretação e síntese. 

Nos turnos 47 e 48 observamos que o nome dos peixes sensíveis ao inseticida – 

cascudinhos – causa estranheza aos alunos. Como a professora está falando da sujeira que 

reduz o oxigênio nas águas, um aluno deixa margem de que entendeu que o nome do peixe 

refere-se a essa sujeira, “a água ficou cascuda?”. Alguns colegas e a professora riem e a aula 

segue em frente. A orientação pedagógica não menciona a origem do nome desses peixes, 

sendo esse um assunto que a professora não considerou a possibilidade de problematizar. 
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Na sequência dos turnos 49 a 55 a professora conduziu os alunos à resposta por ela 

esperada “o que é esgoto”.  Para atingir seu objetivo, a professor fez questionamentos aos 

alunos até que no turno 54 o aluno fala sua compreensão de o que é esgoto e, no turno 55, a 

professora aproveita a fala do aluno para concluir seu raciocínio sobre a definição de esgoto. 

Sobre esse conceito, há uma sugestão das autoras de que a professora aproveite a 

oportunidade para trabalhar com os alunos problemas decorrentes da poluição ambiental. 

Além dessa evidencia de uso, o trabalho da professora nessa passagem vai de encontro com 

algumas ideias-chave apresentadas pelas autoras sobre o tópico em que a atividade está 

inserida. São elas: A água é essencial para a vida de todos os seres vivos; A qualidade de vida 

está intimamente relacionada com a qualidade da água disponível para consumo. Nesta ação 

da professora percebemos a utilização de outras estratégias de leitura como a busca de 

informações complementares e a construção do sentido global do texto.  

Nos turnos 56 e 57 observamos que uma aluna responde a pergunta da professora com 

uma frase do texto.  A professora aceitou parcialmente a resposta e seguiu perguntando 

novamente o que o último parágrafo quis dizer. Na sequência que vai dos turnos 58 a 61 a 

professora termina a leitura em grupo e comenta com os alunos, reiterando que a pesquisa 

descobriu que o problema com as águas do rio eram os inseticidas jogados nas plantas. A 

orientação pedagógica da atividade sugerida esclarece ao professor a diferença entre 

inseticidas e agrotóxicos, e como os inseticidas, voláteis ou não, chegam a água dos rios.  A 

professora optou por não aprofundar nesses temas com a turma. No turno 63 a professora 

pergunta o que os alunos acharam do texto. Alguns respondem que achou bom, assim a 

professora passa para o próximo tópico. 

Em seguida, como vemos no turno 67, a professora relatou aos alunos sobre a seção 

“orientando a leitura” e lê exatamente como está no livro. O comando da atividade solicita 

que os alunos respondam em dupla, porém, como a professora havia disposto os alunos em 

circulo, ela informa que farão a atividade individualmente. Entendemos que a obra dá essa 

abertura para adaptação de suas atividades conforme a necessidade da professora. A partir daí 

a atividade passa para a resposta das perguntas sobre o texto incluídas na atividade, e a aula 

segue numa sequência dialógica de perguntas, respostas e validação da professora.  

Observamos que a professora não realizou com a turma nenhuma das sugestões de 

avaliação da atividade que, conforme a orientação metodológica do livro, consiste em 

respostas às questões abertas e fechadas sobre outros pequenos textos relacionados ao tema 
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“relação água, solo e interferências humanas”. Compreendemos, de acordo com a observação 

das aulas e das conversas informais com a professora, que esta opção se deve ao tempo 

semanal destinado às aulas de Ciências, que não permitiria a abordagem da atividade 

completa conforme sugerido no livro.  Sobre isso, Weissmann (1998) critica o fato de o 

ensino de Ciências ser afetado pelo lugar que o mesmo ocupa na escola em relação a outras 

áreas de aprendizagem. Para essa autora, essa hierarquização é refletida no tempo reduzido 

que é reservado a esse ensino no horário escolar e, na sua irrelevância no momento de tomar 

decisões para a aprovação de um aluno. 

 

4.1.2 Síntese do Episódio  

 

A sugestão de atividade da qual o texto foi retirado consiste na apresentação de um 

texto e algumas sugestões para mediar e avaliar a compreensão da leitura feita pelas crianças. 

O texto para leitura está dividido em parágrafos numerados para que fique mais fácil para as 

crianças identificarem as ideias de cada parte, bem como palavras ou expressões 

desconhecidas e sentidos não compreendidos. Sobre esses aspectos, observamos que os 

conceitos que aparecem no texto são explorados de forma objetiva através das estratégias de 

leitura adotadas pela professora.  

Observamos ao longo do episódio a intenção da professora em despertar o interesse 

dos alunos ao conteúdo do texto que os alunos receberiam para leitura. Para a professora, ao 

anunciar que depois da leitura ela faria algumas perguntas aos alunos, estava usando uma 

estratégia de incitar aos alunos que fizessem a leitura com atenção. Porém, no início da 

atividade as questões de antecipação do tema ou da ideia principal do texto, e o levantamento 

de conhecimentos prévios à realização da atividade não foram observadas. Na orientação 

pedagógica do livro esse comando não é claro, está implícito ao longo da conversa que as 

autoras tecem sobre a atividade sugerida.  De todo modo, seria uma oportunidade a mais de 

instigar os alunos a falarem o que entendem por inseticidas, agrotóxicos, contaminação de rios 

e solo, etc. Conforme as orientações das autoras, os alunos tem conhecimento sobre os 

repelentes devido às grandes campanhas de prevenção à dengue, e assim a obra sugere que a 

professora faça esse link esclarecendo que o repelente é um inseticida e que também pode 

fazer mal ao ser humano se utilizado de forma errada. 
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Outra questão importante contemplada pela orientação pedagógica do livro é o termo 

“volátil”, conforme esclarece as autoras. Esse assunto poderia ser trabalhado por meio de 

inferências com substâncias conhecidas pelos alunos, como o cheiro da mexerica ao ser 

descascada, ou de um perfume ao ser aberto. Sobre esse conceito, observamos que a 

professora não promove uma discussão mais ampla sobre o assunto.  

Ao longo da leitura coletiva, ao interromper em cada parágrafo, observamos o 

interesse da professora em manter a concentração dos alunos no texto assim como auxiliá-los 

na compreensão do conteúdo por meio de monitoramento da compreensão por 

questionamentos.  

No decorrer da aula observamos que a professora identifica junto com os alunos 

ideias, expressões e sentidos no texto, que servirão de subsídios para que os estudantes 

compreendam novos conceitos como: inseticidas, volátil, agrotóxicos, orgânico, esgoto. 

Desses conceitos, parte de uma decisão da professora a definição de orgânico e esgoto, pois 

essa ação não consta na orientação pedagógica da atividade.  

 Além disso, são trabalhadas com os alunos noções mais amplas relacionadas à 

ecologia, como por exemplo, a extensão regional em que as águas estão contaminadas com 

agrotóxicos, e também o impacto que a economia traz para a natureza, quando a professora 

explica que o agricultor não quer ter prejuízos com sua plantação.  Tais estratégias 

possibilitaram à professora avaliar a capacidade das crianças de dialogar com as ideias 

apresentadas pelo texto. Tal habilidade, segundo as autoras do livro, é mais complexa de se 

atingir com crianças em fase de alfabetização. 

Chamou-nos atenção a intenção da professora em ressaltar como as conclusões do 

texto foram obtidas, ou seja, por meio de uma pesquisa científica. Esta passagem é importante 

para que os alunos tenham conhecimento ou ao menos sejam levados à noção de que existem 

profissionais por trás das descobertas científicas. Esta ação é orientada pela mediação 

pedagógica do livro. 

Percebemos que a professora continua a instigar os alunos sobre seus conhecimentos a 

respeito da ação do homem no meio ambiente, no caso dos esgotos. E também, podemos notar 

que os alunos conseguem, através da mediação da professora, compreender parcialmente a 

mensagem transmitida pelo texto - que os peixes morrem pela falta de oxigênio. Esta 

observação também é feita pelas autoras do livro no momento em que conversam sobre o item 

sugerido. Porém, vale destacar que no caso do enredo do texto os peixes estavam morrendo 
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pela contaminação das águas com agrotóxicos, e os cientistas, no início da investigação, 

imaginavam que seria por falta de oxigênio. 

Na continuidade da aula, observamos que houve ação da professora sobre os 

comandos do livro no sentido de alterar, sugerir ou adaptar: a professora faz uso das sugestões 

de atividades seguindo alguns momentos da orientação pedagógica e, em outros, realiza 

perguntas que estão fora dessa orientação e/ou deixa de seguir algumas sugestões indicadas na 

obra. Nos parágrafos abaixo iremos complementar a análise ora proposta com alguns trechos 

da entrevista realizada com a professora após a aplicação da atividade. 

 Segundo a professora, a execução da atividade da maneira como se deu, foi planejada 

para cumprir as ideias-chave apresentadas pelas autoras, porém, como veremos abaixo, nem 

todos os aspectos relacionados às ideias-chave foram abordados em aula. Para a professora, 

isso ocorreu devido ao pouco tempo hábil para executar todos os pontos sugeridos em apenas 

2 aulas.  

As ideias-chave do tópico que inclui a atividade realizada são: A água é essencial para 

a vida de todos os seres vivos; A qualidade de vida está intimamente relacionada com a 

qualidade de água disponível para consumo; Água e solo estão associados na dinâmica da 

natureza; O solo é o local de armazenamento de água tanto para abastecimento de rios, lagos e 

outros como, também, para os seres vivos; A água existente no solo é transportada para as 

plantas por meio das raízes; O uso que se faz do solo é um dos fatores que provoca 

modificação na disponibilidade e na qualidade de água; Além de água e solo, temperatura e 

incidência de luz são outros fatores relacionados com a vida dos seres vivos no ambiente.  

Quanto às intervenções, a professora considera que as realizou conforme orientação do 

livro e que condiz com a forma como geralmente trabalha com seus alunos como, por 

exemplo, organizar os alunos em um círculo para solicitar a leitura em voz alta. A professora 

considerou ainda que, de acordo com sua observação, a realização da atividade alcançou seus 

objetivos e foi proveitosa para as crianças.   
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Figura 12: Texto utilizado pela professora no episódio 1 
Fonte: Lima e Loureiro (2013) 

 

4.2 Episódio 2 – O Terrário - parte 1 

 

A atividade realizada nessas aulas pertencem ao tópico Interações Ecológicas, inserido 

no capítulo 1 - ambientes e seres vivos - do livro utilizado. A aula da qual recortamos o 
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episódio em questão ocorreu no dia 18 de agosto de 2015 e trata-se da primeira visualização 

do terrário pelos alunos, desde a sua confecção. 

Antes esclarecemos que a atividade orienta sobre como fazer um terrário simples, e 

apresenta questões para potencializar o uso da atividade. A atividade aconteceu em três dias 

alternados, em que ocorreu a confecção do terrário, a primeira e a segunda visualizações do 

experimento respectivamente. As autoras destacam que o terrário é uma atividade 

experimental de observação prolongada que se mostra como uma oportunidade para avaliar o 

levantamento de hipóteses e análise de resultados, e para confirmar ou refutar as hipóteses 

levantadas. Nessa direção, os trabalhos de Bondía (2000) e Helder Paula (2004) defendem que 

para cada experimento realizado em sala de aula, há milhares de possibilidades de 

experiências acontecendo individualmente com os alunos. As experiências individuais dos 

alunos é que ditam o alcance da aprendizagem de determinado experimento, daí a importância 

dessas atividades nas aulas de Ciências. 

Considerando os textos de mediação pedagógica da atividade e o trabalho de Paula 

(2004) sobre as experiências individuais e os experimentos escolares, elencamos como 

categorias de análise para os episódios 2 e 3 algumas situações características da ciência que, 

segundo esses pesquisadores, são desejáveis na realização de uma atividade experimental, a 

saber: 

 Levantar, confirmar e refutar hipóteses; 

 Realizar observações; 

 Coletar dados; 

 Construir explicações causais; 

 Comunicar resultados e pontos de vista; 

 Participar de debates e discussões. 
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4.2.1 Contextualização 

 

No segundo dia de observação e gravação dessa aula já havia decorrido uma semana 

da produção do terrário. A professora recebeu os alunos e buscou o terrário que havia ficado 

em outra sala. Ao voltar para a sala, a professora retirou o plástico do vidro antes de passar de 

carteira em carteira mostrando o terrário aos alunos.  

Para a surpresa da professora e dos alunos nada havia crescido no terrário. O diálogo 

que sucedeu pode ser observado abaixo: 

 

1 Professora  Pessoal eu vou passar aqui a 

experiência e vocês vão ver o 

que aconteceu.... 

 

2 Laís Nossa que “fedozão”  

3 Rian “Fedo” de mofo...  

4 Tiago O professora esse trem não vai 

nascer não tia? 

 

5 Professora Não sei...  

6 Caroline A senhora nunca tinha feito 

não?  
 

7 Professora Dessa forma assim não...  

8 Rian O professora o que que vai 

nascer aí tia? 

 

9 Professora Alpiste, olha só que engraçado 

aqui gente, o normal, o sem ser 

hidratado, ele está dando mais 

certo que o hidratado... dando 

mais certo. 

A professora havia 

plantado no 

terrário sementes 

de alpiste, de um 

lado secas e, do 

outro hidratadas 

em água por 

algumas horas. 

Fala enquanto 

passa pelas 

carteiras e uma 

aluna faz a 

observação 

10 Vitor Ah já saiu uma pontinha aqui...  

11 Professora 
 

Pois é...  

E aí pessoal, o que vocês 

acharam aqui dessa.... 
 

12 Rian Que não vai nascer mais, deu 

errado... 
 

