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RESUMO 

A escrita como instrumento de aprendizagem das linguagens das ciências, tem sido 

defendida na literatura, bem como em documentos de reforma da educação 

científica. Tendo em vista a importância do estudante em ser capaz de entender e 

explicar em linguagem clara o significado de conceitos científicos, uma ênfase em 

componentes de aprendizagem ‘minds-on’, como a escrita, vem sendo apontada 

ponto central da Alfabetização Científica. Diante disso, objetivou-se com esse 

trabalho analisar a produção textual dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola da rede municipal de Itabuna - Bahia, no sentido de observar como a 

escrita desses alunos se aproxima de uma escrita científica. Para análise dos dados 

utilizou-se categorias preexistentes como as de Oliveira e Carvalho (2005) e Fang 

(2004) que permitiram uma visão geral acerca da produção textual dos alunos em 

atividades investigativas em aulas de Ciências e das principais características da 

escrita científica. Os dados analisados foram obtidos por meio da aplicação da 

atividade ‘O problema do barquinho’ proposta por Carvalho et al (2009), e 

demonstraram que: (i) apesar dos alunos se preocuparem, principalmente, em 

relatar a atividade proposta, alguns já iniciam na escrita a construção de uma 

relação causal para o fenômeno físico estudado; e (ii) para expressar o início desse 

raciocínio científico, os alunos começam a usar palavras e expressões que se 

aproximam de uma linguagem mais elaborada como a linguagem científica. 

Palavras-chave: Escrita científica. Produção textual em aulas de ciências. 

Alfabetização científica. Ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The writing as a toll for learning the languages of science, has been advocated in the 

literature in the area of science education, as well as in reform documents of science 

education. In view of the importance of the student in being able to understand and 

explain in clear language the meaning of scientific concepts, an emphasis on ‘mids-

on’ learning components, as the writing, is the focal point of Scientific Literacy. The 

objective of this work was to analyze the textual production of the students of the 5th 

grade of elementary school in the municipal network of Itabuna - Bahia, in order to 

observe how the writing of these students approaches of a scientific writing. For the 

data analysis was used preexisting categories as those of Oliveira and Carvalho 

(2005) and Fang (2004) that allowed an overview about the textual production of the 

students investigative activities in science classes and the main features of the 

scientific writing. The data analyzed were obtained through the application of the 

activity ‘O problema do barquinho’ proposed by Carvalho et al (2009), and 

demonstrated that: (i) although the students worry about, mainly, in reporting the 

proposed activity, some already onset in the writing a construction of a causal 

relationship of the physical phenomenon studied; and (ii) to express the beginning of 

this scientific reasoning, the students begin to use words and expressions that 

approach of a more elaborate language as the scientific language. 

Key words: Scientific writing. Text production in Science 

classes. Scientific literacy. Elementary school. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na sociedade atual os avanços da ciência e da tecnologia notadamente se 

fazem presentes no cotidiano, interferindo direta ou indiretamente na vida de todo 

cidadão. Desse modo, Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007) entendem que o desafio que 

se coloca para a educação é a necessidade de se alfabetizar cientificamente os 

sujeitos, de modo a prepará-los para tomar decisões e construir soluções para os 

desafios impostos pelos processos de globalização e pelas transformações sociais e 

culturais por eles geradas na sociedade contemporânea. 

A proposta de alfabetização científica (AC) é concebida por especialistas 

como um fator essencial de desenvolvimento das pessoas e dos povos, bem como 

numa exigência urgente (CACHAPUZ, et al, 2011).  Segundo Sasseron e Carvalho 

(2011) na literatura brasileira o termo AC compreende uma pluralidade semântica, 

no entanto as preocupações dos autores são convergentes quanto ao ensino de 

Ciências, uma vez que no centro das discussões estão “os motivos que guiam o 

planejamento deste ensino para a construção de benefícios práticos para as 

pessoas, a sociedade e o meio ambiente” (SOUZA; SASSERON, 2012, p. 595). 

Neste contexto, entendemos que o ensino de Ciências assume um papel 

importante de ampliar e enriquecer a visão de mundo dos sujeitos. Em se tratando 

de níveis da educação alguns estudos (Sasseron, 2008; Schneider, 2013) 

recomendam que a inserção dos processos de AC deve acontecer desde os 

primeiros anos de vida escolar dos alunos, para que os mesmos se familiarizem com 

o conhecimento científico e com as linguagens da Ciência, construam conceitos a 

partir de temas científicos e problematizem questões históricas em torno da ciência.  

Com base nessas finalidades, o Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física 

(LaPEF) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tem 

desenvolvido propostas de atividades de Ciências tendo como base a metodologia 

do ensino de ciências por investigação. Essas atividades compreendem as 

atividades de Conhecimento Físico (Carvalho et al, 2009), bem como Sequências 

Didáticas (Carvalho et al, 2011) que tem sido desenvolvidas em diversas escolas de 

São Paulo, na região de atuação do LaPEF. Apesar da dificuldade da chegada de 

propostas de ensino inovadoras na Região Nordeste do nosso país, com a 

ampliação da pesquisa na área de Ensino de Ciências as atividades supracitadas 

passaram a ser inseridas em novos contextos. 
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A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) está inserida na região sul da 

Bahia, e é privilegiada por ter um novo curso de mestrado com o objetivo de 

desenvolver atividades de ensino e pesquisa sobre a relação entre Ciência e 

Educação. Com base em suas linhas de pesquisa, ‘Formação de Professores’ e 

‘Ensino e Aprendizagem das Ciências’, respectivamente, o programa busca: i) 

contribuir com a formação inicial e continuada de professores sob as perspectivas de 

suas práticas, teorias e epistemologias em diferentes contextos de ensino e 

aprendizagem;  ii) desenvolver e analisar atividades de ensino e pesquisa favoráveis 

à compreensão do processo ensino-aprendizagem em Ciências, em seus diversos 

aspectos. 

A partir de objetivos como os do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências - PPGEC, a UESC tem desenvolvido alguns cursos de formação de 

professores, e deste modo vem acompanhando e analisando, ainda de maneira 

bastante inicial, a atuação com alunos dos professores que passam pelos cursos de 

formação em sala de aula. O Curso de Formação de Professores é realizado há 

aproximadamente seis anos com professores da rede municipal de educação de 

Itabuna e suas ações são baseadas em atividades de Ensino por Investigação 

propostas por Carvalho et al (2009).  

 Vale destacar que, em 2012 e 2013 foi proposto nestas escolas um modelo 

de formação parecido com o analisado em Briccia (2012) em sua tese de doutorado. 

Este modelo partiu da proposta de encontros mensais, onde os professores agiam 

como aprendizes e retornavam para a formação seguinte, aproximadamente após 

um mês, realizando reflexão sobre os conteúdos trabalhados na formação passada 

e sobre o que desenvolveram durante esse período em sala de aula. Alguns 

resultados das ações de professores em sala de aula foram analisados e observou-

se que os alunos passaram a acompanhar as atividades e entrar em um processo 

de AC, assim como foi observado em trabalhos do grupo de CARVALHO e 

SASSERON (2008; 2009; 2011a; 2011b).  

Para a formação de professores desenvolvida pela UESC, realizada no 

período de 2012 a 2013, foram utilizadas tanto Atividades de Ensino por 

Investigação quanto Sequências Didáticas que envolviam as atividades de 

Conhecimento Físico, propostas por Carvalho et al (2009). Nestas atividades de 

conhecimento físico foram utilizadas etapas pré-definidas do Ensino por 

Investigação, as quais sejam: problematização; levantamento de hipóteses; 



3 

 

discussão sobre a resolução do problema a partir de questões sobre o ‘como’ e o 

‘por que’; e o registro escrito. Esperava-se que os professores, após realizarem a 

formação, trabalhassem com seus alunos de forma também investigativa. 

Neste trabalho concentramos nosso olhar para a etapa da escrita, pois 

acreditamos que no contexto do Ensino Fundamental (EF) a escrita é tida como um 

potencial instrumento de aprendizagem, por ser um produto cultural cujo processo 

de apropriação envolve práticas interativas e caráter histórico (Soares, 2002; Brito, 

2007; Moura, 2009). Outra justificativa para a escolha da referida etapa é que em um 

dos momentos de socialização nos encontros de formação alguns professores 

sinalizaram que estavam realizando as atividades com seus alunos e trouxeram 

dados para o grupo de pesquisa e formação.  

De posse desses dados, neste trabalho, analisamos a produção escrita de 

alunos do 5º ano de uma escola municipal de Itabuna observando, como os dados 

produzidos neste contexto se aproximam dos tipos de textos encontrados por 

Oliveira; Carvalho (2005), bem como observando a produção de textos em Ciências 

segundo as categorias de Fang (2004) que definem as características essências de 

um texto científico.  

Trata-se, portanto de avaliar, em um primeiro momento, aspectos que já 

foram avaliados em outro contexto, já que utilizamos para o primeiro momento da 

análise dos dados o modelo proposto por Oliveira (2003) em sua dissertação de 

mestrado, além de, no segundo momento da análise, trazer um novo olhar para os 

dados através das categorias compiladas por Fang (2004). A partir disso, 

construímos nosso problema de pesquisa: Quais características de um texto 

científico estão presentes nos registros escritos de alunos do ensino fundamental 

produzidos em uma atividade investigativa de ciências? 