13 Isadora Mofou tia... estragou...  
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14 Vitor Vai nascer sim tia...  

15 Professora Vocês acham que não vai nascer 

mais? 

 

16 Vitor Vai nascer tia, mas vai ser 

pouco... 
 

17 Isadora Acho que não ... mofou...  

18 Professora Vocês acham que mofou por 

quê? 

 

19 Vitor Porque estava fechado, ficou 

abafado... 
 

20 Tiago Por causa do calor tia...  

21 Alan Porque é que nem roupa tia, se 

fica molhada e guardada 

também mofa não mofa? 

 

22 Professora Mofa, porque a umidade não 

teve onde sair, aí ficou 

encharcado por causa do 

plástico.. é isso que vocês 

acham? 

 

23 Rian É...  

24 Tiago Eu acho que o problema foi o 

calor 

 

25 Vitor Eu acho que a água já evaporou 

aqui... 
 

26 Professora Não. Põe a mão na terra para 

você ver, olha como ela está 

úmida... 

 

27 Vitor Ta molhada ainda...  

28 Tiago Parece que está seca...  

29 Professora Vamos fazer a experiência de 

novo? 
 

30 Alunos Vamos....  

31 Felipe Vai fazer aí tia?  

32 
 

Professora 
 

Isso, mas acho que tem que tirar 

esse alpiste né...vou trazer outro 

amanhã... 

 

Então tá..amanhã é quarta-feira, 

vocês vão trazer sementes 

amanhã e vamos fazer de novo 

para ver o que vai dar... 

 

33 Tiago O professora vou trazer de 

feijão pode? 

 

34 Alex Vou trazer alface tia...  

35 Professora Isso... pode ser que a gente pôs 

muita água...ou pode ser que a 

semente não estava boa... 

 

36 Laís Vou trazer semente de  
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melancia.... 

37 Professora Isso, então quem não terminou o 

relatório da semana passada 

termina então para amanhã... 

 

Quadro 7: Episódio 2 – O Terrário – parte 1  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como podemos observar o episódio acima é constituído por 37 turnos dos quais 13 

referem-se a falas da professora que buscou questionar os alunos sobre o que eles imaginavam 

o que havia acontecido no terrário, lançando algumas ideias sobre o resultado do terrário e, 

nos outros 24 turnos os alunos respondem as questões postas pela professora e colocam suas 

ideias sobre o que pode ter acontecido. 

No turno 1 a professora avisou  aos alunos que iria mostrar a experiência para que eles 

pudesse ver o que aconteceu. Segundo a orientação pedagógica da atividade seria interessante 

que a professora verificasse, antes de apresentar o resultado, quais eram as ideias dos alunos 

sobre o que aconteceria com o terrário. Ao não realizar esse comando, a professora aborta as 

possibilidades de os alunos exporem suas ideias, de levantar conhecimentos prévios, de 

confrontar as hipóteses postas pelos alunos com o resultado a ser apresentado.  

Nos turnos 2, 3 e 4 os alunos falam de três fatores que poderiam ter sido 

problematizadas pela professora: mau cheiro, mofo e “não vai crescer não?”. No turno 

seguinte a professora responde: “não sei”. Entendemos que existe na professora uma 

ansiedade e uma preocupação sobre o fato de a experiência não ter resultado no esperado. 

Porém, esperava-se que a professora conversasse com os alunos sobre o porquê desses 

resultados, e as possibilidades sobre o que poderia estar atrasando a germinação do alpiste. 

Esta atitude da professora daria outro rumo às discussões naquela aula. 

No turno 6, uma aluna perguntou se a professora não havia feito a experiência antes, 

como se esperasse que obrigatoriamente a atividade, por ter sido proposta pela professora, 

tivesse que dar certo. A professora poderia ter problematizado as questões inerentes ao 

exercício da ciência e da experiência, mas percebemos, no turno 7, que a professora também 

ficou momentaneamente frustrada e sem argumentos para trabalhar com os alunos esse 

contratempo. Destacamos que a orientação pedagógica resume em duas linhas que as plantas 

poderão morrer se faltar luz ou água no sistema, mas não prepara a professora para o 

inesperado. Sobre essa passagem, Weissmann (1998) reforça a importância de o professor 

reconhecer na sua prática que sempre esteve e continua ensinando procedimentos, habilidades 
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e atitudes, normas ou valores, mas fundamentalmente, trata-se de diferenciar a natureza de 

umas e de outras aprendizagens. Sobre a expectativa dos alunos, a autora esclarece ainda que 

quando eles estão firmemente convencidos de que os livros e os professores jamais erram, 

deve-se reconhecer que se trata de atitude e procedimentos que alguma vez foram aprendidos 

na escola. 

No turno 8, o aluno se mostra perdido na aula e, pergunta o que vai nascer no terrário. 

Aqui retomamos à necessidade de, no início da aula, a professora recapitular como havia sido 

a confecção do terrário e solicitar que os alunos participassem da aula levantando hipóteses 

sobre o que iria acontecer com o experimento de acordo com a opinião deles. Esse exercício 

no início da aula, além de preparar os alunos para aquele momento, confrontaria suas ideias 

prévias com o que de fato aconteceu. Ou seja, de acordo com nossa análise, a professora 

deixou de oportunizar aos alunos um momento de levantarem, refutarem e checarem 

hipóteses.  

Nos turnos 9, 10 e 11 a professora encontrou uma observação para fazer com os 

alunos,  relacionada aos dois tipos de sementes que haviam sido plantadas no terrário, a saber: 

uma seca e outra hidratada. Segundo a professora a semente “normal” ou seca estava com 

uma pontinha, ou seja, começando a germinar. A orientação pedagógica do livro sugere que 

sejam plantadas mudas no terrário, e não sementes.  Sobre sementes hidratadas não há 

nenhum orientação das autoras, partindo da professora essa estratégia que, para ela aceleraria 

o processo de crescimento no terrário.  

No turno 12 a professora retomou a discussão com os alunos sobre o que eles acham 

que aconteceu no terrário. No turno 13 um aluno respondeu que a experiência “deu errado” e 

que, por isso, não ia nascer mais. No turno 14, outra aluna diz que estragou pois mofou. Essas 

duas respostas ilustram a ideia dos alunos sobre o experimento pronto, feito para que eles 

observem o resultado esperado. Mais uma vez, apesar de não estar sugerido na orientação 

pedagógica, esperava-se que a professora problematizasse esses pontos, mostrando para os 

alunos que o inesperado é uma possibilidade de resultado, e que trabalhasse esse resultado. 

No turno 15 um aluno discordou dos outros dois e diz que irá nascer sim, mas pondera 

no turno 17, que vai nascer pouco. Apenas no turno 19, a professora questiona aos alunos 

sobre o porquê a experiência deu errado. Entendemos que nesse momento a professora deu 

oportunidade aos alunos de levantarem hipóteses, criar explicações causais e comunicarem 

seus pontos de vista. Como observamos as respostas nos turnos 20, 21 e 22 os alunos 



105 

 

 

 

recorrem a conhecimentos anteriores, que não foram construídos naquela aula, para 

justificarem o mofo. Talvez por não ser esse o objetivo da atividade experimental ou diante da 

necessidade que a professora viu em contornar a situação inesperada e voltar o foco dos 

alunos para o sucesso do terrário, a professora sintetiza as explicações dos alunos, 

relacionando o mofo ao excesso de umidade no terrário. 

Então, no turno 25, o aluno apresentou outro fator que condiciona o mofo, o calor. A 

professora ignora essa colocação do aluno. No turno 26 o aluno apresentou um dos conceitos 

mais importantes que a atividade do terrário se propõe a explorar com os alunos: evaporação. 

Esse aluno diz à professora que a água evaporou, e ele está certo, afinal ,dentro do sistema do 

terrário o ciclo da água acontece. Porém, a professora entendeu que o aluno está dizendo que 

a água evaporou toda e a terra estava seca, e mostra para ele, no turno 27, que a terra ainda 

está úmida.  Mais uma vez, entendemos que essa ação da professora está relacionada à 

ansiedade, e ao fato de não estar preparada, naquele momento, para lidar com o inesperado, o 

que não estava no livro. 

Nos turnos 28 e 29, outros dois alunos ainda tecem comentários sobre o aspecto da 

terra úmida ou seca, mas a professora, no turno 30, convida os alunos a realizarem a 

experiência novamente. Nesse ponto, destacamos o fato de a professora deixar de desenvolver 

a questão da evaporação e do ciclo da água, levantada pelos alunos e foco da atividade do 

terrário conforme a orientação pedagógica para, no turno 30, partir para a ideia do vamos 

fazer o “certo”. Nos turnos 33 e 37 a professora sugere que o que pode ter influenciado no 

resultado do experimento foi a qualidade da semente de alpiste ou o excesso de água, 

respectivamente. E esse momento da atividade é encerrado, ficando combinado com os alunos 

que o terrário seria replantado no dia seguinte. A expectativa dos alunos, o tempo destinado 

pela professora para aquela aula, a forma de trabalho da professora podem justificar essa 

atitude pouco reflexiva em sua prática e, fica aqui nossa crítica quanto aos mecanismos 

adotados a décadas pelas escolas, que culminam em profissionais que não têm tempo nem 

oportunidade de refletirem sobre sua prática. 

 

4.2.2 Síntese do episódio 

 

A professora orienta os alunos e procura garantir que todos participem da atividade 

manipulativa no momento de construir o terrário. Sobre este momento da atividade, as autoras 
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do livro destacam a importância de dar oportunidade à criança de vivenciar o surgimento de 

conflitos e a proposição de situações problemas a serem enfrentadas. Segundo a mediação 

pedagógica da obra, à medida que um aparato experimental é montado, faz-se necessário 

propor um problema e torná-lo o mais claro possível para as crianças. Sobre esse ponto, 

destacamos que a professora auxilia os alunos na montagem do terrário, como que seguindo 

um “passo-a-passo” disponível no livro, de forma diretiva. Ainda sobre a possibilidade de 

manipulação, as autoras reforçam na orientação pedagógica da obra que as crianças têm a 

necessidade e a curiosidade de pôr a mão nos materiais usados no experimento e sentir como 

eles reagem ao tato e às modificações provocadas como ao apertar, soltar, jogar, etc. Por isso, 

ressaltam a importância de o professor estar atento à segurança e integridade dos alunos. 

Destacamos após a análise do segundo episódio, que o fato de a professora se deparar 

com um resultado que não estava previsto no livro, aparenta uma falta de reflexão sobre sua 

própria prática. Dizemos isso pois a professora deixa de explorar fenômenos e conceitos 

novos para os alunos, previstos na atividade – caso ela resultasse no esperado. Acreditamos 

que essa postura da professora esteja relacionada à sua cultura profissional que envolve desde 

os mecanismos de trabalho da escola à formação inicial dessa professora, que provavelmente 

não a prepara para a utilização e reflexão sobre novos materiais pedagógicos, ou novas 

práticas de trabalho. 

Esse fato, associado à orientação pedagógica do livro e à atividade realizada pela 

professora, leva-nos a considerar que a mesma não tomou para si as ideias principais do livro 

e da atividade. Caso o tivesse feito, mesmo se deparando com o inesperado, o imprevisto pelo 

livro, teria condições de problematizar de maneira produtiva o conteúdo do qual dispunha 

juntamente com seus alunos.  

Segundo a orientação pedagógica do livro, a professora deveria, em cada aula após o 

plantio do terrário, reservar um tempo para fazer uma observação no terrário, compartilhando 

com os alunos e solicitando que os mesmos anotassem no caderno tais observações. 

Destacamos que essa ação não foi realizada pela professora. Talvez se ela tivesse seguido essa 

orientação, a constatação de que o terrário não deu certo ou demorando para crescer teria se 

dado de maneira mais discursiva e, consequentemente, mais produtiva para os alunos. 

As autoras orientam ainda, que logo após a confecção do terrário, as crianças falem e 

anotem o que elas pensam que vai ocorrer. Segundo as autoras, as crianças pensam que as 

plantas dentro do terrário lacrado irão morrer, seja por falta de água, seja por faltar de 
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ar/oxigênio. Com o resultado inesperado, após uma semana de plantio do terrário e a pouca 

problematização oferecida pela professora, pode ser que alguns alunos que não tenham se 

pronunciado tenham ficado com essa impressão.  

Sobre o confronto das ideias registradas pelos alunos logo após a confecção do 

terrário, e o que de fato observaram, as autoras chamam a atenção para o elemento surpresa 

que, segundo elas, causa impacto e maior significação no que está sendo ensinado. Sobre esse 

elemento surpresa, a orientação pedagógica da atividade se refere ao crescimento inesperado 

do terrário. Porém, vale registrar que o não crescimento das plantas, observado pelos alunos 

nesse primeiro momento, também causou impacto e poderia ter tido maior significação 

dependendo de como a professora conduzisse as perguntas feitas pelos alunos. 

Sobre o conceito de evaporação que a professora não problematiza quando dito pelo 

aluno, as autoras enfatizam que dar nome ao processo e utilizá-los em situações concretas faz 

com que as crianças possam ir ampliando a compreensão acerca dele, ou seja, mesmo que não 

tenha ocorrido o esperado pela professora, naquela situação ela teve a oportunidade de 

trabalhar com seus alunos um dos conceitos chaves da atividade e, aparentemente, não 

percebeu essa oportunidade, encurtando a aula com o objetivo de realizar novamente o 

experimento, para que dessa vez desse certo. Sobre isso, as autoras destacam que nesse 

segmento do ensino fundamental vale mais o estudo de processos, a problematização de 

situações, a curiosidade científica e a busca de respostas do que o aprendizado de conceitos 

rigorosamente corretos.  

Diante do exposto, consideramos que ao analisarem o resultado do experimento e, até 

certo ponto, estarem concluindo o objetivo inicial proposto pela professora, os alunos tiveram 

pouca possibilidade de levantar, confirmar e refutar hipóteses, realizar observações, coletar 

dados, construir explicações causais, comunicar resultados e pontos de vista e participar de 

debates e discussões.  

 

4.3 Episódio 3 –  O Terrário – parte 2 

 

A atividade realizada nessa aula é continuidade do experimento sobre o terrário e foi 

realizada no dia 17 de agosto.  As autoras apresentam questões para potencializar o uso dessa 

atividade de modo a discutir três grandes ideias: 1) a planta consome gás carbônico do 

ambiente e produz gás oxigênio que é liberado para a atmosfera durante o dia, isto é, enquanto 
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há luz do sol; 2) a planta também consome oxigênio e libera gás carbônico dia e noite; 3) a 

água forma um ciclo na natureza e, portanto, não acaba, mas apenas muda de estado físico.  

Conforme esclarecemos, serão utilizadas as mesmas categorias de análise elencadas no 

episódio 2 para a análise do episódio 3. 

 

4.3.1 Contextualização 

 

Como mostramos no episódio 2, diante do inesperado na primeira visualização do 

terrário, a professora pergunta aos alunos o porquê do mofo e um deles responde “Porque é 

que nem roupa, se fica molhada e guardada também mofa, não mofa?”. A professora não 

problematiza essas questões e sugere aos alunos que a experiência seja feita novamente, assim 

foram trazidas mais sementes pelos alunos. No dia subsequente a professora confecciona com 

os alunos outro terrário, e alguns dias depois apresenta o mesmo para a turma. O diálogo 

sobre a observação desse "novo terrário" foi transcrito abaixo: 

 

1 Professora Olha aqui que surpresa boa A professora mostra 

o terrário 

transbordando de 

capim do alpiste 

2 Laís Professora olha o meu... Laís mostra à 

professora um feijão 

que plantou em 

casa.  

3 
 

Professora 
 

Ah que legal, esse é o feijão que você 

plantou em casa? 
 

Vamos sentar gente...  

Vocês agora vão fazer silêncio absoluto... 

Pessoal, então olha só, hoje nós chegamos 

à conclusão de que a experiência deu certo 

não é? Olha aqui... 

 

4 Tiago É, deu certinho...  

5 Professora Nós estamos vendo aqui olha, tudo 

direitinho. Só que existe um porém, nós 

fizemos essa experiência toda e tampamos 

com o plástico filme... 

 

6 Caroline Filme...  

7 Professora É...e mesmo assim a planta, o alpiste ele 

brotou. Nós não aguamos nenhum dia, 

apenas no dia da experiência jogamos 

água, mas depois ninguém mais abriu para 
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ela poder brotar...como ela sobreviveu sem 

água, será que ela sobreviveu sem água 

mesmo? 

8 Vitor Meu poder mental... fez assim crescer ...  

9 Isadora Sim....  

10 Professora Meu poder mental vou te dar dois dias de 

suspensão... 
 

11 Tiago O professora a água evapora aí coisa....  

12 Professora Como que é Tiago?  

13 Tiago A água ela está aqui aí ela vai ....  

14 Professora Aqui onde?  

15 Tiago Na planta...  

16 Professora An...  

17 Tiago Aí ela vai evapora para no plástico e desce 

de novo... 

 

18 Professora Isso, e esses pinguinhos é que vão fazendo 

crescer aqui dentro. 
 

19 Rian Tanto é  que ela não tem para onde sair ela 

secou.... 
 

20 
 

Professora 
 

Ela secou? você ouviu o que o Tiago 

falou? 
 

Olha só aqui por dentro... tem água Mostra o plástico 

com gotas de água 

21 Rian Ah é...  

22 Professora Nós jogamos água aqui?  

23 Rian Não!  

24 Professora Então, foi isso aí que Tiago explicou  

25 Professora Aí olha só como a hidratada brotou mais... 

ela foi mais rápida... 
Para a confecção do 

terrário a professora 

A professora deixou 

algumas sementes 

na água para fazer o 

terrário 

26 Caroline Qual é a hidratada?  

27 
 

Professora 
 

A do lado de cá.. vem cá para você ver Os alunos se 

levantam e vão à 

frente observar o 

terrário. Enquanto 

isso a professora lê 

o livro para 

procurar mais 

observações. A 

Pedagoga 

responsável entra na 

sala para conversar 

com a professora 
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Pessoal... olha só... a planta... presta bem 

atenção agora que são questões que vocês 

vão ter que me responder... A planta ela 

consome gás carbônico do ambiente e 

produz o gás oxigênio... 

A professora faz a 

leitura da sugestão 

de atividade do 

Trilhas 

28 Isadora Pera aí que eu sei a resposta...  

29 Professora Na nossa aula passada o estudo foi sobre 

isso... então, espera aí.. o gás oxigênio é 

liberado para a atmosfera durante o dia. E 

aí, vocês acham que  com essa planta 

tampadinha aqui aconteceu esse processo? 

 

30  Silêncio  

31 Professora A planta ela consome o gás carbônico e 

libera o oxigênio, que é o gás que a gente 

respira... por isso na aula passada  

 

32 Alan Porque sem as árvores a gente morreria, a 

árvore transmite o ar... 
 

33 Professora Qual ar?  

34 Alan O ar oxigênio  

35 Professora A planta consome o oxigênio e libera o gás 

carbônico dia e noite, A água forma um 

ciclo na natureza portanto não acaba, 

apenas muda de estado físico... foi 

exatamente o que o Alan falou, nessa 

experiência que a gente fez você acha que 

houve mudança do estado físico da água? 

A professora faz 

novamente a leitura 

de sugestão de 

atividade... 

36 Alan Sim...  

37 Rian Não...  

38 Professora Quem acha que houve levanta a mão...  

39 Vitor Eu...  

40 Isadora Houve o que tia?  

41 Professora Mudança do estado físico da água, será 

que ela transformou em vapor? Será que 

ela ficou só no estado líquido? 

 

42 Isadora Não...  

43 Rian Ela ficou em estado líquido ... as gotinhas  

44 Professora Ficou em estado líquido, mas o Tiago 

durante a explicação dele, acho que ele até 

respondeu essa questão.... 

 

45 Rian An....  

46 Caroline Ah tá a água estava na terra aí depois, é...  

47 Isadora Evaporou... só que aí tinha ... em cima 

assim tia...tava cheio de 
Fez o sinal de 

tampar o vidro do 

aquário 

48 Tiago Água..  

49 Caroline Ela evaporou...  

50 Isadora Evaporou aí o plástico cercou ela e ficou  
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cheio de gotinhas 

51 Professora Então o que que acontece, e como teve o 

plástico onde esse vapor parou 

 

52 Isadora No plástico...  

53 Professora E aí o que aconteceu? Ela voltou para o 

estado .... 
 

54 Alunos Líquido  

55 Alan Eu vou fazer isso em casa só pra ver o 

vapor saindo... 
 

56 
 

Professora 
 

É....  

O que mais vocês observaram durante essa 

experiência gente? A primeira vez que a 

gente fez não deu certo, porque vocês 

acham que não deu certo? 

 

57 Tiago Acho que tinha muita água  

58 Professora Tiago acha que é por causa da quantidade 

de água... 

 

59 Isadora Não, não é não  

60 Professora Então o que você acha que foi?  

61 Isadora Professora repete a pergunta que não 

lembro não... 

 

62 Professora Nós plantamos a primeira vez, desci com 

ela para a sala dos pedagogos, quando eu 

voltei com ela não tinha brotado... 

 

63 Caroline Era o plástico...  

64 Professora Não aqui também teve o plástico...  

65 Isadora Acho que a terra não tava boa..  

66 Professora Hum você acha que a terra não tava boa o 

suficiente... 

 

67 Tiago Acho que precisa do sol, e lá é escuro...  

68 Alan Deve ser que quando colocou mais semente 

ela cresceu... 

 

69 Professora Na isso mesmo, o Tiago acha que ela não 

brotou porque ela precisa da luz do sol, e 

lá não bateu tanta luz quanto aqui... 

principalmente aqui que ele pega só o sol 

da manhã... que é o sol mais adequado até 

mesmo pra gente.... 

 

70 Vitor Já sei ... não tá molhado o negócio, aí o sol 

bate e ela esquenta... aí o sol vai 

evaporando... 

 

71 
 

Professora 
 

Mais alguma observação gente? Vocês 

querem colocar? 
 

Então esse terrário é nosso, nós vamos 

deixar ele aqui agora, porém destampado. 
 

Quadro 8: Episódio 3 - O Terrário – Parte 2 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na transcrição acima, constituída de 71 turnos, podemos observar que em 28 turnos 

aparecem a fala da professora, perguntando, validando e/ou refutando respostas dos alunos e 

oferecendo direcionamentos sobre a observação. Os outros 43 turnos são de falas dos alunos, 

em que apontam suas observações sobre o terrário, respondem perguntas da professora, 

levantamm e rejeitam hipóteses. 

No turno 1 a professora indicou aos alunos que algo bom aconteceu, que houve 

crescimento das sementes de alpiste. Os alunos percebem o crescimento, mas não são levados, 

nesse primeiro momento, a compararem o observado com suas expectativas iniciais, que 

deveriam ser registradas inicialmente em um texto redigido pelos alunos, conforme a 

orientação pedagógica da atividade. Assim, a professora promove a realização da observação, 

mas limita a ocorrência de outras categorias que estamos analisando, como a confirmação ou 

refutação de hipóteses. Para as autoras, essa observação sobre o esperado e o ocorrido 

promove maior interesse nas crianças em continuar observando e especulando sobre o que 

estaria acontecendo no interior do sistema que contradiz suas expectativas iniciais. Essa 

atitude da professora, contemplativa, em termos gerais, é criticada por Weissmann (1998) que 

apesar de reconhecer a tentativa de romper com o modelo de ensino transmissivo, através da 

atividade experimental, não fez com que o professor progredisse na exploração de novos 

âmbitos de experiência e, principalmente, não auxiliou os alunos na superação de suas 

posições iniciais, para alcançar objetivos de um nível mais ajustado, coerente e objetivo. 

No turno 2, a aluna ciente de que naquela aula seria analisado o resultado da confecção 

do terrário e, sabendo que o experimento já havia falhado uma vez, levou uma vasilha com 

um broto de feijão para que a professora observasse. A professora valida a ação da aluna, mas 

não a questiona sobre seu ponto de vista. 

No turno 3, a professora perguntou de forma afirmativa aos alunos sobre o sucesso da 

experiência. Essa afirmação é validada por um aluno e, em seguida, no turno 5 a professora 

relembra aos alunos que tudo foi feito direitinho, mas que a experiência havia sido tampada 

com plástico filme, direcionando a problematização da aula para esse fato. No turno 7, a 

professora continuou relembrando os alunos que mesmo tampado e sem aguar, o alpiste 

brotou. Assim, a professora solicitou aos alunos explicações, hipóteses, sobre como a planta 

sobreviveu nessas condições, deixando a dúvida se realmente o sistema estava sem água 

mesmo. 
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No turno 11, observamos que o aluno diz que a água evapora. Apesar desse conceito 

não ter sido mencionado durante as aulas de confecção do terrário, observamos que o aluno 

construiu sua explicação de acordo com experiências individuais das quais dispunha. No turno 

14 a professora pediu mais detalhes a esse aluno, sobre o local de onde a água evapora, e ele 

explica que é da planta, esclarecendo no turno 17 que a água para no plástico e desce 

novamente para a terra. Nesse trecho da transcrição, observamos a presença de todas as 

categorias de análise elencadas para este episódio. Os processos de evaporação e condensação 

observados pelo aluno são destacados na orientação pedagógica da atividade, que ressalta que 

dar nome a esses processos faz com que as crianças possam ir ampliando a compreensão 

acerca deles. A mediação pedagógica do livro sugere ainda, que a professora faça inferências 

a outros processos de evaporação comuns à rotina dos alunos, como a roupa que seca no 

varal, e destaca também a possibilidade de se analisar imagens sobre o ciclo da água que 

geralmente estão nos livros didáticos. A professora nesse momento simplificou a orientação 

metodológica do livro e, para Weissman (1998), esse hábito dos professores alterarem as 

orientações das obras de apoio é consequência da ausência de uma cultura reflexiva que 

favoreça a análise de sua prática, ou seja, compreender o significado da sua ação e tomar 

consciência das implicações na formação dos alunos decorrentes de suas decisões. Ainda 

sobre o ensino do Ciclo da Água vinculado a imagens e esquemas, como sugere a orientação 

pedagógica da atividade, destacamos o trabalho de Andreza Da Silva (2012) sobre a utilização 

de uma animação como recurso multimodal para o ensino desse Ciclo. Essa pesquisa conclui 

que a utilização desse recurso possibilitou que a professora discutisse com a turma as 

limitações encontradas nos diferentes modos de representação do ciclo da água. A autora 

destaca ainda que o emprego de vários modos comunicativos, utilizados como uma estratégia 

que busca superar as limitações existentes aos instrumentos que medeiam as ações humanas, 

pode ajudar a minimizar a presença de possíveis lacunas nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

No turno 18, a professora validou a explicação do aluno e sugere que são os 

pinguinhos de água que condensam e fazem a planta crescer. No turno 19, um aluno 

entendendo que a planta utilizou a água, concordou com a explicação da professora e 

justificou sua percepção pelo fato da água ter secado. A professora, no turno 20, mostrou para 

o aluno as gotas de água condensadas no plástico filme, e faz a conexão com a explicação de 

evaporação dada pelo aluno no turno 11. Entendemos que a professora poderia ter verificado 
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se outros alunos ainda tinham dúvidas sobre esse processo, pois, como afirma as autoras do 

livro, as crianças querem ser ouvidas e necessitam verbalizar seus pensamentos como 

atividade de cognição, isto é, como produção e reelaboração de ideias. De acordo com as 

categorias elencadas aqui, a professora suprime a possibilidade de os alunos levantarem 

hipóteses e propor explicações causais. 