Através de leituras e buscas, sobre a importância da escrita em aulas de 

Ciências, observamos que em se tratando da metodologia de atividades do 

conhecimento físico (Carvalho et al, 2009) os tipos de textos produzidos pelos 

alunos estão relacionados com a questão que o professor propõe ao iniciar a etapa 

seis da referida metodologia. Desse modo, temos como hipótese que se o professor 

sugerir que os alunos contem ‘o que fizeram’ e ‘como fizeram’, teremos um tipo de 

texto que mais se aproxima de uma descrição da atividade. 

Considerando a importância da escrita para a educação científica, enfatizada 

em documentos de reforma, como A Framework for k-12 Science Education 
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(National Research Council -NRC, 2012), que além de validar academicamente a 

importância da escrita, apontam que no contexto do EF o uso da escrita em ciências, 

deve ser feito para se comunicar com clareza e precisão as idéias científicas, 

construção e avaliação das explicações científicas, bem como levantar e avaliar 

argumentos e conclusões baseadas em evidências. Com base nessas ideias, essa 

pesquisa apresenta os seguintes objetivos: (i) observar como aparecem os registros 

escritos dos aluno do 5º ano do EF após uma aula investigativa de Ciências e (ii) 

identificar quais elementos presentes em suas produções textuais se aproximam das 

características de textos científicos. 

Para alcançar esses objetivos, nossa pesquisa encontra-se estruturada em 

cinco capítulos:  

No primeiro, trazemos algumas considerações acerca do Ensino de Ciências 

Por Investigação (ENCI) e AC no contexto do EF por defendermos a inserção da 

criança, logo nos primeiros anos de sua vida escolar, ao universo da Ciência para 

que ela se familiarize com suas linguagens e modo de produção do conhecimento.  

No segundo capítulo, buscamos discutir a leitura e a escrita no Ensino de 

Ciências (EC) tendo como pressuposto o reconhecimento de que as atividades 

investigativas  são potenciais para a aprendizagem da ciência como linguagem. 

No terceiro capítulo, com base no trabalho de Fang (2004), destacamos os 

principais elementos que caracterizam a escrita científica e como a linguagem 

científica se articula à aprendizagem em Ciências. 

No quarto capítulo apresentamos o contexto no qual nossa pesquisa se 

desenvolveu, descrevemos a atividade ‘O problema do barquinho’ utilizada para 

obtenção dos dados e trazemos a fundamentação e descrição metodológica dessa 

pesquisa. 

Por fim, no quinto e último capítulo será apresentada a análise de onze 

registros escritos de alunos do 5º ano do EF produzidos em sala de aula de Ciência, 

tendo como base categorias de análise preestabelecidas. 
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CAPÍTULO 1 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Nos últimos tempos um considerável número de trabalhos (GIL-PÉREZ; 

CARVALHO, 2000; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2001; AULER; DELIZOICOV, 2001; 

FOUREZ, 2003) destacam a importância da Educação Científica na sociedade atual, 

tanto para a preparação de futuros cientistas, quanto para a formação de cidadãos 

atuantes frente às questões sociais, tecnológicas e ambientais geradas pelos 

processos de globalização.  

Reconhecer a necessidade da Educação Científica implica em argumentar a 

favor de um ensino de Ciências capaz de fornecer subsídios para que os alunos 

consigam compreender e discutir os significados dos assuntos científicos de modo a 

aplicá-los em sua vivência mundo atual (Sasseron, 2008). Nesta perspectiva a 

Alfabetização Científica (AC) emerge nos finais dos anos 50 (Cachapuz, et al, 2011) 

como uma proposta educativa capaz de ampliar e enriquecer a visão de mundo dos 

sujeitos, por permitir que os alunos se aproximem do conhecimento científico, 

construam conceitos a partir de temas científicos e problematizem questões 

históricas em torno da ciência. 

Desde então o termo AC é utilizado pelos investigadores, responsáveis pelos 

currículos e professores de Ciências. Segundo Cachapuz et al (2011)  a AC é 

concebida como a expressão de um amplo movimento educativo que se reconhece 

e mobiliza atrás do símbolo da ‘alfabetização científica’. Entretanto esses autores 

alertam que esse termo pode gerar ambiguidades, no sentido de que cada pessoa 

pode atribuir-lhe significados diferentes, gerando dificuldades no “consenso sobre 

como e pra onde direcionar a sua aplicação” (CACHAPUZ, et al., 2011, p. 19). 

Embora não haja um consenso na literatura sobre a conveniência de educar 

cientificamente o conjunto da população, Cachapuz et al (2011) trazem consistentes 

argumentos que defendem a contribuição da AC para a formação de cidadãos 

engajados a participar na tomada fundamentada de decisões em assuntos que se 

relacionam com a ciência e tecnologia. Este argumento democrático aponta que 

para tal o cidadão precisa “de um mínimo de conhecimentos específicos, 

perfeitamente acessível a todos, com abordagens globais e considerações éticas 

que não exigem especialização alguma” (CACHAPUZ et al, 2011, p. 23). Neste 
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contexto o alfabetizado cientificamente, necessariamente, não precisa saber sobre 

as Ciências em totalidade, mas deve ter conhecimentos suficientes de vários 

campos e saber como os “estudos se transformam em adventos para a sociedade, 

no sentido de compreender de que modo tais conhecimentos podem afetar sua vida 

e do planeta” (SOUZA; SASSERON, 2012, p. 596). 

Segundo Fourez (2003) a AC é defendida como um componente básico de 

uma educação cidadã responsável pelo desenvolvimento do individuo com questões 

decisivas para o desenvolvimento da sociedade. Para esse autor existe uma 

polarização da AC, no que se refere ao ensino de Ciências, em que de um lado visa 

à formação de cientistas, e do outro à formação cidadã.  

Nesta via Fourez (2003) destaca três objetivos para a perspectiva da AC:  

- os objetivos humanistas visam à utilização da ciência para decodificar o 

universo técnico-científico, bem como manter sua autonomia crítica na sociedade;  

- os objetivos ligados ao social promover a autonomia na sociedade técnico-

científico e diminuir as desigualdades produzidas pela falta de compreensão das 

tecno-ciências; 

- os objetivos ligados ao econômico e ao político participar da produção do 

mundo industrializado, acrescida da promoção de vocações científicas e/ou 

tecnológicas. 

Considerando a abrangência das perspectivas supracitadas, bem como a 

percepção de que enquanto movimento educativo a AC está relacionada à mudança 

de objetivos do ensino de ciências, formação para a cidadania, é que estudos 

(SCHNEIDER, 2013; SASSERON; CARVALHO, 2009; FOUREZ, 2003; 

LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001), defendem e investigam o processo de AC logo 

nos primeiros anos de escolarização da criança, como primeira oportunidade de 

contato com o universo das Ciências.  

 É importante destacar que nossa pesquisa se desenvolveu no contexto do 

Ensino Fundamental (EF), por isso julgamos pertinente trazer algumas 

considerações acerca do processo de AC nas séries iniciais, uma vez que segundo 

Colinvaux (2004) a iniciação às Ciências para crianças pequenas compreende o 

desafio de articular cognição infantil e educação em Ciências. Além disso, algumas 

ideias equivocadas em torno do Ensino de Ciências (EC) no EF faz caracterizar tal 

tarefa como impossível, pois é recorrente o discurso de que crianças pequenas não 

estão prontas para se apropriarem de um conhecimento tão abstrato, ou que os 



7 

 

educadores que trabalham com a Educação Infantil não são formados na área 

científica e por isso não dominam conhecimentos científicos.  

Em relação ao desafio de articular cognição infantil e educação em Ciências, 

os estudos de Sasseron (2008) e Schneider (2013) constatam que a partir de 

propostas de EC nas quais os alunos precisam investigar problemas e fenômenos 

naturais que tenham vínculo com seu cotidiano às crianças pequenas conseguem se 

engajar em discussões associadas a temas científicos, desenvolvendo habilidades 

como seriar, classificar, observar, argumentar e explicar, todas estas com implicação 

direta para o EC.  

De acordo com Sasseron (2008) os processos de AC no EF são almejados 

por meio de propostas investigativas, não apenas com o intuito de levar os alunos a 

trabalhar e discutir problemas, de modo a fornecer apenas conceitos científicos, mas 

de proporcionar aos alunos a possibilidade de “‘fazer ciência’, sendo defrontado com 

problemas autênticos nos quais a investigação seja condição para resolvê-los” 

(SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 335-336). 

Ao reconhecermos a AC como um processo multidimensional que envolve 

questões cognitivas, linguísticas, afetivas e socioculturais é preciso refletir sobre as 

ações que podem ser realizadas, no sentido de que o EF possa viabilizar a inserção 

da criança no mundo do conhecimento científico. Assim, Lorenzetti e Delizoicov 

(2001) argumentam a favor de um ensino de Ciências capaz de fornecer subsídios 

para que os alunos consigam compreender e discutir os significados dos assuntos 

científicos, de modo a aplicá-los em sua vivência no mundo, para isso os autores 

sugerem aos professores o uso adaptado dos Três Momentos Pedagógicos 

(Delizoicov, 1991), como uma opção didático-metodológica com a qual o educador 

poderá estruturar seu trabalho docente promovido durante as suas aulas.  

Ao tecer uma aproximação entre o ENCI e a Abordagem Temática Freireana, 

Solino (2013) destaca os Três Momentos Pedagógicos como uma ‘estratégia 

didática a ser trabalhada em sala de aula, organizada com base no processo de 

codificação-problematização-descodificação de Freire (1987) com a finalidade de 

orientar e organizar a prática do professor’ (SOLINO, 2013, p. 82). A referida 

dinâmica compreende três momentos, os quais sejam: Problematização Inicial, 

Organização do Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. 

Conforme Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) na Problematização Inicial o 

professor tem o papel de diagnosticar o que os estudantes sabem e pensam sobre 
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uma determinada situação, ou seja, o professor problematiza situações que os 

estudantes conhecem e que estão relacionadas com os problemas que representam 

contradições sociais vivenciadas pelos sujeitos (Solino, 2013). 

 A Organização do Conhecimento compreende a segunda etapa dos 

momentos pedagógicos onde o professor sistematiza os conhecimentos dos 

estudantes por meio dos conceitos científicos (Solino, 2013). Segundo Gehlen, 

Maldaner e Delizoicov (2012) durante esse momento são estudados os 

conhecimentos científicos necessários para a melhor compreensão dos temas e das 

situações que foram problematizadas. 

Por sua vez, na Aplicação do Conhecimento, terceira etapa dos momentos 

pedagógicos, o professor explora os entendimentos dos estudantes retomando as 

questões levantadas na Problematização Inicial, no sentido de buscar a 

generalização da conceituação e dos problemas (Solino, 2013). 

Vale destacar, ainda, algumas outras atividades que podem ser aplicadas 

com o intuito de promover o inicio do processo AC nas aulas de ciências, a saber: 

leituras de obras infanto-juvenis que tenha alguma relação com a ciência, bem como 

de revistas ou suplemento de jornais, visitas a museus e teatro, e aulas práticas com 

atividades experimentais. Tais ações devem levar em consideração a escassa 

atribuição de tempo do currículo escolar conferido à disciplina de Ciências, quando 

comparado à disciplina de Língua Portuguesa, bem como atender a necessidade de 

corroborar com os objetivos do EC no referido nível de educação, como por 

exemplo, o de ampliar as relações desse ensino com as questões da sociedade do 

século XXI. Em consonância os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

democratizam que: 

Ao se considerar ser o ensino fundamental o nível de escolarização 
obrigatório no Brasil, não se pode pensar no ensino de Ciências 
como um ensino propedêutico, voltado para uma aprendizagem 
efetiva em momento futuro. A criança não é cidadã do futuro, mas já 
é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer ciência é ampliar a sua 
possibilidade presente de participação social e viabilizar sua 
capacidade plena de participação social no futuro (BRASIL, 2001, p. 
25). 

Em se tratando dos aspectos formativos do professor do EF para o EC 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) já haviam destacado a necessidade de um 

redirecionamento dos cursos de formação inicial e continuada “que se articule 

organicamente ao trabalho docente, de modo a poder fornecer condições materiais, 
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profissionais e intelectuais capazes de assegurar aos professores uma atuação 

educativa” (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p.13). Uma vez que, como resultado 

da falta de preparo, bem como da carência de reflexão sobre a ciência e o seu 

ensino nos cursos de formação inicial, o professore se sente incapaz e inseguro 

para propiciar aos alunos aprendizagem que seja realmente significativa e funcional 

para a aprendizagem de ciências nos anos iniciais (RAMOS; ROSA, 2008). 

Como constatação dessa insegurança do professor quanto ao 

desenvolvimento do conhecimento científico em sala de aula de ciências, podemos 

destacar na literatura a pouca utilização de atividades experimentais, literaturas 

infantis com conteúdos científicos e das interações discursivas em detrimento a 

trabalhos pouco inovadores e atraentes como a leitura e realização de atividades 

propostas pelos livros didáticos, o que não colabora para uma iniciação prazerosa 

da criança com o mundo dinâmico da ciência. Por outro lado, as pesquisas 

desenvolvidas pela professora Anna Maria Pessoa de Carvalho junto ao Laboratório 

de Pesquisa e Ensino de Física (LaPEF) com a utilização de atividades 

experimentais enfatizam que tais atividades tornam-se significativas para as crianças 

quando, previamente, os conceitos e fenômenos naturais, são buscados no 

cotidiano da criança, bem como em suas brincadeiras. 

Em acréscimo Sasseron (2008) salienta que o ensino por investigação com 

instrumento que vise à iniciação das crianças à AC não precisa somente 

compreender a manipulação de materiais para a resolução de problemas associados 

a fenômenos naturais, mas que privilegie questionamentos e discussões, a partir dos 

quais os alunos “levantem hipóteses, construam argumentos para dar credibilidade a 

tais hipóteses, justifiquem suas afirmações e busquem reunir argumentos capazes 

de conferir consistência a uma explicação para o tema sobre o qual se investiga” 

(SASSERON, 2008, p. 38).  

Nessa direção Zanon e Freitas (2007) sugerem a atuação do professor como 

orientador, mediador e assessor das atividades, incluindo ações como: lançar ou 

fazer emergir do grupo questões-problema; motivar e observar as reações dos 

alunos, dando orientações quando necessário; e ressaltar aspectos que não tenham 

sido observados pelo grupo e que sejam importantes para a resolução do problema. 

Assumindo-se essa ação mediadora do professor de Ciências, Ramos e Rosa 

(2008) destacam que a criança tende a ser concebida como sujeito de sua 

aprendizagem, bem como que o papel da experimentação não está associado 
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apenas a fatores motivadores, mas às necessidades cognitivas intrínsecas da 

criança, já que as atividades investigativas têm como uma de suas principais 

características o desenvolvimento de habilidades que conduzem a apropriação de 

conceitos.  

No início deste item do nosso referencial teórico trouxemos que Cachapuz et 

al (2011) alerta para a possibilidade de diversidade de significados que podem ser 

atribuídos a AC. Assim, torna-se imprescindível especificar qual ideia de AC foi 

adotado por nossa pesquisa. Como nossa investigação esta ancorada na concepção 

de aprendizagem em Ciência que leva em consideração as linguagens utilizadas por 

aquela para comunicar seus conhecimentos produzidos, entendemos que o 

significado de AC por nós adotado se aproxima de uma enculturação. 

A concepção de ensino de Ciências como enculturação é defendido por 

pesquisadores (Carvalho, 2007; Krasilchik; Marandino, 2007; Carvalho, 2009; 

Scarpa; Trivelato, 2013) que consideram que a ciência faz parte da cultura com 

regras, valores e linguagem próprios. Levar o aluno a entender e participar dessa 

cultura científica requer o desenvolvimento de habilidades e competências a partir 

da criação de espaços onde os alunos aprendam a argumentar cientificamente, a 

ler, a fazer as respectivas traduções entre as linguagens utilizadas nas ciências, 

bem como a escrever e a ler textos científicos (Carvalho, 2009).   

Entendemos que no contexto do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), 

cujos aspectos gerais serão apresentados ainda nesta seção, os termos 

‘alfabetização científica’ e ‘enculturação científica’ são utilizados sem muitas 

distinções entre os mesmos, uma vez que o ensino-aprendizagem da ciência 

almejando processos de AC compreende o contato e conhecimento de habilidades 

relacionadas à atividade científica, o que permite, também, os alunos participarem 

da cultura científica, vivenciando seus procedimentos e valores.  

Essa convergência também é enfatizada por Sasseron e Carvalho (2008) 

quando, baseadas em uma visão ampla do termo AC, adotam a expressão ‘eixos 

estruturantes da alfabetização científica’ para nomear os pontos em comum que 

encontraram entre as pesquisas que estudam a enculturação científica. Esses eixos 

são: o entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio 

ambiente; a compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática e a compreensão básica de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos fundamentais. 
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Acreditamos que o processo de enculturação científica ou AC, pode ser mais 

desenvolvido quando perpassa por atividades que exigem maior participação dos 

estudantes (Carvalho et al, 2009). Por isso apresentaremos no próximo tópico de 

que maneira essa aproximação pode ocorrer.   

 

1.1 - Aspectos gerais do ensino de ciências por investigação (ENCI) e AC 
 

 De acordo com Zômpero e Laburú (2011) a abordagem investigativa de 

ensino de ciências, denominada de perspectiva inquiry, nasceu no século XIX sob 

forte influência das ideias do pedagogo e filósofo John Dewey. Conforme estes 

autores várias nomenclaturas (resolução de problemas, ensino por descoberta, 

projetos de aprendizagem, ensino por investigação) foram associadas a esta 

abordagem. Para acompanhar às necessidades econômicas, políticas e sociais que 

aconteceram no mundo, a abordagem investigativa sofreu diversas modificações ao 

logo dos anos. 

Segundo Zômpero e Laburú (2011) a partir da década de 1960 as atividades 

investigativas no ensino de ciências não tem mais, como objetivo principal, formar 

cientistas, passando a ser utilizadas com outras finalidades. As finalidades 

constituíram, então, em pontos de convergência dentre as maneiras distintas de se 

desenvolver as referidas atividades em aulas de ciências, a saber: “o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, a realização de 

procedimentos como elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados e o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação” (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 

73). 