No turno 26, enquanto os alunos observaram qual semente havia desenvolvido melhor, 

a professora leu as orientações pedagógicas do livro, como quem procurasse mais observações 

para serem feitas com os alunos. Após alguns instantes, a professora apresentou a primeira 

questão proposta pelo livro, com o intuito de potencializar o uso da atividade, a saber: “a 

planta consome gás carbônico do ambiente e produz gás oxigênio que é liberado para a 

atmosfera durante o dia, isto é, quando há luz do sol”.  No turno 27 uma aluna diz saber a 

resposta, sinalizando que sabia sobre o que a professora estava falando. No turno 28, a 

professora reforça com os alunos que o assunto havia sido estudado anteriormente, e segue 

perguntando aos alunos se esse processo ocorreria com o sistema fechado. Observamos que a 

turma fica em silêncio, sinalizando que não sabiam o que responder à professora, então no 

turno 31 o aluno consegue fazer a conexão de que as árvores são responsáveis pela liberação 

de oxigênio para o ar, e que esse ar é vital para os seres humanos.  

Nos turnos 32 e 33 a professora deixou passar para o aluno a informação de que o 

oxigênio é um ar e não um gás. Essa confusão de conceitos é comum nas crianças, mas a 

correção caberia nesta aula, uma vez que o tema fotossíntese já havia sido trabalhado com 

essa turma e o aluno ainda apresentava a confusão. Sobre a atualização de conteúdos por parte 

do professor, Weissman (1998) destaca que um dos principais obstáculos no ensino de 

Ciências é a falta de domínio e de atualização dos professores no que se refere aos conteúdos 

escolares. Para essa autora, não há proposta didática inovadora e eventualmente bem sucedida 

que possa superar a falta de conhecimento do professor. 

No turno 34, a professora seguiu com as duas outras questões apresentadas pelo livro 

para potencializar o uso da atividade, a saber: “a planta também consome oxigênio e libera 

gás carbônico dia e noite” e “a água forma um ciclo na natureza e, portanto, não acaba, mas 

apenas muda de estado físico”. Tais questões, segundo a professora, foram resumidas pelo 

aluno nos turnos 31 e 33. A professora então pergunta se os alunos acham que, se no processo 

do terrário, houve mudança de estado físico da água, mas não problematiza a conteúdo do que 

orienta a atividade. Alguns alunos acham que sim e um aluno diz que não e, como 



115 

 

 

 

observamos no turno 42, esse aluno explica que as gotinhas de água no plástico continuam em 

estado líquido. Ou seja, para o aluno a água em estado líquido colocada no terrário, 

continuava em estado líquido na forma de gotinhas retidas no plástico. Assim, do turno 43 ao 

turno 53 observamos que a professora faz uma revisão do que havia sido dito, acompanhada 

pelos alunos, mas sem dizer a palavra “vapor”, deixando de esclarecer que o processo de 

evaporação é uma mudança de estado físico, onde a água é o vapor. Todavia, no turno 54, 

observamos que o aluno que estava com dúvida, diz que fará “isso em casa só para ver o 

vapor saindo”. Provavelmente pelos conhecimentos individuais desse aluno, e certamente pela 

forma como a professora conduziu a explicação, o aluno conseguiu compreender o conceito 

de vapor, mesmo que essa palavra não tenha sido dita na explicação. 

No turno 56, a professora retomou à segunda parte da atividade em que os alunos 

observaram que nada havia crescido no terrário e solicita que os alunos respondam por que 

acham que na primeira vez o terrário não deu certo. Observamos no trecho que vai dos turnos 

57 ao 70 que alguns alunos expõem suas ideias, levantam e refutam hipóteses, realizam 

observações, na tentativa de responder à questão proposta pela professora. Ao longo das 

respostas dos alunos, observamos que a professora rejeita algumas explicações, aceita outras, 

e apenas no turno 69 valida a resposta do aluno sobre a incidência de luz. Verificamos que na 

orientação pedagógica da atividade não traz as possibilidades para que o terrário demore a 

crescer ou simplesmente não cresça. Compreendemos que a professora acredita nessa 

possibilidade, de acordo com suas vivências, e por isso tenha dado essa justificativa aos 

alunos para a experiência não ter dado certo pela primeira vez. 

No turno 71, diante da ausência de mais questões por parte dos alunos e, por faltar 

pouco tempo para o fim da aula, a professora encerrou a atividade, deixando o terrário 

destampado sobre o armário. 

As autoras sugerem que o terrário seja mantido ao longo do ano e, segundo a 

professora, assim ela o fará, para que os alunos percebam outros conceitos como: ciclagem da 

matéria, equilíbrios e desequilíbrios ambientais, produção e consumo de alimentos, entre 

outras grandes ideias que compõem o tema das interações entre seres vivos e ambientes. 
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4.3.2 Síntese do Episódio 

 

Ressaltamos que ao apresentar o terrário pronto e com as mudas crescidas a professora 

fez uso das três questões sugeridas pela obra, com intuito de potencializar o uso da atividade: 

1) a planta consome gás carbônico do ambiente e produz gás oxigênio que é liberado para a 

atmosfera durante o dia, isto é quando há luz do sol; 2) a planta também consome oxigênio e 

libera gás carbônico dia e noite e 3) a água forma um ciclo na natureza e por isso não acaba, 

apenas muda de estado físico. Em nossas observações consideramos que as autoras propõem 

essas questões para serem problematizadas e esgotadas pela professora, com perguntas, 

inferências, esquemas, imagens, etc. No entanto, o que a professora faz em sala é utilizar as 

questões como forma de revisão de um conteúdo visto anteriormente e reforçado com a 

experiência do terrário. Dessa maneira, a professora restringe as contribuições do livro, 

alterando o formato original da atividade.  

Após a montagem do terrário, no primeiro dia, a obra orienta que a professora peça às 

crianças que façam um desenho do terrário no caderno e anotem o que elas esperam que 

aconteça com as plantas. A atividade pede também que os alunos façam um texto contando 

como foi montado o terrário. Nesta passagem, a professora simplifica a proposta e solicita aos 

alunos que façam o texto contando como foi a montagem do terrário e, os que quiserem, 

podem desenhá-lo. Ao final do processo, caso os alunos tivessem escrito no texto suas 

expectativas sobre o terrário, teria sido possível que a professora confrontasse as hipóteses 

levantadas com o que de fato havia acontecido e, esse movimento não foi proporcionado pela 

professora. Aqui notamos que, mais uma vez, houve uma redução da proposta sugerida pelo 

livro. Sobre a proposta original, as autoras consideram importante incentivar as crianças a 

falarem o que elas pensam como estratégia para enriquecer a atividade. O conflito gerado 

entre a previsão e o registro das ideias antes de fazer o terrário promove maior interesse nas 

crianças em continuar observando e especulando sobre o que estaria acontecendo dento do 

terrário. 

Sobre a escrita de um texto contando como foi a montagem do terrário, as autoras 

destacam que nos anos iniciais a ênfase está na alfabetização que também deve ser feita nas 

aulas de Ciências. Sobre essa passagem, destacamos que a professora solicitou o texto, 

recolheu e antes que pudesse ler, me entregou para análise documental. Esses textos são ricos 

de sentidos, mas com pouco domínio da linguagem escrita. Acreditamos que a prática da 
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escrita livre, como é um relatório sobre a atividade realizada, contribui para a alfabetização e 

organização de ideias nos alunos. 

Segundo a orientação pedagógica, um dos focos de observação do terrário é a 

orientação pela professora do processo de evaporação e condensação por meio das evidências 

de gotas de água. Conforme observamos, a professora consegue conduzir as observações dos 

alunos para esse foco, porém, a ideia do ciclo da água, conforme sugere a atividade,  não é 

trabalhada com a turma. Da mesma maneira, a imagem sobre o ciclo da água também não é 

utilizada pela professora, assim como as inferências a outros fenômenos do cotidiano dos 

alunos, como a evaporação da água da roupa estendida no varal, ou no chão molhado. Mais 

uma vez consideramos que a professora reduz a proposta do livro de acordo com seus 

interesses, tempo, cultura profissional e conhecimentos sobre o assunto.  Encontramos em 

atitudes como essa a identificação com o que Weissmann (1998) chama de aprendizagens 

pouco relevantes, uma vez que a professora assume uma atitude passiva, sem critérios de 

sequenciação claramente justificados, desenvolve um modelo de ensino “causal” (grifo da 

autora), e despreza a inclusão daqueles conteúdos que não foram expressamente exigidos 

pelos alunos. 

Todavia,  a atividade realizada pela professora, vai de encontro a orientação das 

autoras, que afirmam que nesse segmento do ensino fundamental vale mais o estudo de 

processos, problematização de situações, a curiosidade científica e a busca de respostas do 

que o aprendizado de conceitos científicos rigorosamente corretos.  Para Weissmann (1998), o 

problema surge quando o professor deixa de criar condições para que os alunos demonstrem 

explicitamente necessidade ou interesse pela abordagem de um determinado assunto. 

Finalmente compreendemos que a professora fez uso das contribuições do livro de 

acordo com sua necessidade, tempo e compreensão da proposta a luz de sua cultura 

profissional. Pelo interesse dos alunos e comentários observados, nota-se que este tipo de 

atividade experimental é pouco realizada pela professora. As propostas centrais colocadas 

pela atividade foram adotadas pela professora, porém, ela deixou de seguir algumas sugestões 

de aproveitamento da atividade para a exploração de temas, como solicitar às crianças que 

escrevam o que elas esperam que aconteça com as plantas após alguns dias. Para as autoras é 

importante que no momento inicial da escolarização as crianças sejam incentivadas a dizer o 

que estão pensando e depois voltem aos seus registros para conferir o que disseram em outros 

momentos. 
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Figura 13: Alunos confeccionando o terrário do episódio 3 conforme orientação do livro Trilhas para ensinar 

Ciências para crianças 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 14: Confecção do terrário 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 15: Resultado do terrário após a geminação das sementes 
Fonte: Dados da pesquisa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Com este trabalho pretendemos analisar o uso que uma professora de Ciências dos 

anos iniciais faz do livro Trilhas para ensinar Ciências para crianças em sala de aula. Trata-

se de tarefa difícil e complexa identificar e caracterizar o uso que a professora faz, em sala de 

aula, do material de apoio, pois a questão central dessa análise são os saberes do professor 

postos em prática que, segundo Sá (2010), são plurais e heterogêneos, originários da formação 

profissional e das disciplinas, dos currículos e experiências de cada um, localizados espacial, 

temporal, social e culturalmente, enfim, constrangidos por forças internas e externas à escola. 

No entanto, entendemos que as contribuições dessa pesquisa podem ser significativas no 

processo de formação de professores, aproximando a prática do professor aos materiais 

elaborados para sua formação. 

Nesta perspectiva retomamos aos episódios analisados, a fim de pontuar e discutir 

algumas questões relativas ao uso do livro pela professora. No primeiro episódio, 

consideramos que além do fator tempo influenciando o uso do livro pela professora, esta, ao 

mediar a leitura do texto e a atividade proposta, deu-se por satisfeita com os resultados 

obtidos junto aos alunos, sem perceber a necessidade de realizar as avaliações sugeridas pelo 

livro. Assim, o aspecto central do texto, que é a compreensão do conceito de inseticidas 

voláteis, é parcialmente alcançado, o que nos possibilita concluir que a professora avança em 

alguns pontos sobre sua prática, como a extrapolação dos conceitos e realização de atividades, 

a oportunização à leitura dos alunos, mas em vários outros momentos recua, reduzindo ou 

simplificando a orientação pedagógica da atividade. Ou seja, nos momentos em que a 

professora extrapola os comandos da atividade, entendemos que ela se apropria de suas ideias 

centrais e, nos outros momentos, faz uso dessas contribuições, sem incrementar, apenas 

reduzindo ou simplificando. Tal forma de uso pode ser reflexo da cultura da professora, da 

sua formação, da sua prática e está diretamente relacionada à cultura escolar, que dita o 

tempo, o conteúdo e, de certa maneira, a forma como o professor deve trabalhar. 

Sobre o segundo episódio, reforçamos nossa percepção de que, considerando a 

orientação pedagógica do livro e a atividade realizada, a professora não tomou para si as 

ideias principais do livro e da atividade. Caso o tivesse feito, mesmo se deparando com o 

inesperado, o imprevisto pelo livro, teria condições de problematizar de maneira produtiva o 

conteúdo do qual dispunha juntamente com seus alunos.  
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 Sobre o terceiro episódios analisado, destacamos alguns conhecimentos possíveis de 

serem avaliados pelo professor apontados pela mediação pedagógica que foram alcançados 

pela professora com a realização da atividade. São eles: Interpretar mudanças de estado físico 

da água em situações do cotidiano, a influência do calor nessas mudanças de estado; Observar 

as modificações ocorridas no terrário; Interpretar a dependência das plantas e animais de luz 

solar, água e ar.   

Diante dos dados e discussões apresentados até o momento e considerando os limites 

desta pesquisa, apresentamos as evidencias principais que alcançamos com o presente 

trabalho. Chamamos de evidencias principais aquelas relacionadas às perguntas que 

nortearam esta pesquisa, referentes ao modo de recepção e uso do livro pela professora: o que 

ela usa, quando e por que. Antes, gostaríamos de salientar que reconhecemos que certamente 

a professora tem muitos e diferentes saberes adquiridos em diferentes momentos e oriundos 

de sua formação profissional, como também de outras instancias formativas. Ao praticar esses 

saberes em sua profissão, a professora não somente os reproduz, como também os atualiza e 

os transforma, fazendo-os constituir, assim, os fundamentos de sua competência. Desta 

maneira não é nossa intenção emitir juízo sobre o trabalho da professora, mas de analisar o 

uso que a mesma faz do material de apoio em questão. 

Assim, entendemos que a recepção do livro Trilhas pra ensinar Ciências para 

crianças foi integral e aberta a possibilidades. Tendo em vista que a professora não conhecia 

o material e aceitou trabalhá-lo em suas aulas no meio do ano letivo, adaptando os 

planejamentos estabelecidos por sua coordenação pedagógica, buscando executar as 

atividades propostas pelo livro, entendemos que, ao receber o material, a professora buscou 

tomar para si ou ao menos adaptar-se a essas contribuições no decorrer de sua prática.  

Sobre o que a professora usou do livro, destacamos que a escolha do conteúdo a ser 

trabalhado, nesse caso o capítulo 1 “ambientes e seres vivos” está relacionada ao fato de ser o 

mesmo conteúdo previsto pela coordenação pedagógica da escola e que deveria ser trabalhado 

nos meses de agosto e setembro de 2015, nas aulas de Ciências. Sobre essa adaptação, 

ressaltamos as características dos materiais de apoio que são instrumentos complementares na 

prática docente e, no caso do livro, se mostra aberto e com amplas possibilidades de trabalhar 

e discutir com os alunos um mesmo tema/tópico. Acreditamos que a escolha do conteúdo, 

embora tenha sido orientada pelo planejamento escolar, foi facilitada pelas características e 

apresentação dos conteúdos no livro em questão. 
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Destacamos que as aulas analisadas mostram que a professora limita o uso do livro à 

execução da atividade proposta, deixando de trabalhar com os alunos as seções de avaliação 

de aprendizagem. Há também outras sessões das quais a professora faz uso parcialmente, 

como a sessão “Conversando sobre a atividade proposta”, onde as autoras buscam dar ideias 

para abordagem e discussão do tema proposto, entre outras orientações. Em nossa análise 

observamos que a professora acata algumas das orientações disponíveis nessa sessão, mas 

ignora outras. Neste sentido observamos que a orientação pedagógica tem pouca influencia, 

nesse caso, no modo como o professor toma decisões em sala de aula, ou mais 

especificamente, sobre o modo como o professor conduz a atividade em sala de aula. Para Sá 

(2010), o que o professor busca para complementar sua prática são informações que possam 

ser transformadas em atividades escolares e inovações didáticas que resultem em aplicação 

eficaz e, nesse sentido, seu saber profissional acumulado é constantemente validado.  

Na execução da atividade experimental – O terrário, parte 1 – observamos que a 

professora necessitava do resultado previsto pelo livro e não estava preparada para o não 

crescimento das sementes. De acordo com as orientações das autoras sobre a atividade e na 

apresentação da obra, a professora teria condições de tornar o resultado inesperado produtivo 

através de questionamentos, inferências e problematizações que levassem os alunos a 

perceberem o que estava acontecendo dentro do sistema fechado. Acreditamos que a cultura 

profissional da professora não permitiu que esse aproveitamento fosse realizado, justamente 

por não ser prático nem previamente estabelecido por ela. 

Observamos algumas vezes, no processo de transposição didática, que a professora 

deixa de realizar algumas sugestões do livro, recorrendo a cortes, simplificação e adaptações 

para torná-lo tanto ensináveis como ferramenta de trabalho. Segundo Sá (2010), essas 

transformações tornam o saber factível de ser ensinado, adquirido e validado. Porém, não 

podemos ignorar que tais adaptações podem buscar mascarar alguma dificuldade da 

professora com o conteúdo o que, segundo Weissmann (1998), torna impossível que haja 

envolvimento da professora numa relação de ensino, agindo como mediadora entre um sujeito 

e um conhecimento, sem que possua a apropriação adequada desse saber. 

De toda maneira, a nosso ver, sempre é válido considerar a natureza daquilo que a 

professora ensina, ampliando o conceito de conteúdo, conforme defende Weissmann (1998), 

para qualquer elemento da cultura de um grupo social que o professor considere que deve ser 

assimilado pelos seus alunos. A preocupação da autora nesse caso é como e quando esses 
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conteúdos serão ensinados e quais estratégias de ensino seriam adequadas a cada caso. 

Entendemos que, mesmo a professora não utilizando o livro da forma como as atividades 

foram planejadas, ela fez uso parcial e transmitiu algum conteúdo e/ou atitudes aos alunos. 

Sobre esse movimento, acreditamos que pesquisas futuras poderiam se dedicar a compreender 

o que dita a condução da aula de Ciências: Se não é o texto de apoio, seria a necessidade 

social ou a cultura profissional docente? 

 Destacamos que a professora toma posse mais daquilo que reforça seu trabalho e sua 

concepção, ou seja, no trabalho com texto e com atividade experimental, a professora 

desenvolve as atividades de acordo com seus conhecimentos e sua visão de metodologia, de 

forma que parte das orientações da obra passam despercebidas ou não a alcançam. Sobre as 

orientações pedagógicas do livro, entendemos que são textos que visam uma reflexão 

sistemática sobre a prática docente e foram escritas para um profissional que compartilhe das 

concepções das autoras, visto que o uso do livro deveria ir além da execução das atividades tal 

qual como se apresentam. 

Consideramos que os materiais de apoio teórico-metodológico poderão cumprir o 

papel para o qual foram pensados, caso cheguem ao professor que possuir a mesma tendência 

ou cultura profissional defendida por seus autores. No entanto, não podemos ignorar, 

conforme aponta nossa análise documental, que na atualidade a maioria dos livros de apoio 

teórico-metodológico disponíveis aos professores são construtivistas e, assim, faz-se 

necessário que os professores em sua formação inicial e em sua prática estejam atualizados e 

preparados para interpretar e atuar com tais materiais. Destacamos esse ponto pois os 

planejamentos curriculares  para o ensino de Ciências para crianças são imensos e o sistema 

escolar acaba  limitando o tempo e conteúdo que o professor deverá ensinar às crianças. Esse 

engessamento influencia na forma de trabalho do professor que, de certa maneira, se torna 

automática, sem – ou com pouca – possibilidade de reflexão ao planejar e executar uma 

atividade. 

Conforme se enunciou, esta pesquisa visa contribuir para a construção do 

conhecimento sobre a formação do professor das séries iniciais, relacionando sua prática de 

sala de aula com os materiais de apoio a ele dirigidos. Neste sentido, diante das evidências 

apontadas, indaga-se ainda: um programa de formação de professores, para atingir seu 

objetivo maior de melhorar a qualidade de ensino, não deveria incluir em seus pressupostos as 

particularidades dos materiais de apoio disponíveis para assessorar a prática desses 
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profissionais? Acreditamos que o preparo dos professores para a leitura, interpretação e 

execução dos conteúdos disponíveis nesses materiais poderia fortalecer a prática desses 

profissionais. 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS 

OU RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS 

  

Gostaríamos de convidar o aluno (a) _______________________________________ 

da Escola Tomas Antônio Gonzaga a participar do projeto de pesquisa “Recepção e uso de 

material escrito para formação de professores: um estudo de caso da apropriação do livro 

Trilhas para ensinar Ciências para Crianças”, sob a orientação da Profa. Dra. Sheila Alves 

de Almeida junto com a mestranda Bárbara Luiza Alves Pereira. 

O objetivo do estudo é identificar, sob o ponto de vista do professor, as condições de 

acesso e estudo sobre o livro “Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças”, o uso que faz, em 

sala de aula: o que é utilizado, como e por que, além de possíveis impactos. 

O voluntário participará da pesquisa, sendo filmado nas próprias dependências da 

escola, dentro do horário das aulas de Ciências. Não estando assim exposto (a) a qualquer tipo 

de risco ou incômodo, como ter que sair da escola, deslocar para outro lugar ou deixar de 

participar das 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 refletirem sobre a própria 

prática no momento da seleção e uso do material didático nas aulas de Ciências, bem como 

demonstrar a importância destes procedimentos como forma de instrumentalizar o educando 

na compreensão do mundo em que vive através das aulas de Ciências.  

Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade 

da Orientadora Profa. Dra. Sheila Alves de Almeida e serão arquivados no Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (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 remuneração financeira e nenhum tipo de gasto para os 

voluntários. 
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Você tem a 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) 

3428-2271 ou para a mestranda Bárbara Luiza Alves Pereira, pelo telefone (31) 9229-9892, 

ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – 

CEP/UFOP, no CAMPUS Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 

3557-1368. 

 

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL: 

 

Eu____________________________________________________responsável pelo 

voluntário (a), tendo compreendido perfeitamente tudo o que me 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 e DOU O MEU CONSENTIMENTO 

SEM QUE PARA ISSO TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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ANEXO II – CARTA DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 

A Escola Municipal Monsenhor José Cota está sendo convidada a participar da 

pesquisa “Recepção e uso de material escrito para formação de professores: um estudo de 

caso da apropriação do livro Trilhas para ensinar Ciências para Crianças”, que será realizada 

para obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação da Profa. Dra. Sheila Alves de Almeida, 

como dissertação de mestrado da aluna Bárbara Luiza Alves Pereira. 

O objetivo do estudo é identificar, sob o ponto de vista do professor, as condições de 

acesso e estudo sobre o livro “Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças”, o uso que faz, em 

sala de aula: o que é utilizado, como e por que, além de possíveis impactos. Participarão deste 

estudo alunos da turma do 4º ano do ensino fundamental I, de ambos os sexos, que aceitarem 

participar e que tenham recebido a autorização do responsável. Também fará parte do grupo 

de estudo o professor dessa turma desde que o mesmo aceite participar da pesquisa. 

O estudo será realizado nas dependências da própria escola e para coleta de dados 

serão realizadas entrevistas semiestruturadas com o professor de Ciências dessa turma em que 

algumas aulas serão observadas e gravadas por um período de dois meses, três vezes por 

semana. 

A entrevista com o professor será realizada em um horário combinado entre o mesmo 

e a entrevistadora. Durante a realização da entrevista, caso o professor se sinta desconfortável 

em responder alguma pergunta poderá se recusar a respondê-la e estará livre para interromper 

a entrevista sem qualquer prejuízo. 

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado 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 

e autoriza a participação da escola, com consentimento sem que para isso tenha sido forçada 

ou obrigada. Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela atenção e contribuição da 

escola com este estudo. 
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CONSENTIMENTO: 

 

Eu_____________________________________________________________ 

diretora da Escola Municipal Monsenhor José Cota 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. 

________________________________________________ 

Diretora da Escola 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Sheila Alves de Almeida 

Orientadora da Pesquisa 

 

Ouro Preto, ____ de ______de 2014 
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ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 

PROFESSOR 

 

Prezado Professor, 

Convidamos o Sr. a participar da pesquisa “Recepção e uso de material escrito para 

formação de professores: um estudo de caso da apropriação  do livro Trilhas para ensinar 

Ciências para Crianças”, que será realizada para obtenção do título de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação da 

Profa. Dra. Sheila Alves de Almeida, como dissertação de mestrado da aluna Bárbara Luiza 

Alves Pereira. 

O objetivo do estudo é identificar, sob o ponto de vista do professor, as condições de 

acesso e estudo sobre o livro “Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças”, o uso que faz, em 

sala de aula: o que é utilizado, como e por que, além de possíveis impactos. 

O instrumento a ser utilizado com você será a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas contendo questões sobre sua formação, tempo de atuação, e questões 

relacionadas aos materiais didáticos utilizados por você, em especial sobre o Livro Trilhas 

para Ensinar Ciências para Crianças, que o Sr. receberá para previamente para análise e 

preparação das aulas para a turma do 4º ano do ensino fundamental I, que será pesquisada. As 

entrevistas terão somente o áudio gravado. 

A opinião dos alunos, os significados e valores que eles vinculam às várias atividades 

do ensino devem ser considerados pelo professor. E os resultados deste estudo podem ajudar 

aos professores a refletirem sobre a própria prática no momento da seleção e uso do material 

didático nas aulas de Ciências, bem como demonstrar a importância destes procedimentos 

como forma de instrumentalizar o educando na compreensão do mundo em que vive através 

das aulas de Ciências.  

O risco associado a esta pesquisa inclui a revelação da identidade do voluntário, 

contudo, todos os cuidados serão tomados buscando garantir que a identidade dos voluntários 

e da escola não sejam reveladas publicamente em nenhuma hipótese. 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. Todos os registros efetuados 

no decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade da Orientadora Profa. Dra. Sheila 
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Alves de Almeida e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 

(UFOP), na sala 26C por um período de cinco anos, sendo descartados após este período. 

Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo 

científico. 

Durante a realização da entrevista você poderá se recusar a responder qualquer 

pergunta e estará livre para interromper a entrevista sem qualquer prejuízo. A entrevista será 

realizada em um horário combinado entre você e a entrevistadora, para que não haja prejuízo 

na sua atuação nas aulas de Ciências. Não haverá qualquer forma de remuneração financeira 

ou gastos para você.  

Você tem a 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) 

3428-2271 ou para a mestranda Bárbara Luiza Alves Pereira, pelo telefone (31) 9229-9892, 

ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – 

CEP/UFOP, no CAMPUS Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 

3557-1368. 

Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o que lhe foi informado sobre a 

sua participação voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, você concorda em 

participar da pesquisa, com consentimento sem que para isso tenha sido forçada ou obrigada. 