 Atualmente o ensino de ciências por investigação (ENCI) tem sido pautado 

por essas finalidades, em que a resolução de um problema é utilizada para nortear 

as aulas. Como exemplo desta iniciativa destacamos as atividades desenvolvidas no 

Brasil pelo ‘Projeto ABC na Educação Científica - Mão na Massa’ e as sequencias 

de ensino desenvolvidas pelo grupo da professora Anna Maria Pessoa de Carvalho 

junto ao Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física - LaPEF da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP).  

De modo geral as atividades enfatizam momentos da investigação científica e 

estão pautadas em uma forma mais ativa de pensar o processo de Ensino 

Aprendizagem. No livro ‘Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico’ 
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(CARVALHO, et al, 2009) as quinze atividades organizadas pelos autores, 

abrangem sete etapas que envolvem ação e reflexão investigativa, a saber: 

1. O professor propõe o problema: O professor divide a turma em grupos, 

para facilitar o diálogo entre as crianças e permitir que elas tenham as mesmas 

oportunidades de manipular o material utilizado na atividade investigativa, Carvalho 

et al (2009) sugerem que os grupos devem ser compostos de até cinco alunos. Em 

seguida, o professor propõe o problema e distribui o material aos grupos, é 

importante que o professor fique atento a suas próprias falas, para que a solução do 

problema não seja comunicada, pois para as autoras da metodologia de atividades 

do conhecimento físico, os alunos não precisam da solução pronta, eles a obtêm 

(CARVALHO, ET AL, 2009); 

2. Agindo sobre os objetos para ver como eles reagem: Compreende a etapa 

em que os alunos começam a manipular o material experimental, os autores 

recomendam que nesse momento o professor passe pelos grupos verificando se 

houve a compreensão pelos alunos do problema proposto, bem como se está 

havendo colaboração em relação à democratização do material experimental; 

3. Agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado: Momento em que as 

crianças começam a agir sobre o material para ‘obter o efeito que corresponde à 

solução do problema’ (CARVALHO ET Al, 2009). Segundo estes autores, nessa 

etapa, é importante que o professor transite entre os grupos, pedindo-lhes que 

contem e mostrem o que estão fazendo, desse modo condições estarão sendo 

criadas para que os alunos reforcem mentalmente suas ações e as verbalizem; 

4. Tomando consciência de como foi produzido o efeito desejado (‘como?’): 

Etapa em que o professor organiza uma discussão com todos alunos (após os 

grupos terem encontrado a solução do problema e o material experimental ser 

recolhido), para que eles contem como  fizeram para resolver o problema. Os 

autores alertam que os alunos sentem a necessidade de se expressarem, ainda que 

para repetir o que já foi dito, e que o professor deve ouvir com entusiasmo cada fala, 

pois, além de, ser uma questão socioafetiva isto irá refletir na necessidade que o 

aluno terá de expressar as explicações causais na etapa seguinte; 

5. Dando explicações causais (‘porque?’): Nesse momento o professor poderá 

obter dos alunos as explicações causais para o fenômeno físico estudado, 

utilizando-se da pergunta ‘Por quê?’. Os autores trazem que de imediato o professor 

pode não obter uma explicação, mas uma descrição da atividade, e que o docente 
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deve ouvir atento e refazer o questionamento para que a criança possa avançar em 

seu conhecimento.  

6. Escrevendo e/ou desenhando: Etapa em que os alunos, individualmente, 

registram por meio de textos e/ou desenhos a experiência vivenciada em sala de 

aula. Segundo Carvalho et al (2009) este é um momento em que os alunos devem 

se sentir livres para usar sua criatividade, logo os autores não recomendam que o 

professor oriente a construção do registro por meio de relatórios-padrão ou por meio 

de questões  e pontos sobre os quais os alunos devem  se apoiar em seu relatório. 

Os autores destacam que com esse momento os alunos reelaboram as ideias 

discutidas na experiência, o que colabora para a construção dos conceitos, variáveis 

e relações envolvidas na atividade do conhecimento físico; 

7. Relacionando a atividade e cotidiano: Os autores recomendam que o 

professor utilize-se das atividades de conhecimento físico para tratar de aspectos 

relacionados ao cotidiano dos alunos, para que estes tenham a oportunidade de 

criar novos significados para explicar o mundo ao seu redor a partir do fenômeno 

físico estudado (Carvalho, et al, 2009). 

É importante destacar que, segundo os autores da metodologia acima 

descrita, os alunos constroem sua compreensão dos fenômenos físicos durante o a 

reflexão sobre o “como” (etapa 4 - os alunos refazem mentalmente suas ações, 

trazendo à tona suas hipóteses levantadas) e procura do “porquê” (etapa 5 - os 

alunos procuram estabelecer relações entre o que foi realizado por eles e o efeito 

obtido, início da construção das relações de causa-efeito). Uma vez que, quando os 

alunos “contam o que fizeram para o professor e para a classe e descrevem suas 

ações, vão estabelecendo, em pensamento, as próprias coordenações conceituais, 

lógico-matemáticas e causais” (CARVALHO, et al, 1998, p. 22).  

Segundo Sasseron e Carvalho (2009) nesses momentos de troca verbal é 

possível observar o surgimento de indicadores de que os alunos estão em um 

processo de alfabetização científica. As autoras apresentam um quadro síntese que 

relacionam as etapas da investigação com a presença de indicadores nos momentos 

do “como” e do “porquê” (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Indicadores de Alfabetização Científica (Sasseron; Carvalho, 2009). 

 

É importante destacar que nosso estudo se concentrou principalmente na 

etapa seis, em que os alunos são solicitados a registrar (individualmente) a atividade 

investigativa, escrevendo e desenhando o que foi feito. Compartilhamos com 

Oliveira e Carvalho (2005) que o registro escrito tem como potencialidade realçar a 

construção pessoal do conhecimento. Entretanto as referidas autoras alertam que 

para a escrita ser importante para a retenção de conhecimentos científicos é 

essencial que a discussão entre os alunos tenha ocorrido. 

A escrita nas atividades investigativas de ciências é uma ferramenta cognitiva 

para a compreensão dos conceitos científicos, já que motiva os alunos a 

sintetizarem ideias, muitas das quais nunca existiram até que o aluno pense e as 

escreva (Glen; Dotger, 2013). Segundo essas autoras neste processo de sintetizar 

ideias, pensar e escrever os alunos tomam consciência das conexões entre elas e, 

assim, passam, a saber, mais do que antes de escrevê-las.  

Neste processo de apropriação do conhecimento, a escrita atua como um 

componente mental (‘minds-on’) para o componente manual (‘hands-on’) da ciência, 

já que ajuda o “aluno a construir entendimento e se engajar no raciocínio de 

resolução de problemas dos cientistas” (GLEN; DOTGER, 2013, p. 961). Outro 

aspecto, presente na revisão de literatura de Glen e Dotger (2013), é a possibilidade 

do aluno transitar, através da escrita, de suas próprias descrições dos fenômenos 

científicos investigados, para um vocabulário mais técnico da ciência.  

A partir do reconhecimento de que as atividades investigativas no ensino de 

Ciências são potenciais para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

atividade científica, bem como para a aprendizagem da ciência como linguagem, 

buscamos com o próximo capítulo discutir a leitura e a escrita no Ensino de 

Momentos da Investigação Indicadores de Alfabetização Científica 

Resolução prática/Manipulação 
prática para a resolução do 
problema proposto 

 
 
- Organizar, Seriar e Classificar informações 
- Levantamento e Teste de hipóteses 
 
 

Busca por entendimento/ 
Sistematização  

- Justificativa, Explicação, Previsão, Modelo 
explicativo 
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Ciências. Embora o foco da nossa investigação seja a escrita científica, em alguns 

momentos tivemos que utilizar no nosso referencial aspectos relativos à leitura de 

textos científicos, uma vez que o uso do termo leitura-escrita é recorrente nas 

literaturas que discutem a AC (Nigro, 2007; Scarpa; Trivelato, 2013). 
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CAPÍTULO 2 
A LEITURA - ESCRITA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Na escola, a leitura e a escrita costumam ser responsabilidade da área da 

Língua Portuguesa. Entretanto, é crescente o número de pesquisas (Souza; 

Almeida, 2005; Oliveira; Carvalho, 2005; Nigro, 2007; Giraldi; Cassiani, 2009; 

Sedano, 2010) em ensino de Ciências que estudam questões relativas a essas 

atividades, enfatizando as contribuições desse ensino na formação do leitor/autor 

como parte do processo de AC direcionado a uma inserção na cultura científica. 