 

________________________________________________ 

Professora 

 

________________________________________________ 

Profa. Dra. Sheila Alves de Almeida 

Orientadora da Pesquisa 

 

 

Ouro Preto, ____ de ______de 2014 
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ANEXO IV- ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR  

 

Nome: 

Data: 

Formação: 

1. Qual é o seu tempo de atuação como professora de Ciências? 

2. Há quanto tempo você leciona nessa escola? Como se deu o seu ingresso? 

3. Como você caracteriza os alunos dessa escola? 

4. Fale um pouco sobre sua experiência como professora de Ciências. 

5. Qual sua opinião sobre o livro didático adotado pela escola? 

6. Como você prepara suas aulas para a turma a ser pesquisada? 

7. Quais materiais didáticos fazem parte de sua biblioteca atualmente? 

8. O que você espera de um material didático de apoio ao professor de Ciências? 

9. Qual a importância de fontes alternativas no preparo das suas aulas? 

10. Qual a relação dos seus alunos com o livro didático adotado pela escola? 

11. Qual a relação dos seus alunos com materiais didáticos diversificados 

utilizados nas aulas? 

12. Como professora você se considera pesquisadora na busca de novas 

metodologias de ensino? 

13. Atualmente quais características lhe fazem selecionar determinado material 

didático? 
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ANEXO V - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARA O DIÁRIO DE CAMPO 

1. Conteúdo ministrado na aula. 

2. Os alunos participam da aula? Como? 

3. Recursos utilizados durante a aula. 

4. Temas e conceitos abordados. 

5. Como o Livro TECC é utilizado? 
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ANEXO VI- DIÁLOGO EPISÓDIO 1  - A INTERAÇÃO ÁGUA E SOLO E AS 

INTERFERÊNCIAS HUMANAS 

Turno Participante Discurso Comentário 

1 Professora Então, para a aula de hoje nós vamos organizar 

um circulo, essa fileira pode só virar as 

carteiras, essa aqui do canto a mesma coisa 

E espera que os 

alunos o façam 

2 Professora Na aula de hoje, vocês vão receber um texto... 

é... nós vamos continuar falando sobre a 

natureza, sobre o meio ambiente e sobre os seres 

vivos. Não vou dar muita dica para vocês não, 

mas eu quero ouvir de vocês o conhecimento que 

vocês tem. O que vocês acha que significam as 

coisas e o que vocês vão entender do texto. 

Primeiro vocês vão fazer uma leitura silenciosa, 

aquela só com os olhos e a boca fica fechada, 

depois eu vou ler com vocês. 

A professora 

explica e distribui 

a folha com o 

texto... Leitura de 

aprox.. 10min. 

3 Professora Antes de começar a leitura coletiva, vamos 

conversar, do que este texto está falando? 
 

4 Laís Sobre inseticidas,  

5 Rian Sobre o que está acontecendo..  

6 Tiago Sobre os agrotóxicos  

7 Professora Isso, sobre os inseticidas, que são tóxicos né? E 

qual o efeito que esse inseticidas tem causado 

para o meio ambiente? 

 

8 Rian Mal  

9 Professora Tem sido bom?  

10 Caroline Não  

11 Professora Ela tem causado um bom impacto?  

12 Rian Não  

13 Professora Não?  O  que de mal ela está fazendo?  

14 Caroline Matando os peixes  

15 Professora É, se ela está matando, ela está sendo usada de 

forma correta? 
 

16 Rian Não  

17 Professora E porque ela não está sendo usada de forma 

correta? Porque ela esta sendo usada errada? 

Causando esse prejuízo aqui para o meio 

ambiente? 

 

18 Vitor Porque coloca muito...  

19 Professora Muito bem, porque coloca uma quantidade 

superior ao que é recomendado. 
 

20 Professora O que mais? Esse texto, em especial  está 

falando que esses inseticidas está fazendo mal a 

que animal? 

 

21 Rian O peixe  

22 Vitor Os cascudinhos (risos)  
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23 Professora Isso mesmo, os peixes, nesse caso os 

cascudinhos. E em qual região isso está 

acontecendo? 

 

24 Tiago No sul...  

25 Rian No sul do  sei lá o que..  

26 Caroline Do Paraguai...  

27 Professora O Paraguai não pertence ao Brasil ta? Então 

vamos lá, “Peixes sensíveis aos inseticidas 

voláteis”... antes de ler esse texto vocês já 

tinham ouvido falar na palavra inseticida? 

 

28 Laís Eu já...  

29 Rian Já..  

30 Vitor Acho que não..  

31 Tiago Eu não...  

32 Professora E inseticidas voláteis, vocês já conheciam isso?  

33 Rian Não...  

34 Professora Com essa primeira leitura deu para vocês 

saberem o que é esse negócio aí de inseticidas 

voláteis? 

 

35 Laís Anhan Aluna afirma 

36 Professora  O que vocês viram que é?  

37 Laís Que inseticidas são venenos...  

38 Professora Na  

39 Tiago Que é para matar pragas...  

40 Caroline São líquidos que evaporam facilmente  

41 Professora Muito bem Cauã, respondeu em cima do pedido.  

42 Professora Peixes sensíveis aos inseticidas voláteis, lê pra 

mim o primeiro parágrafo Isadora... 

Isadora faz a 

leitura (texto em 

anexo). 

43 Professora Agora vai lá Cauã Cauã faz a leitura 

44 Professora Silêncio que o Cauã está lendo...  

45 Professora Agora olha só, vocês acham que esses 

inseticidas são usado apenas lá no sul? 

 

46 Alunos Não  

47 Laís Aqui também....  

48 Professora Em toda região né? Para que os agricultores 

usam esses inseticidas? 

 

49 Tiago Para matar pragas nas plantas  

50 Professora Isso, para eles não terem nenhum prejuízo na 

hora da colheita, para as verduras, legumes, 

plantas nascerem direitinho sem ter risco de ter 

alguma praga e eles poderem vender. Né? Agora 

olha só, será que todos os alimentos que a gente 

consome, que vem de uma horta, uma colheita, 

será que eles são todos contaminados? 

 

51 Laís Ah a maioria...  

52 Caroline Não... tem aqueles que a gente planta em casa...  



139 

 

 

 

53 Professora Isso quando plantamos nossa própria horta, 

sabemos que não tem agrotóxicos. Existe 

também as plantações chamadas orgânicas, 

vocês já ouviram falar? 

 

54 Laís Não...  

55 Rian Eu não, orgânica?  

56 Professora Isso, quando o agricultor consegue cultivas sem 

adição de agrotóxicos, ele vende o produto um 

pouco mais caro, é chamado 

orgânico...Entendeu? então vamos lá... Leia o 

segundo parágrafo Estefani...  

A aluna faz a 

leitura 

57 Professora Então, o que está falando aí? É só na região sul 

que tem problema? 

 

58 Laís Não...  

59 Rian Não, no Brasil todo!  

60 Professora Vamos lá, leia aí o terceiro parágrafo pra mim 

Fernanda 
A aluna faz a 

leitura 

61 Professora E aí, esse terceiro parágrafo falou o que pra 

gente? 
 

62 Caroline Sei lá...  

63 Rian Fala dos cascudinhos...  

64 Professora Nesse caso ele explicou o resultado de uma 

pesquisa, concordam comigo? 

 

65 Alunos Sim...  

66 Professora E essa pesquisa foi feita por quem?  

67 Tiago Por um biólogo da universidade...  

68 Professora Biólogo né? Isso mesmo! E o que essa pesquisa 

comprovou? 

 

69 Caroline Que  esses agrotóxicos alteram o 

comportamento dos peixes.... 
 

70 Professora E oque são os cascudinhos mesmo?  

71 Laís Peixes...  

72 Professora E onde eles são encontrados Tiago?  

73 Isadora Na água?  

74 Professora Na água mas aonde?  

75 Isadora No sul...  

76 Professora  Ah, muito bem. O que acontece com os 

cascudinhos? Agora o quarto parágrafo pode ler 

Naiara... 

A aluna faz a 

leitura do quarto 

parágrafo 

77 Professora E aí, vamos fazer um resumo desse parágrafo 

para ver o que a gente entendeu sobre ele? E aí? 

O que esse parágrafo contou p gente? 

 

78 Laís Que te muitos peixes mortos  

79 Tiago Na água...  

80 Professora Quando a gente encontra muito peixe morto na 

água, o que a gente pensa? 
 

81 Tiago Que não teve oxigênio na água  
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82 Professora Nesse parágrafo explicou aqui sobre essa perda 

de oxigênio na água, o que acontece? 
 

83 Tiago A água fica muito suja....  

84 Rian O professora, a água fica cascuda? É?  

85 Professora An? (risos) Então o que causa essa perda de 

oxigênio na água? 
 

86 Tiago Os dias muito quentes...  

87 Professora Tem outra causa também..  

88 Rian Rede de esgoto...  

89 Professora Esgoto o que?  

90 Tiago Quando alguma pessoa joga lixo lá dentro, fica 

sujo lá dentro e falta oxigênio... 

 

91 Professora O que é o esgoto, é a água suja que sai das 

casas e eles jogam nos rios, aí não tem jeito do 

peixe sobreviver. Muito Bem, o quinto 

parágrafo... quer ler Tiago... pode ir Alan... leia 

alto igual você fala diariamente, tá? 

O aluno faz a 

leitura... 

92 Professora Então esse quinto parágrafo o que chamou mais 

a atenção do que ele falou? 

 

93 Isadora Que altera o movimento dos cascudinhos...  

94 Professora Ta, esse era o problema, mas o que esse 

parágrafo está dizendo para gente? 
 

94 Rian Que os inseticidas jogados nas plantas... é...  

96 Tiago Chega até o rio  

97 Professora Eles não sabiam o que eram e depois 

perceberam que eram os inseticidas né? Ok. 

Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? 

 

98 Alunos Não...  

99 Professora O que vocês acharam disso?  

100 Alunos Bom...  

101 Professora E o que  isso acrescentou para vocês...  

102 Alan Conhecimento, sabedoria...levar as coisas a 

sério (risos) 
 

103 Professora An. Muito bem.  Agora vem aqui uma parte da 

atividade “Orientando a leitura” peça as 

crianças para lerem o texto sobre os 

cascudinhos. Depois peça que em dupla elas 

indiquem os parágrafos que respondem cada 

uma das seguintes sugestões. Como a gente está 

em circulo, pode responder cada um aí 

individualmente. Vocês vão ver aqui olha, a letra 

a está perguntando o que são inseticidas, vocês 

não vão me responder o que é, vai colocar no 

texto em qual parágrafo está... 

A professora faz a 

leitura do 

comando tal qual 

está no livro. 

104 Rian An...  

105 Caroline Pode conversar com o colega...  

106 Tiago O professora pode responder na folha?  
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107 Professora Isso, na folha mesmo....  

108 Tiago Só o parágrafo?  

109 Professora Isso, na frente da pergunta você escreve aí o 

parágrafo. 
Os alunos 

permanecem 

algum tempo 

fazendo a 

atividade 

110 Professora Podemos corrigir?  

111 Alex Nossa, tá fácil  

112 Alan Tá mesmo...  

113 Professora Prontinho? Então vamos ver aí, em qual 

parágrafo vocês encontrara a resposta dessa 

questões... vamos lá, letra a, o que são 

inseticidas? Está no parágrafo... 

 

114 Laís0 Parágrafo....1  

115 Rian Um,  

116 Professora Qual parágrafo?  

117 Rian Um  

118 Professora Quem concorda levanta o dedo Todos levantaram 

119 Professora Certinho. Letra b, o que são inseticidas voláteis?  

120 Rian Parágrafo 3  

121 Laís três   

122 Tiago Um...  

123 Rian É um...  

124 Professora Inclusive olha só, está no finalzinho do primeiro 

parágrafo...inseticidas voláteis são líquidos que 

evaporam facilmente tornando-se gases..... Letra 

c, para que serve os inseticidas? 

 

125 Caroline Tá no... 5  

126 Rian No 4...  

127 Tiago No parágrafo 1...  

128 Vitor Está no 1  

129 Professora Ê Vinícius, você não fez nada hein? Parágrafo 1 Faz o número 1 

com o dedo 

130 Alan De novo?  

131 Professora De novo!   

132 Laís Tudo um?  

133 Rian Ágora é a d...  

134 Professora Letra d, o que se caracteriza como uso indevido 

de agrotóxico? Parágrafo.. 
 

135 Caroline 2  

136 Rian O 2  

137 Alan NO 5... NO 4...3.2...  

138 Professora Parágrafo 2. Ele está chutando né... deixa 

estar... 
 

139 Professora Letra E, o que está causando alterações no  
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movimento do cascudinho? 

140 Rian Parágrafo 4  

141 Caroline 4  

142 Alan 2..1..3  

143 Isadora É no 3 tia...  

144 Laís É no 5...  

145 Tiago O professora fala logo... A professora 

estava lendo 

novamente do 

texto. 

146 Rian Anda tia...  

147 Professora  Parágrafo três...  

148 Tiago Acertei!!! Neste momento a 

professora é 

solicitada à porta 

da sala 

149 Professora  Letra e,  Porque nos dias quentes, muitos peixes 

morrem? 
 

150 Tiago 4  

151 Rian 4  

152 Professora Isso...4  

153 Tiago Acertei!!!  

154 Professora Letra G, quais são as causas que levam os 

peixes à morte? 

 

155 Rian Parágrafo 4  

156 Tiago 5  

157 Laís Quatro...  

158 Isadora Quatro e no 5  

159 Professora Ah muito bem Tiago, está no 4 e no 5.  

160 Laís Então coloco qual?  

161 Professora Os dois, o 4 e o 5  

162 Caroline Como assim tia?  

163 Professora Tem a resposta nos dois parágrafos, no 4 e no 5. 

Agora vou falar a última, letra h, porque os 

cascudinhos estão morrendo? 