Essa ênfase também é dada pela literatura internacional, em que podemos 

destacar o trabalho de Liu e Akerson (2002) que discute a leitura e a escrita como 

processos integrais na pesquisa e investigação científica, assim como a previsão, o 

pensamento crítico e a criatividade. As autoras compartilham que os cientistas 

precisam comunicar aos outros, verbalmente e por escrito, o que estão fazendo e os 

conhecimentos que estão sendo produzidos. Assim as habilidades relacionadas à 

linguagem são fundamentais tanto para fazer previsões, quanto para narrar e 

comunicar descobertas. Nesse contexto Liu e Akerson (2002) argumentam que: 

A ciência não é apenas a pesquisa formal realizada em um 
laboratório de uma grande empresa ou no espaço, também, é 
descoberta de fundo de quintal. Pode ser uma criança buscando 
entre pedras para descobrir o que há ali. Pode ser um estudante 
observando formigas em uma fazenda de formigas, em uma sala de 
aula ou um mecânico tentando descobrir como fazer um carro 
funcionar. Pode ser um detetive de polícia trabalhando para 
solucionar um crime e também pode ser uma jovem mulher tentando 
descobrir aspectos sobre o comportamento do golfinho. Em todas 
estas circunstâncias os processos de linguagem são parte integrante 
do processo de descoberta e resolução de problemas [...] (LIU; 
AKERSON, 2002. p. 3). 

O pressuposto é que a atividade científica não seria possível sem o suporte 

da leitura e da escrita, uma vez que estas são práticas sociais que permeiam as 

relações. De modo que, por meio delas os cientistas documentam dados, informam 

resultados e convencem os outros sobre as suas afirmações (Norris; Phillips, 2003 

apud Sasseron; Carvalho, 2011).  

Outros autores como Gil-Pérez et al (2005) também destacam a 

comunicação, a verbalização e a produção de texto como um aspecto essencial da 

atividade científica. Esses autores apontam, que a atividade em sala de aula para se 

aproximar de uma cultura científica ela não pode deixar de lado o aspecto da 
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comunicação. Neste contexto, a habilidade de ler-escrever torna-se um componente 

essencial para a AC, da mesma forma que tomar medidas, fazer observações, 

levantar hipóteses, elaborar experimentos e analisar dados são imprescindíveis à 

atividade científica (Nigro, 2007).  

Embora a habilidade de ler e escrever sejam destacados como indispensáveis 

à aprendizagem dos conteúdos das Ciências, bem como à formação de cidadãos 

críticos e conscientes da realidade que lhes rodeia, a articulação entre EC e leitura-

escrita científica representa para muitos docentes um problema, sobretudo em 

termos de conteúdo a ser ensinado e o modo como este deve ser ensinado (Brandi; 

Gurgel, 2002).  

Além disso, muitos professores não sabem que a linguagem da Ciência utiliza 

elementos de sintaxe, vocabulário e discurso de forma diferente de outras disciplinas 

acadêmicas (Glen; Dotger, 2013). Em acréscimo, Nigro (2007) destaca que as 

dificuldades relacionadas ao discurso da Ciência em situações educacionais não se 

resume apenas a lexogramática, uma vez que existem problemas, também, em 

como o discurso científico é apresentado aos estudantes, muitas vezes favorecendo 

uma imagem distorcida da natureza da atividade científica e do cientista. 

Dentre os diversos argumentos para que a leitura-escrita ganhe um foco 

central na educação em Ciências, merece destaque o fato de que muitas vezes os 

estudantes são incapazes de interpretar questões e problemas de Física, Química, 

Matemática, etc., devido às deficiências na capacidade de interpretação de 

enunciados (Francisco Junior e col., 2008). Além disso, Nigro (2007) argumenta que 

estudantes considerados com bom desempenho nos testes tradicionais que 

envolvem o conhecimento das ciências, cuja avaliação se dá através da 

memorização e do conhecimento de conteúdos conceituais, podem ter baixo 

desempenho ao interpretar notícias relacionadas à ciência veiculadas pela mídia.  

Outros estudos que discutem a relevância da leitura para o ensino e 

aprendizagem das ciências (Junior, 2010; Maturano; Mazzitelli; Macías, 2003; 

Souza; Nascimento, 2006) também apontam que não são muito animadores os 

resultados acerca da inserção da leitura no ensino das Ciências, dentre esses Junior 

(2010) destaca cinco fatores preocupantes: 

(i) a baixa compreensão de leitura dos estudantes; (ii) a pouca 
valorização da atividade de leitura no ensino de Ciências; (iii) os 
obstáculos de domínio de tarefas metacognitivas relacionadas com a 
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leitura; (iv) a desmotivação dos alunos; e (v) as dificuldades por eles 
sentidas quando leem textos científicos (JUNIOR, 2010, P. 220-221). 

As limitações supracitadas também são reconhecidas por Nigro (2007) que 

destinou uma seção (‘Por que textos e leitura são importantes na educação em 

ciências’) de sua tese de doutorado para justificar a ocorrência de uma linha de 

pesquisa centrada em textos científicos, na sua escrita e leitura. Já que a utilização 

de textos na educação em Ciências tende a ser desestimada, tanto por conta do seu 

linguajar característico, considerado difícil e por isso inacessível, quanto pela 

supervalorização das atividades manipulativas. 

É importante destacar que não defendemos o abandono das atividades 

práticas, compartilhamos com Sedano (2010) a importância da experimentação nas 

aulas Ciências quando acompanhada por uma questão problematizadora, ‘que leve 

o aluno a pensar, na busca da compreensão, sobre o fenômeno científico envolvido 

enquanto resolve o experimento’ (SEDANO, 2010, p. 26).  

Para Nigro (2007) a escrita estruturada em textos transcende a função de 

‘transmitir’ mensagens pré-definidas por ser um recurso intrinsecamente relacionado 

ao pensamento e a cognição. Por isso, os textos escritos utilizados como ferramenta 

de ensino e aprendizagem, permitem os estudantes instrumentalizar o pensamento, 

atuar intelectualmente, produzir criações e conhecimento. Nesta perspectiva, NIGRO 

(2007, p. 54) compila seis argumentos elaborados por Norris e Phillips (2003) que 

ressaltam a importância dos textos na constituição do pensamento científico e para o 

ensino de Ciências, os quais sejam: 

- Argumento 1: Um texto é distinto de um discurso oral. A escrita, e mais 

especificamente a escrita científica, é uma forma de idealização que tem 

características muitos peculiares em relação à linguagem oral. Assim, um texto e um 

discurso oral não impõem as mesmas demandas interpretativas; 

- Argumento 2: Um mesmo texto pode expressar diferentes pensamentos e, 

um mesmo pensamento, pode ser expresso em diferentes textos. Ou seja, não se 

pode dizer que há uma relação direta entre o que o autor de um texto pretendia dizer 

e como quem lê aquele texto o interpreta; 

- Argumento 3: Uma teoria científica pode ser expressa por diferentes textos. 

No entanto, uma teoria científica não existe fora do texto. Qualquer teoria científica 

requer, para sua criação e expressão, o uso dessa poderosa tecnologia; 
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- Argumento 4: O texto possui ‘fixity’. Ou seja, através do texto ‘congelamos’ a 

linguagem. Isso nos possibilita refletirmos sobre o texto. Vislumbramos assim a 

complexidade dessa tecnologia: apesar do texto ser fixo, as interpretações a ele 

dadas não o são. Muito pelo contrário, as frases escritas podem ser analisadas e 

contraditas ou refutadas mais facilmente que o discurso oral; 

- Argumento 5: Apesar do texto admitir várias possibilidades interpretativas, 

não são todas as interpretações que são possíveis. Algumas interpretações podem 

ser implausíveis, sobretudo quando analisamos o contexto de produção do texto. 

Isso significa que o texto impõe restrições interpretativas; 

- Argumento 6: Se o conhecimento não é expresso na linguagem escrita ele 

não pode ser acumulado, ele não pode evoluir. Particularmente nas ciências, mesmo 

que um texto apresente críticas e ‘negue’ um discurso previamente existente, ele 

precisa desse discurso anterior, firmemente estabelecido em textos, para se erguer. 

O reconhecimento dos argumentos supracitados também é tido por Scarpa e 

Trivelato (2013) ao defenderem que através da adaptação de textos científicos 

originais para a educação básica é possível fomentar a leitura e a escrita no 

processo de AC, sem perder de vista as características investigativas fundamentais. 

Entretanto, as autoras, destacam que ‘para realizar essa adaptação é necessário 

conhecer profundamente a estrutura e características linguísticas e argumentativas’ 

(SCARPA; TRIVELATO, 2013, p. 3).  

As autoras também chamam atenção para a composição estrutural entre os 

textos de artigos científicos e os presentes em livros didáticos de ciências. Segundo 

Scarpa e Trivelato (2013), os artigos científicos são caracterizados principalmente 

pela linguagem técnica especializada, bem como pela presença de uma estrutura 

argumentativa em que os cientistas se preocupam em justificar seus problemas de 

pesquisa, métodos escolhidos, análises e dados. Enquanto os textos nos livros de 

ciências tem caráter expositivo ou narrativo, sem a presença do gênero 

argumentativo, em que a produção do conhecimento científico é apresentada como 

uma sequência de procedimentos mecânicos e inquestionável. 

Com base nessa comparação Scarpa e Trivelato (2013) justificam que a 

adaptação de textos científicos originais para a educação básica, a partir de uma 

concepção de leitura como investigação, é uma forma de promover habilidades de 

raciocínio argumentativo nos estudantes. Uma vez que os textos adaptados teriam 
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uma organização argumentativa, bem como apresentariam aspectos de incerteza da 

natureza da ciência. 