 

164 Rian Parágrafo 5  

165 Parágrafo. Isso 5...se eu não tivesse dito qual é o parágrafo 

vocês iam querer dar a resposta sem voltar no 

texto né. 

 

166    
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ANEXO VII-  DIÁLOGOS EPISÓDIO 2 e 3 – O TERRÁRIO 

 

Turno Participante Discurso Comentário 

1 Laís Tia, hoje tem jogo? Se referindo às aulas 

anteriores que foi o 

bingo da cadeia 

alimentar. 

2 Professora Não, hoje não é jogo não. Hoje, nós 

vamos trabalhar aqui, continuando 

trabalhar o livro de ciências que a 

Bárbara está trabalhando...hoje nós 

vamos fazer um terrário. Quando 

vocês estudaram em séries 

anteriores vocês chegaram a fazer a 

experiência de ... de plantar.... 

 

3 Rian Eu já...  

4 Tiago Eu já... já plantei feijão...  

5 Professora Já?! O que vocês plantaram?  

6 Rian Feijão...  

7 Tiago Já plantei Feijão...  

8 Caroline Manga...  

9 Professora Manga?  

10 Rian  lá no primeiro ano...  

11 Professora Então, vocês gostaram desse tipo de 

atividade? 
 

12 Alunos Sim  

13 Tiago Sim  

14 Professora Você lembra quais passos você usou 

para plantar essa manga? 
 

15 Caroline Eu lembro, lavei e coloquei a 

semente no buraco... 
 

16 Professora A semente da própria manga?  

17 Caroline É...  

18 Professora E ai deu certinho?  

19 Caroline Deu, só que aí os homens foram lá e 

cortaram tudo... 

 

20 Professora Ah meu Deus! E aí Victor Hugo, 

você lembra como foi sua 

experiência? 

 

21 Laís Ah eu esqueci...  

22 Professora Alguém lembra? Pode contar  

23 Rian É  aí as meninas plantou uma 

plantinha e ficaram jogando 

água...mas a plantinha morreu 

 

24 Professora Mas como foi esse processo? O que 

vocês usaram para plantar? 
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25 Rian É.. terra, água, adubo...  

26 Vitor Fura um buraco...  

27 Tiago Dentro do copo descartável...  

28 Professora E cada um fez sua plantinha ou foi 

uma coletiva? 

 

29 Tiago Não, cada um fez a sua...  

30 Professora E aí vocês ficavam o observando o 

que ia acontecendo? 
 

31 Rian Todo dia a gente ia lá e tacava 

água... 

 

32 Professora E como eram as mudanças de um dia 

para o outro ou de uma semana para 

outra? 

 

33 Tiago Ela começou a crescer...  

34 Rian É  

35 Professora E foi na terra mesmo ou foi no 

algodão? 
 

36 Rian O meu foi no algodão...  

37 Professora O marcos conta pra gente então 

como foi a sua com algodão... 
 

38 Vitor Ah no algodão é fácil tia...  

39 Rian A nossa... nós colocou o bago de 

feijão jogou a terra, colocou o 

algodão e jogou água... 

 

40 Professora Usou os dois então? Terra e 

algodão? 

 

41 Rian Isso...  

42 Isadora Eu plantei em casa tia, um pezinho 

de maça, plantou na terra, no vaso 

que ficava no sol.... 

 

43 Professora E deu certo?  

44 Isadora Ahan.. ela foi crescendo...  

45  Ah tá, entendi. Então olha só, hoje a 

gente vai tá começando uma 

experiência nova.... 

Pausa para pegar o 

livro, e chamar 

atenção dos alunos 

46  Silêncio....  

47 Professora Alan, se você não sentar no seu 

lugar você vai sair da sala... 

O telefone da 

professora toca e ela 

atende... 

48 Professora Tiago e Alan...Pessoal vamos lá 

então, esse terrário hoje, a gente vai 

tá fazendo, vou explicar para vocês 

os procedimentos de como vai ser. 

Porque todos vocês vão participar 

da montagem dele, da confecção 

dele... porque eu e Bárbara vamos 

ficar só olhando e ver se vocês 

Chama a atenção e 

dá o comando da 

atividade baseada no 

livro 
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sabem plantar não é Barbara? Pra 

ver se daqui pra frente vocês vão 

saber cuidar também.... olha, eu 

tenho medo de deixar aqui na sala... 

dentro do armário vai ficar 

abafado... 

49 Rian Deixa eu levar para casa?  

50 Professora Não, não porque eu sei que vocês 

moram longe, e é vidro... 
 

51 Professora Então vai fiar lá em baixo, e cada 

dia um busca  e outro leva de volta 

depois da aula.... 

Pausa para a 

professora ler o 

livro 

52 Professora Primeiro vou falar para vocês o 

passo a passo de como vamos 

montar o terrário... o livro sugere 

que a gente pode estar usando um 

aquário,  ou uma garrafa pet... a 

Bárbara trouxe a o aquário. Então 

vamos montar o terrário no aquário. 

Com o livro na mão 

53 Vitor Terraço?  

54 Professora Na parte inferior do aquário coloque 

um cada de 3 cm de areia... 
 

55 Rian Areia?  

56 Professora E em cima dessa uma outra de 7 cm 

de terra... e é bom também no fundo 

a gente colocar as pedrinhas... 

 

57 Laís Aquelas ali  oh...  

58 Professora É, ela já trouxe...   

59 Laís pra que?  

60 Professora Pra não deixar perder a umidade Faz o sinal com as 

mãos abrindo e 

fechando e continua 

a ler o livro 

61 Professora Plante algumas mudinhas... aí aqui 

deu sugestão pode ser trevo, grama, 

alpiste, semente de feijão... 

 

62 Vitor Girassol tia!  

63 Professora Aí gente, depois de ter colocado a 

pedra, a areia, a terra, a semente... 

nós vamos cobrir com plástico, 

aquele plástico filme... só que é isso 

que a gente vai perceber durante a 

semana, não vamos abrir essa plana 

não, é a partir daí que a gente vai 

observar se ela vai sobreviver... 

 

64 Alan Ou se ela vai bater as botas  

65 Professora Ou se ela vai morrer...Será? Durante Livro nas mãos até 
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essa observação nós vamos 

responder a três questões que tem 

aqui no livro...mas pra isso a gente 

vai observar durante essa semana e 

na sexta feira nos vamos montar um 

relatório coletivo de tudo que vocês 

observaram nessa semana toda. 

aqui... 

66 Alex Sexta feira eu não venho não 

professora... 
 

67 Professora O Senhor está faltando muito na 

sexta-feira né? 
 

68 Professora Aí olha só, então na sexta-feira 

vamos fazer essa observação e 

montar o relatório, vamos ver se vai 

dar certo, o que é novidade para 

vocês e o que não é. 

 

69 Professora Cauã, vai lá em baixo pra mim e 

pega um pouco de areia... 
 

70 Laís O professora deixa eu...(muitos 

falam ao mesmo tempo) 

 

71 Professora Vocês vão sentar... Dispõe o material 

sobre a mesa do 

professor,  

72 Professora Eu vou fazer uma advertência aqui 

sabe, e vou deixar ela em aberto 

porque quem mais atrapalhar a aula 

vai ter que assinar tá? E Bárbara vai 

ter que colocar no trabalho dela da 

faculdade que a professora teve que 

dar ocorrência porque os alunos não 

soube se comportar. E eu vou pedir 

para ela citar os nomes de quem 

assinou aqui. 

Os alunos estavam 

agitados, foi 

necessário esperar 

um aluno chegar 

com areia... 

73 Professora Então vamos lá, a primeira camada 

aqui... aqui está o aquário, as 

pedrinhas, a terra vegetal, e o 

alpiste, o hidratado (dorme na água 

para tirar a dormência da semente) 

porque diz que assim germina mais 

rápido...olha aqui para vocês verem  

A professora mostra 

os materiais aos 

alunos e passa nas 

carteiras mostrando 

o potinho com 

alpiste hidratado 

74 Caroline O professora vai usar as duas?  

75 Professora ... a gente pode até usar as duas uma 

de um lado e outra de outro para ver 

se germina mais rápido .. pode ficar 

sentado que eu vou passar de 

carteira em carteira 

 

76 Tiago  como é que o alpiste nasceu... o pé  
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de alpiste? 

77 Professora Ah, então você vai acompanhar 

nessa semana pra gente fazer o 

relatório... 

 

78 Vitor O professora e vira um negocinho 

assim, que tem um monte disso 

aqui... que é para dar para os 

passarinhos 

Se referindo à 

estrutura de 

inflorescência que 

dá origem as 

sementes de alpiste 

79 Professora Então olha só, a pedra já está aqui... 

eu li para vocês o passo-a-passo, 

qual é o próximo passo? 

 

80 Alunos 3cm de areia  

81 Professora Pode vir à fileira de Alex colocar a 

areia... 
 

82 Tiago Mas a gente não sabe o que é 3cm de 

areia... 

 

83 Professora Mas para isso tem a régua... vai 

colocar numa altura assim, deixa eu 

dar uma marquinha aqui... 

A professora mede 

no vidro do aquário 

os 3 cm com a régua 

e faz uma 

marquinha para 

orientar os alunos 

84 Professora Então tem que ter o alpiste até aqui 

mais ou menos.... 

 

85 Tiago Areia né? Corrige a professora 

86 Professora Oh, areia! Os alunos colocam a 

areia conforme 

foram orientados 

87 Professora Então olha só, eu coloquei aqui a 

marquinha.... olha só colocou os 3cm 

de areia... quem lembra o próximo 

passo? 

 

88 Vitor A terra...  

89 Alan Terra...  

90 Professora Quantos centímetros?  

91 Vitor 3...  

92 Laís 3...  

93 Isadora 7...  

94 Tiago 7  

95 Professora 7... como essa fileira aqui respondeu, 

a fileira de Victor Hugo pode vir. 

Primeiro nós vamos marcar ... 

Professora faz a 

medição com a 

régua e marca com o 

lápis....enquanto os 

alunos colocam a 

terra a professora 

volta a ler o livro 
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96 Professora Gente é essa fileira aqui... vocês tem 

que dar licença da frente pois está 

filmando... 

 

97 Felipe Hum a terra parece chocolate...  

98 Professora Bom, agora gente... qual o próximo 

passo? 
Lendo o livro 

99 Laís O alpiste  

100 Caroline Alpiste...  

101 Professora Então gente nós vamos colocar só 

por cima né? De um lado o alpiste 

normal e do outro lado o alpiste 

hidratado..então vou pegar no 

armário uma fita crepe para gente 

marcar 

 

102 Laís0 O professora faz assim, sobrou duas 

fileiras não sobrou? Uma coloca o 

alpiste hidratado e a outro o alpiste 

normal. 

 

103 Professora Isso, isso mesmo! Vai até o armário 

buscar a fita crepe... 

104 Professora Tiago... na sua casa você senta em 

cima da mesa? 
 

105 Laís Eu sento!  

106 Professora Então você continua sentando la, 

aqui não. 
Fala isso enquanto 

corta um pedaço de 

papel ao meio 

107 Professora Escreve aqui pra mim hidratado e no 

outro você escreve normal... 
A professora cola as 

etiquetas no vidro 

do terrário.. 

108 Professora Só para vocês terem um noção...  Coloca a régua 

dividindo o espaço 

do terrário 

109 Professora Então fileira de Riquelme pode vir e 

vocês irão colocar do lado de cá o 

alpiste hidratado.... 

 

110 Tiago Hi só quero ver...risos Enquanto os alunos 

colocam o alpiste a 

professor observa 

111 Felipe Cada negocinho nasce um pé, nu!  

112 Professora Agora a outra fileira...  

113 Alex Só colocar isso aqui?  

114 Professora Isso, só que do outro lado. Depois que os 

alunos colocam o 

alpiste, a professora 

afunda as sementes 

com a régua. 

115 Professora O Alan, vai lá e devolve essa areia  
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onde você pegou e traz essa vasilha 

com água, rapidinho... 

116 Professora Naiara pode falar sua sugestão...   

117 Alex Eu não...  

118 Professora O gente Naiara falou que toda sala 

que tem uma planta, a planta tem um 

nome...  

 

119 Professora Então vamos fazer uma eleição para 

o nome...Sugestões bobas eu vou 

fingir que nem estou escutando... 

Os alunos vão 

falando as sugestões 

de nome e a 

professora escreve 

no quadro 

120 Tiago Batman e hobim  

121 Professora Ah tá, tem um por quê? Porque você 

acha que tem que ser batman e 

hobim....? 

 

122 Tiago Ah...Não sei...  

123 Professora Tá... me falem sugestões de nome, 

vamos lá... 
 

124 Alan Alpite...  

125 Laís Alpichona  

126 Isadora Alpichote tia...  

127 Tiago Pite....  

128 Tiago Pite e Piter.. hein tia... coloca aí  

129 Professora Pi te e Pi ter... Enquanto anota os 

nomes no quadro... 

130 Professora é isso?  

131 Tiago É...  

132  Todos falam ao mesmo tempo...  

133 Professora Beleza já temos aqui um grupo ótimo 

de sugestão de nomes. Nós vamos 

precisar de quantos nomes? 

 

134 Alan Um...  

135 Felipe Um só...  

136 Isadora Dois tia...  

137 Tiago Dois,   

138 Laís1 É um...  

139 Professora Quem acha que um nome levanta a 

mão por favor.... porque vocês 

acham que é um nome só? 