 Nesta seção não poderíamos deixar de destacar que no contexto da 

metodologia do ensino por investigação em aulas de Ciências, já temos alguns 

trabalhos produzidos pelo grupo do LapEF (Oliveira; Carvalho 2005; Oliveira, 2009) 

que se preocupam em analisar os registros escritos dos alunos a partir de uma 

interação com questões relacionadas à linguagem. Para essas autoras, a escrita nas 

aulas de Ciências associada à discussão de ideias são atividades complementares e 

fundamentais. 

A discussão de ideias é importante para gerar, clarificar, compartilhar 
e distribuir ideias entre o grupo, enquanto que o uso da escrita como 
instrumento de aprendizagem realça a construção pessoal do 
conhecimento (OLIVEIRA, 2009, p. 35). 

Nos trabalhos citados acima as autoras concebem a escrita como instrumento 

cognitivo importante para organizar e consolidar ideias rudimentares em 

conhecimento mais coerente e bem estruturado (Oliveira, 2009).  Para analisar os 

registros escritos dos alunos, como parte de uma atividade investigativa, Oliveira e 

Carvalho (2005) trabalharam com a noção de capacidade de linguagem 

apresentadas por Dolz, Pasquier e Bronckart (Dolz; Schneuwly, 1996, apud Oliveira; 

Carvalho, 2005).  

De acordo com Oliveira (2003) essas capacidades de linguagem são 

necessárias ao aprendiz em uma produção de um gênero numa situação de 

interação determinada.  Para a autora tais capacidades dizem respeito aos 

conhecimentos necessários que o aluno utiliza no momento da produção de um 

texto: “a sua adaptação às características do contexto e do referente, o uso de 

modelos discursivos e a dominação das unidades linguísticas e operações 

psicolinguísticas” (OLIVEIRA, 2003, p. 29).  A autora destaca que essas 

capacidades estão disponíveis no ambiente social, portanto, são ensináveis. 

Vale destacar que para categorizar os tipos de textos escritos pelos alunos 

Oliveira e Carvalho (2005) partiram da síntese de agrupamento de textos 

apresentado por Dolz e Schneuwly (1996) em que as capacidades de linguagem 

dominantes apresentadas pelo autor estão diretamente ligadas a um gênero 

discursivo, conforme organização proposta no Quadro 2.  
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Quadro 2 - Agrupamento de textos categorizados por Oliveira e Carvalho (2005). 

 

 Deste modo, apropriamo-nos do arranjo dos aspectos tipológicos que foram 

levados em consideração por Oliveira; Carvalho (2005) na análise dos textos, no 

sentido de identificar, nos nossos dados textuais, o tipo de texto apresentado pelo 

aluno já que, as autoras nos alertaram para “a dificuldade de relacionar as 

capacidades de linguagem dominante do indivíduo com uma única categoria de 

gênero” (OLIVEIRA; CARVALHO, 2005, p. 356). Os aspectos tipológicos em 

questão são: 

ASPECTOS 
TIPOLÓGICOS 

CAPACIDADE DE 
LINGUAGEM DOMINANTE 

EXEMPLOS DE GÊNEROS 
ORAIS E ESCRITOS 

NARRAR 
Mimesis da ação através da 

criação da intriga no domínio do 
verossímil 

Conto de fadas 

Fábula 

Lenda  

Romance 

Conto 

Novela 

Narrativa de aventura, Etc. 

RELATAR 
Representação pelo discurso de 
experiências vividas, situadas no 

tempo 

Notícia 

Reportagem 

Relato de experiência vivida 

Biografia 

Crônica esportiva, Etc. 

 

ARGUMENTAR 
Sustentação, refutação e 

negociação de tomadas de 
posição 

Textos de opinião 

Editorial 

Resenhas críticas 

Carta de reclamação 

Discurso de defesa 

Ensaio, Etc. 

EXPOR Apresentação textual de 
diferentes formas de saberes 

Conferências 

Resenhas 

Relatório científico 

Relato de experiências 

científicas 

Resumos de textos, Etc. 

 

DESCREVER 

AÇÕES 
Regulação mútuas de 

comportamentos 

Instrução de uso 

Receitas 

Regras de jogo 

Textos prescritivos, Etc. 
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- Narrar: Refere-se à cultura literária ficcional, predominância do discurso 

monologado e frases declarativas; 

- Relatar: Destina-se ao domínio social da comunicação voltado para 

documentação e memorização de ações humanas, exigindo uma representação pelo 

discurso de experiências vividas situadas no tempo; 

- Argumentar: Trata-se da discussão de problemas controversos, exige 

sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição; 

- Expor: Reporta a transmissão e construção dos saberes acumulados pela 

humanidade apresentando suas diferentes formas; 

- Descrever Ações: Diz respeito a instruções e prescrições, tende a regrar o 

comportamento humano. 

Em um estudo recente, desenvolvido dentro do contexto do movimento 

‘Writing-to-learn’, intitulado Writing Like a Scientist: Exploring Elementary Teachers’ 

Understandings and Practices of Writing in Science (2013), Nicole Glen e Sharon 

Dotger examinaram as formas com que mais de quatro professores de uma escola 

elementar entendiam como os cientistas usam a escrita e como isso se traduziu em 

práticas de escrita científica para seus alunos.  

O referido estudo teve as seguintes implicações: o fornecimento aos 

professores de melhores modelos de como e por que os cientistas escrevem; incluir 

estes modelos em mais aulas de ciências baseados em investigação; bem como 

relacionar conceitos acerca da natureza da ciência para a redação científica no 

ensino fundamental. Pois ao revisarem literaturas sobre a escrita em aulas de 

ciências Glen e Dotger (2013) perceberam que os pesquisadores comungavam da 

falta de informação sobre o grau com que os professores utilizam os gêneros 

científicos ou a forma como eles integram a redação científica com outras 

estratégias de ensino. 

Dentre as literaturas revisadas pelas autoras merece destaque os trabalhos 

de Keys (1999a; 1999b) que realizaram estudos com alunos do ensino médio para 

descobrir quais informações eram incluídas nas suas escritas de ciência quando não 

eram instruídos sobre como escrever relatórios científicos. Os resultados 

demonstraram que muitos alunos apresentaram informação fatual e apenas alguns 

incluíram inferências e novas hipóteses em suas escritas.  

Com base nos resultados desses estudos, bem como na concepção de 

escrita científica como uma competência intrinseca à AC, procuramos, na seção 
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seguinte, apresentar e discutir as características da escrita científica organizadas po 

Fang (2004). O trabalho deste autor intitulado ‘Scientific Literacy: A Systemic 

Functional Linguistics Perspective’ destina-se a descrever algumas das 

características fundamentais da escrita científica e discutir os desafios que essas 

características representam para a compreensão e composição de textos científicos 

na escola. 

As categorias propostas por Fang (2004) acerca dos elementos que 

compõem uma escrita científica, nos ajudou a olhar para os nossos dados, no 

sentido de identificar como a produção textual dos alunos, a partir de atividades 

investigativas em aulas de ciências, se aproximaram dos elementos que 

caracterizam uma escrita científica. Por isso, na seção seguintes apresentamos e 

discutimos as categorias propostas por esse autor, dialogando com outros trabalhos 

que destacam a importância do aluno aprender as linguagens que a ciência utiliza 

para comunicar seus conhecimentos produzidos. 
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CAPÍTULO 3 
CARACTERÍSTICAS DA ESCRITA CIENTÍFICA 

 
Nesta seção nosso objetivo principal é sintetizar os principais elementos que 

caracterizam a escrita científica. Para isso destacamos alguns aspectos da 

linguagem científica, no sentido de compreender como os mesmos se apresentam 

nas discussões e nas produções textuais (artigos, relatórios, papers, etc.) dos 

cientistas e deste modo, entendermos as aproximações entre os registros escritos 

dos alunos produzidos em aulas de ciência e a escrita científica.  

Tivemos como ponto de partida os trabalhos de Fang (2004; 2006) que 

descrevem algumas características linguísticas da escrita científica para discutir os 

desafios que essas representam no processo de compreensão e composição de 

textos científicos na escola. Voltamos nossa atenção, também, para os trabalhos 

realizados no Brasil, como os estudos de Oliveira (2003; 2009), Tonidandel (2008) e 

Oliveira; Carvalho (2005), que defendem a escrita científica como uma parte 

importante do processo de compreensão da linguagem científica para a 

aprendizagem da ciência. 

 

3.1 - A linguagem científica e a aprendizagem em ciências 

 

Os estudos que vislumbram a Ciência como uma cultura a ser trabalhada na 

escola tem enfatizado a importância de se relacionar a construção do conhecimento 

científico pelo aluno em aulas de ciências à aprendizagem das linguagens utilizadas 

pela ciência (Carvalho, 2007). Segundo Oliveira (2009) a partir dessa aproximação 

os alunos tornam-se familiarizados com as diferentes linguagens utilizadas no 

processo de atribuir significados científicos, de modo a caracterizar uma progressão 

da enculturação científica na sala de aula. 

Desse modo, comungamos com Liu e Akerson (2002) que integrar Ciência e 

linguagem no EF tem benefícios que incluem desenvolver mais adiante habilidades 

de ambas as áreas, ‘fornecendo à aprendizagem de Ciências um papel mais 

importante no currículo básico e mais adiante envolvendo os estudantes com a 

aprendizagem’ (LIU; AKERSON, 2002, p. 5). Essas autoras acreditam que a 

aprendizagem em Ciências requer mais que uma abordagem de textos que 

apresentam fatos ou manipulação de objetos, logo defendem tal aprendizagem 

como um processo de investigação ativa dos componentes mentais (‘minds on’) de 
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aprendizagem do estudantes, usando habilidades como questionamento, previsão e 

experimentação como uma maneira mais efetiva de ensinar Ciências (Liu; Akerson, 

2002). 

 A ideia de que alunos precisam aprender a ‘falar ciência’ já foi defendida por 

Lemke (1997) em seu livro “Aprender a hablar ciencia: lenguaje, aprendizaje y 

valores”, onde o autor constrói a definição de linguagem não apenas como 

vocabulário e gramática, mas como um sistema de recursos para gerar significados. 

Assim, “aprender a ciência significa se apropriar do discurso científico, isto é, 

aprender como determiandos termos se relacionam entre eles e com o contexto em 

que são utillizados para produzir significados específicos” (VILLANI; NASCIMENTO, 

2003, p. 187).  

Segundo Villani e Nascimento (2003) a atribuição ao papel da linguagem 

como elemento fundamental para a aquisição do conhecimento científico escolar, 

emerge de vários questionamentos acerca do significado da expressão ‘processo de 

ensino e aprendizagem de Ciências’ principalmente no contexto do ensino 

fundamental e médio de Ciências.  

Para esses autores, não há uma exata correspondência entre o conhecimento 

científico produzido pelos cientistas e o que é ensinado em nossas escolas, com 

isso os estudantes deixam de aprender  e relacionar que o conhecimento científico é 

constiuído por elementos (leis, teorias, conceitos e príncipios) que formam uma 

grande estrutura cuja linguagem é própria. Nesta perspectiva, Villani; Nascimento 

(2003) caracterizam a linguagem científica: 

A linguagem científica é, portanto, mais que o registro do 
pensamento cientítico. Ela possui uma estrutura particular e 
características específicas, indissociáveis do próprio conhecimento 
científico, estruturando e dando mobilidade ao próprio pensamento 
científico. O domínio da linguagem científica é uma competência 
essencial tanto para a prática da ciência quanto para o seu 
aprendizado. Neste sentido aprender ciências requer mais que 
conhecer estes elementos. É necessário que os alunos sejam 
capazes de estabelecer as relações entre tais elementos dentro da 
grande estrutura que organiza o conhecimento científico escolar 
(VILLANI; NASCIMENTO, 2003, p. 188). 

Com esta mesma consideração, de que a Ciência possui linguagem própria 

para expressar sua forma particular de ver o mundo, Capecchi e Carvalho (2000) 

argumentam que a compreensão do papel da linguagem científica pelo aluno, 

perpassa pela oportunidade que ele tem de “experimentar seu uso, poderando as 
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vantagens de sua utilização em contextos adequados, assim como, adquirindo maior 

desenvoltura ao lhe dar com a mesma” (CAPECCHI; CARVALHO, 2000, p. 172).  As 

autoras destacam, também, que é de extrema importância que a escola propicie aos 

alunos a cosnciência das linguagens utilizadas pela ciência, no sentido de que eles 

possam perceber o papel da construção dos conceitos científicos pela humanidade. 

Mesmo identificando o conhecimento humano como fundamentalmente 

argumentativo, Oliveira (2009) reconhece que a escola tende a trabalhar somente 

com a linguagem descritiva, segura e acabada, em que a presença do homem é 

retirada do fazer Ciência. Asssim, a escola deixa de exercitar o valor atribuído ao 

uso da discussão e da argumentação, tanto para a organização das idéias dentro do 

processo de construção do conhecimento científico, quanto para a construção de 

entendimentos em Ciências pelos alunos. 

A partir da diferenciação entre a linguagem cotidiana e linguagem científica, 

Fang (2006) argumenta que a primeira é mais dinâmica e linear, de modo a se 

relacionar com sujeitos que desencadeiam ações e processos. Enquanto a segunda, 

com suas características léxicas, sintáticas e semânticas transformaram processos 

em nomes ou grupos nominais, e verbos passam a expressar relações ao invés de 

ações. Para o autor, o uso simultâneo dos recursos linguísticos tornam os textos 

científicos mais abstratos e densos em relação aos materiais que as crianças 

utilizam para leitura nos primeiros anos de escolaridade.  

Em síntese, Fang (2006) traz que as dificuldades linguísticas geradas pelas 

próprias características da linguagem científica originam desafios para a 

aprendizagem das Ciências. Como sugestão, o autor argumenta a favor de uma 

atenção explícita à linguagem científica combinada a um currículo baseado na 

investigação como parte do processo que integra a pedagogia da AC. 

Com base nessa literatura, entendemos que estratégias de ensino podem ser 

desenvolvidas, almejando diminuir a distância entre o aluno, a Ciência e o interesse 

por sua aprendizagem. Entrentanto, isto está diretamente relacionado ao domínio 

das linguagens específicas das ciências pelo professor de Ciências. Além disso, 

Oliveira (2009) destaca que este professor, também, precisa ter “a habilidade de 

sustentar uma discussão oferecendo aos alunos condições para a argumentação, 

bem como ser capaz de transformar a linguagem do cotidiano trazida para sala de 

aula em linguagem científica” (OLIVEIRA, 2009, p. 31).  
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3.2 - Principais características da escrita científica 

Esta seção tem por objetivo apresentar o referencial teórico-metodológico 

adotado para analisar os textos produzidos pelos alunos em aulas de Ciências na 

perspectiva de indenficar quais elementos presentes na escrita dos alunos se 

aproximam das características de uma escrita científica. Para isto, nos debruçamos, 

principalmente no artigo intitulado ‘Scientific Literacy: A Systemic Functional 

Linguistics Perspective’ (2004) em que o professor Zhihui Fang, descreve vários 

aspectos-chave da escrita científica e discute os desafios que as características 

únicas apresentam para a compreensão e composição de textos científicos na 

escola.  

É importante destacar que as categorias das características próprias da 

linguagem científica organizadas por Fang (2004), foram obtidas a partir de obras de 

linguistas aplicados que têm explorado as demandas da linguagem no ensino; e 

discutidas com base na experiência do pesquisador, com ajuda de professores de 

Ciências do ensino médio dos Estados Unidos, de infundir a leitura e o ensino desta 

em sala de aula, a partir de um corpo de estudos sobre os registros e genêros 

científicos (Fang, 2006). 

De acordo com Fang (2004), a linguagem científica é construída através de 

uma gramática especializada que, apesar, de ser funcional ao facilitar a 

apresentação eficaz de informações e o desenvolvimento de argumento na Ciência, 

ela, ao mesmo tempo, torna a escrita científica densa, técnica e abstrata. Com base 

na apreciação da referida gramática o autor descreve quatro características 

principais da escrita científica, as quais sejam: a) densidade informacional; b) 

abstração; c) técnica e c) credibilidade.  

As referidas categorias foram traduzidas para a língua materna e resumidas 

por nós, considerando a descrição proposta pelo autor e a comparação que o 

mesmo estabelece entre a linguagem científica e  a do cotidiano, em seguida foi 

organizado um quadro (Quadro 3) com o objetivo de proporcionar ao leitor uma 

melhor visualização das categorias. 

- Densidade informacional: Refere-se a densidade de informações presente 

na escrita científica. De acordo com Fang (2004) essa densidade pode ser medida a 

partir de um índice denominado ‘densidade léxica’. Uma das maneiras dela ser 

caulculada é através da porcentagem de content words - palavras de conteúdo 
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científico (interpretação nossa) dentro da totalidade de palavras que dão 

funcionamento ao texto (noncontent words - como por exemplo: preposições, 

conjunções e alguns advérbios).  

Segundo o autor a densidade de informação, é conseguida através do uso de 

frases nominais maiores e mais complexas. “Estas frases nominais estendidas 

condensam informações que seriam normalmente expressas, na linguagem 

cotidiana, com mais de uma oração” (FANG, 2004, p. 338). Assim, a densindade de 

informações, medida a partir das palavras de conteúdo, pode variar em até 50% da 

linguagem falada do cotidiano para a linguagem escrita, ou seja, enquanto na 

linguagem falada é encontrada de 2 - 3 palavras de conteúdo por oração, na escrita 

esse número pode ser de 4 - 6 palavras. 

Para Fang, a implicação desta característica para a aprendizagem da 

linguagem cientítifca pelos alunos, reside em dois aspectos: “Os alunos podem 

sentir-se oprimidos pela densidade de informações durante o processamento de 

texto. Eles também podem se confundir com a natureza embutida e muitas vezes 

desequilibrada da estrutura das orações” (FANG, 2004, p.338). Como exemplo 

destes aspectos o autor traz: 

a morosidade do assunto e/ou objetos pode prejudicar a fluência de 
leitura do texto, de modo a obstruir alunos que não são proficientes 
na leitura científica de construir uma representação mental coerente 
da mensagem apresentada na oração. Por isso, os alunos que não 
entendem o potencial de tomada de significado de frases nominais 
prolongadas não são suceptíveis de usá-lo efetivamente em sua 
própria escrita (FANG, 2004, p. 339). (Tradução nossa) 

- Abstração: Enquanto a linguagem do senso comum é usada para interpretar 

experiências de vida do cotidiano, a linguagem científica teoriza experiências 

concretas de vida em entidades abstradas (Fang, 2004). 