 

140 Alan Porque é uma planta  

141 Isadora Mas são dois tipos de sementes  

142 Felipe Mas vai nascer tudo igual ....  

143 Professora Tem uma parte da sala que acha que 

precisa de uma nome porque é uma 

planta só, mas tem outra parte da 
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sala que acha que precisa de dois 

nomes...por quê? 

144 Tiago Dois tia..  

145 Professora É porque são dois tipos de 

sementes... 
 

146 Tiago É porque vai nascer diferente... Neste momento a 

aula é interrompida 

por  

147 Professora Então aqui vai ser um nome ou dois 

nomes.... 
 

148 Tiago Dois  

149 Rian Dois  

150 Laís Dois  

151 Professora Beleza, então vamos escolher  

152  Todos falam ao mesmo tempo..  

153 Professora Então olha só...Alpichona vai ser o 

hidratado 
 

154 Tiago Não  pite  piter...  

155 Isadora Alpichona é menina deixa no mais 

claro... 
 

156 Professora Então vamos lá, qual vai ser o 

alpichote? Então esse é lado é 

alpichona e esse lado é alpichote.... 

 

157 Professora Pronto qual o próximo passo?   

158 Laís Molhar... tem que molhar  

159 Tiago Molhar tia....  

160 Professora Então vamos molhar aqui com a 

água que o Alan buscou 
A professora faz 

uma concha com as 

mãos e molha o 

terrário...  

161 Professora Pronto, agora... seguindo o livro 

aqui... nós vamos tampar aqui com o 

plástico, então vamos tampar aqui.... 

Com os livros nas 

mãos 

162 Vitor Professora não vai ficar abafado 

para ele não? 
 

163 Isadora Mas o professora e para regar?  

164 Professora Nós não vamos regar, o que tinha 

que regar já regou hoje! 

 

165 Tiago Coitada da plantinha...  

166 Alan Sem esse negócio aí o sol ia 

evaporar, só que não vai evaporar ... 
 

167 Professora Isso que nós vamos observar  

168 Laís até que enfim fizemos um trem 

bonito, ano passado foi sofrido 

A professora olha 

para ele e ri 

169 Tiago  então pode colocar no sol, e na 

janela que não tem problema dela 

morrer? 
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170 
 

Professora 
 

Não. Gente, silêncio. Agora vou 

entregar uma folha e vou recolher. 

Quero ver detalhadamente o passo a 

passo de como nós montamos o 

terrário.  

A professora  

entrega uma folha 

em branco aos 

alunos... 

Coloquem aí na folha...  “Produza 

um texto sobre a confecção do 

terrário feito na aula de hoje”. 

A professora se vira 

para o quadro e 

escreve “Ciências, 

11/08/2015, 

Aluno(a) Produza 

um texto sobre a 

confecção do 

terrário feito na aula 

de hoje”. 

Quem fizer pode ir me entregando... Assim a turma 

permaneceu até o 

final da aula. 

Episódio 3 – 2ª parte 

1 Professora  Pessoal eu vou passar aqui a 

experiência e vocês vão ver o que 

aconteceu.... 

 

2 Laís Nossa que “fedozão”  

3 Rian “Fedo” de mofo...  

4 Tiago O professora esse trem não vai 

nascer não tia? 
 

5 Professora Não sei...  

6 Caroline A senhora nunca tinha feito não?   

7 Professora Dessa forma assim não...  

8 Rian o que que vai nascer aí tia?  

9 Professora Alpiste, olha só que engraçado aqui 

gente, o normal, o sem ser hidratado, 

ele está dando mais certo que o 

hidratado... dando mais certo. 

Fala enquanto passa 

pelas carteiras e 

uma aluna faz a 

observação 

10 Vitor Ah já saiu uma pontinha aqui...  

11 Professora Pois é...  

12 Professora E aí pessoal, o que vocês acharam 

aqui dessa.... 
 

13 Rian Que não vai nascer mais, deu 

errado... 
 

14 Isadora Mofou tia... estragou...  

15 Vitor Vai nascer sim tia...  

16 Professora Vocês acham que não vai nascer 

mais? 
 

17 Vitor Vai nascer tia, mas vai ser pouco...  

18 Isadora Acho que não ... mofou...  

19 Professora Vocês acham que mofou por quê?  

20 Vitor Porque estava fechado, ficou  
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abafado... 

21 Tiago Por causa do calor tia...  

22 Alan Porque é que nem roupa tia, se fica 

molhada e guardada também mofa 

não mofa? 

 

23 Professora Mofa, porque a umidade não teve 

onde sair, aí ficou encharcado por 

causa do plástico.. é isso que vocês 

acham? 

 

24 Rian É...  

25 Tiago Eu acho que o problema foi o calor  

26 Vitor Eu acho que a água já evaporou 

aqui... 
 

27 Professora Não. Põe a mão na terra para você 

ver, olha como ela está úmida... 
 

28 Vitor Ta molhada ainda...  

29 Tiago Parece que está seca...  

30 Professora Vamos fazer a experiência de novo?  

31 Alunos Vamos....  

32 Felipe Vai fazer aí tia?  

33 Professora Isso, mas acho que tem que tirar esse 

alpiste né...vou trazer outro 

amanhã... 

 

34 Professora Então tá..amanhã é quarta-feira, 

vocês vão trazer sementes amanhã e 

vamos fazer de novo para ver o que 

vai dar... 

 

35 Tiago O professora vou trazer de feijão 

pode? 
 

36 Alex Vou trazer alface tia...  

37 Professora Isso... pode ser que a gente pôs 

muita água...ou pode ser que a 

semente não estava boa... 

 

38 Laís Vou trazer semente de melancia....  

39 Professora Isso, então quem não terminou o 

relatório da semana passada termina 

então para amanhã... 

 

Episódio 3 – 3ª parte 

41   Um aluno entrega 

uma vasilhinha com 

alface plantado. 

42 Professora Então vamos lá gente, vou por o 

terrário aqui... 
A Professora coloca 

o terrário a frente da 

sala e juntamente 

com alguns alunos 

acrescenta mais 

sementes. 
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43 Professora O alpiste gente já tem, então vou por 

aqui o feijão...melancia  
 

44 Isadora Olha  o alpiste está diferente..  

45 Professora Pois é olha só, está vendo, como o 

alpiste brotou? 
 

46 Alan O professora não tampa não, deixa 

assim... 
 

47 Professora Não, porque a experiência tem que 

ser tampado né? 
 

48 Alex Isso...  

49 Professora Nós podemos fazer num outro 

recipiente amanhã e deixar aberto... 
 

50 Tiago  mas porque tem que ser tampado?  

51 Professora A experiência pede...  

52  Alunos falando ao mesmo tempo  

53 Felipe Como vai nascer o girassol?  

54 Professora Vai nascer aquela flor amarela 

bonita... 

 

55 Professora Pronto, agora quero ver todo mundo 

sentar. 
 

56 Professora Vou deixar aqui em cima do armário 

e nós vamos cuidando... 

Som do sinal 

57    

Episódio 3 – 4ª parte 

1 Professora Olha aqui que surpresa boa A professora mostra 

o terrário 

transbordando do 

capim do alpiste 

2 Laís professora olha o meu... O aluno mostra uma 

vasilhinha com um 

broto... 

3 Professora Ah que legal, esse é o feijão que você 

plantou em casa? 
 

4 Professora Vamos sentar gente...  

5 Professora Vocês agora vão fazer silêncio 

absoluto... Pessoal, então olha só, 

hoje nós chegamos à conclusão de 

que a experiência deu certo não é? 

Olha aqui... 

 

6 Tiago É, deu certinho...  

7 Professora Nós estamos vendo aqui olha, tudo 

direitinho. Só que existe um porém, 

nós fizemos essa experiência toda e 

tampamos com o plástico filme... 

 

8 Caroline Filme...  

9 Professora É...e mesmo assim a planta, o alpiste 

ele brotou. Nós não aguamos 
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nenhum dia, apenas no dia da 

experiência jogamos água, mas 

depois ninguém mais abriu para ela 

poder brotar...como ela sobreviveu 

sem água, será que ela sobreviveu 

sem água mesmo? 

10 Vitor Meu poder mental... fez assim cresce 

... 

 

11 Isadora Sim....  

12 Professora Meu poder mental vou te dar dois 

dias de suspensão... 
 

13 Tiago O professora a água evapora aí 

coisa.... 

 

14 Professora Como que é cauã?  

15 Tiago A água ela está aqui aí ela vai ....  

16 Professora Aqui onde?  

17 Tiago Na planta...  

18 Professora An...  

19 Tiago Aí ela vai evapora para no plástico e 

desce de novo... 
 

20 Professora Isso, e esses pinguinhos é que vão 

fazendo crescer aqui dentro. 
 

21 Rian Tanto é  que ela não tem para onde 

sair ela secou.... 
 

22 Professora Ela secou? você ouviu o que o Cauã 

falou? 
 

23 Professora Olha só aqui por dentro... tem água Mostra o plástico 

com gotas de água 

24 Rian Ah é...  

25 Professora Nós jogamos água aqui?  

26 Rian Não!  

27 Professora Então, foi isso aí que o Cauã 

explicou 
 

28 Professora Aí olha só como a hidratada brotou 

mais... ela foi mais rápida... 
 

29 Caroline Qual é a hidratada?  

30 Professora A do lado de cá.. vem cá para você 

ver 

Os alunos se 

levantam e vão à 

frente observar o 

terrário...enquanto 

isso a professora lê 

o livro para procurar 

mais observações. A 

Pedagoga 

responsável entra na 

sala para conversar 

com a professora 
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31 Professora Pessoal... olha só... a planta... presta 

bem atenção agora que são questões 

que vocês vão ter que me 

responder... A planta ela consome 

gás carbônico do ambiente e produz 

o gás oxigênio... 

A professora faz a 

leitura da sugestão 

de atividade do 

Trilhas 

32 Isadora Pera aí que eu sei a resposta...  

33 Professora Na nossa aula passada o estudo foi 

sobre isso... então, espera aí.. o gás 

oxigênio é liberado para a atmosfera 

durante o dia. E aí, vocês acham que  

com essa planta tampadinha aqui 

aconteceu esse processo? 

 

34  Silencio  

35 Professora A planta ela consome o gás 

carbônico e libera o oxigênio, que é 

o gás que a gente respira... por isso 

na aula passada  

 

36 Alan Porque sem as árvores a gente 

morreria, a árvore transmite o ar... 

 

37 Professora Qual ar?  

38 Alan O ar oxigênio  

39 Professora A planta consome o oxigênio e libera 

o gás carbônico dia e noite, A água 

forma um ciclo na natureza portanto 

não acaba, apenas muda de estado 

física... foi exatamente o que o Cauã 

falou, nessa experiência que a gente 

fez você acha que houve mudança do 

estado físico da água? 

A professora faz 

novamente a leitura 

de sugestão de 

atividade... 

40 Alan Sim...  

41 Rian Não...  

42 Professora Quem acha que houve levanta a 

mão... 

 

43 Vitor Eu...  

44 Isadora Houve o que tia?  

45 Professora Mudança do estado físico da água, 

será que ela transformou em vapor? 

Será que ela ficou só no estado 

líquido? 

 

46 Isadora Não...  

47 Rian Ela ficou em estado líquido tia... as 

gotinhas 
 

48 Professora Ficou em estado líquido, mas o cauã 

durante a explicação dele, acho que 

ele até respondeu essa questão.... 

 

49 Rian An....  
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50 Caroline Ah tá a água estava na terra aí 

depois, é... 
 

51 Isadora Evaporou tia... só que aí tinha ... em 

cima assim tia...tava cheio de 
Fez o sinal de 

tampar o vidro do 

aquário 

52 Tiago Água..  

53 Caroline Ela evaporou...  

54 Isadora Evaporou aí o plástico cercou ela e 

ficou cheio de gotinhas 
 

55 Professora Então o que que acontece, e como 

teve o plástico onde esse vapor 

parou 

 

56 Isadora No plástico...  

57 Professora E aí o que aconteceu? Ela voltou 

para o estado .... 
 

58 Alunos Líquido  

59 Alan Eu vou fazer isso em casa só pra ver 

o vapor saindo... 
 

60 Professora É....  

61 Professora O que mais vocês observaram 

durante essa experiência gente? A 

primeira vez que a gente fez não deu 

certo, porque vocês acham que não 

deu certo? 

 

62 Tiago Acho que tinha muita água  

63 Professora Cauã acha que é por causa da 

quantidade de água... 

 

64 Isadora Não, não é não  

65 Professora Então o que você acha que foi?  

66 Isadora Professora repete a pergunta que 

não lembro não... 

 

67 Professora Nós plantamos a primeira vez, desci 

com ela para a sala dos pedagogos, 

quando eu voltei com ela não tinha 

brotado... 

 

68 Caroline Era o plástico...  

69 Professora Não aqui também teve o plástico...  

70 Isadora Acho que a terra não tava boa..  

71 Professora Hum você acha que a terra não tava 

boa o suficiente... 
 

72 Tiago Acho que precisa do sol, e lá é 

escuro... 
 

73 Alan Deve ser que quando colocou mais 

semente ela cresceu... 
 

74 Professora Na isso mesmo, o Cauã acha que ela 

não brotou porque ela precisa da luz 

do sol, e lá não bateu tanta luz 
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quanto aqui... principalmente aqui 

que ele pega só o sol da manhã... que 

é o sol mais adequado até mesmo 

pra gente.... 

75 Vitor Já sei tia.... tia... não tá molhado o 

negócio, aí o sol bate e ela 

esquenta... aí o sol vai evaporando... 

 

76 Professora Mais alguma observação gente? 

Vocês querem colocar? 
 

77 Professora Então esse terrário é nosso, nós 

vamos deixar ele aqui agora, porém 

destampado. 

 

 

 