A abstração é uma segunda característica da escrita científica que emerge do 

processo de ‘nominalização’. Esta consiste em uma remodelação da gramática onde 

verbos e adjetivos são transformados em substantivos. Fang (2004) explica que com 

a nominalização os verbos, passam a expressar relações, ao invés de ações, deste 

modo esse processo, na escrita científica, permite o autor criar termos técnicos ou 

novas entidades, tanto para sintetizar e sistematizar informações, anteriormente 

afirmadas, bem como para estabelecer relações de causa e efeito entre fenômenos 

díspares.  
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Para ilustrar esse processo Fang (2004) apresenta alguns trechos em que 

processos de nominalização (sublinado do autor) aparecem em livros de ciências, 

dentre os exemplos destacamos dois, os quais sejam: 

[...]  ● Muitas espécies de insetos se reproduzem no tempo quente 
da primavera. Enquanto o inverno começa, a primeira geada mata 
muitos dos insetos. Este súbito aumento na taxa de mortalidade faz 
com que a população de insetos diminua. 
 ● A gasolina ou o óleo que vaza de um tanque subterrâneo é difícil 
de limpar. Se a poluição não se espalhou longe, o solo ao redor do 
tanque pode ser removido (FANG, 2004, p. 340). (Tradução nossa). 

O autor alerta que “quando uma ação ou evento é reformulado como um 

grupo nominal, grande parte da informação semântica torna-se perdida, ou melhor, 

escondida, e muitas vezes a ambiguidade se instala” (FANG, 2004, p. 339-340). O 

que pode comprometer a compreensão completa do texto pelo leitor, uma vez que a 

nominalização tende a neutralizar ou obscurecer significados e construir uma 

ideologia, que muitas vezes não é transparente para os leitores que não estão 

familizaridos com esse recurso. 

- Técnica: Necessária para a obtenção dos conteúdos especializados da ciência, a 

técnica compreende a terceira característica da escrita científica categorizada por 

Fang (2004).  Conforme esse autor,  o processo de ‘tencnicalização’ na ciência se 

refere ao uso do vocabulário técnico e verbos relacionados aos fenômenos. De 

modo geral, os termos ou expressões técnicas apresentam um significado 

especializado campo-específico.  

Os termos técnicos podem ser adjetivos não vernáculos que 
descrevem esses objetos / fenômenos físicos (por exemplo, 
multicelular, noturno) ou verbos que descrevem atividades exclusivas 
ou processos de uma disciplina especializada (por exemplo, chiado, 
evaporar, condensar, congregam). Eles também podem derivar de 
nominalizações (ex., Condensação, estreitando, alongamentos) 
(FANG, 2004, p. 341-342). (Tradução nossa) 

De acordo com esse autor, as “palavras ou frases técnicas permitem que os 

cientistas construam classes/categorias e estabeleçam relações taxonômicas entre 

as entidados no mundo natural” (FANG, 2004, p.342). Além disso, o autor destaca 

que os termos técnicos sempre funcionam segundo um nível de abstração, por isso 

algum entendimento a respeito desse vocabulário é imprescindível para a 

compreensão de textos científicos, e para seu uso como recurso gramatical. 
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- Credibilidade: Refere-se a última categoria organizada por Fang (2004), que está 

diretamente relacionada a forma precisa e objetiva com que as informações 

científicas são apresentadas. Apesar do tom assertivo que a escrita científica 

costuma apresentar, sua credibilidade tende a ser transportada através da utilização 

de técninas, como a presença de sentenças declarativas, ao invés de imperativas ou 

interrogativas; o uso da voz passiva, em detrimento à ativa, além do vocabulário 

técnico da ciência consituído por palavras ou termos. 

Para garantir essa credibilidade o autor deve se distanciar do texto abstendo-

se da utlização de referências como: o uso da primeira pessoa, citações diretas, 

termos que expressam imprecisão (por exemplo: ‘coisa assim’, ‘uma espécie de’), 

enchimentos do discurso para monitorar o fluxo de informações (por exemplo: ‘você 

sabe’, ‘também’), bem como não fazer referências aos seus processos mentais, 

identificados pelo uso de expressões como, ‘eu acho que’ e ‘eu suponho’ (Fang, 

2004). Segundo Fang (2004), por causa de sua credibilidade a linguagem científica 

parece impessoal e alienante para os alunos , uma vez que não é tão envolvente 

quanto a linguagem informal e interativa utilizada no cotidiano. Entretanto, o autor 

informa que alguns manuais atuais de Ciências têm se apropriado de dispositivos, 

como o uso da voz ativa e de uma linguagem mais informal a partir de orações 

interrogativas e imperativas, com o objetivo de promover um maior envolvimento 

entre o autor e o leitor, fazendo os textos científicos parecerem mais pessoais. 

Quadro 3 - Principais características da escrita científica segundo Fang (2004) 

 

Categoria Descrição 

Densidade informacional 

Refere-se à quantidade de palavras de contéudo científico 
dentro de uma oração. Na linguagem do cotidiano a 
quantidade de palavras de conteúdo científico (content 
words) pode ser até 50% menor em relação a escrita 
científica.   

Abstração 

Emerge do processo de nominalização. Este caracteriza-se 
pela regramatização de verbos ou adjetivos em 
substantivos. 

Técnica 

Refere-se ao uso do vocabulário técnico: palavras ou 
expressões, que traduzem um significado especializado em 
um campo específico. 

Credibilidade 

Relaciona-se à apresentação das informações científicas, 

de forma precisa, objetiva, em um tom assertivo. A 

credibilidade é transportada no texto científico através do 

vocabulário, das sentenças declarativas e da voz passiva. 
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CAPÍTULO 4 
CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar o contexto em que nossa 

pesquisa se desenvolveu, bem como os procedimentos metodológicos adotados 

para a realização da mesma. 

4.1 - Contexto da pesquisa 

A presente pesquisa se desenvolveu no contexto da formação continuada de 

professores através da parceria entre a Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) e a Secretaria de Ensino de Itabuna. A consolidação dessa parceria se deu 

através do projeto intitulado “A importância da educação científica na formação do 

professor do ensino fundamental” desenvolvido desde o ano de 2009 em escolas do 

município de Itabuna - Bahia, com a colaboração do Centro de Divulgação Científica 

e Cultural da Universidade de São Paulo (CDCC). 

A referida parceria é composta de dois lados, a Universidade que teve como 

papel fornecer os formadores e a atividade de extensão, em contrapartida, realizar 

pesquisa sobre os resultados alcançados; e a Secretaria de Educação de Itabuna 

que teve o papel de selecionar escolas e professores para o curso, dispensar os 

professores das suas funções em sala de aula para a participação no mesmo, bem 

como fornecer alguns técnicos para dar apoio aos docentes durante as atividades 

desenvolvidas. 

É importante destacar que os técnicos, geralmente, eram professores que não 

estavam com carga horária em sala de aula, mas que ajudavam na elaboração e 

acompanhamento das atividades, além de fazer reuniões semanais com a equipe da 

Universidade. Em 2013, a secretaria disponibilizou para o curso três destes 

profissionais, para os encontros pré-agendados na escola e que aconteceram em 

média uma vez a cada mês. Para o ano em questão, foram selecionados em média 

quatro professores em exercício de oito escolas diferentes do município de Itabuna, 

porém, somente cerca de doze compareciam aos encontros, por questão de 

disponibilidade de horário, já que os encontros aconteceram às sextas-feiras pela 

manhã. 

O município de Itabuna está situado a 442 km da capital Salvador e a 15 km 

da UESC. Em relação à educação o referido município possui um grande número de 
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escolas, mais de 100 unidades de ensino. De acordo com o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2013 o município tem o desafio de 

buscar garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado, visto que 

o IDEB 2013 nos anos iniciais da rede pública já atingiu a meta, mas teve queda e 

não alcançou 6,0. 

A demanda de oito escolas, que foram contempladas pelo projeto, se deu 

pela equipe da Universidade, contando que tivessem aproximadamente quatro 

docentes de cada unidade escolar, totalizando um grupo de trinta professores. Para 

a seleção das escolas, a secretaria de educação adotou como critério priorizar 

unidades que não foram contempladas em projetos anteriores. Assim, foram 

contempladas com o curso oito escolas de diversas áreas, central e rural, do 

município. 

Dentre essas unidades escolares (EU), uma escola localizada no meio urbano 

do município, foi uma das escolas atendidas pelo projeto de formação continuada de 

professores ofertado pela UESC no período de 2013. Esta é uma UE de pequeno 

porte, pois possui quatro salas de aula e atende a um total de 300 alunos entre os 

turnos matutino e vespertino. No ano de 2013, período em que a UESC desenvolveu 

o projeto de formação continuada, a referida escola ofertava o Ensino Fundamental, 

entretanto, atualmente, a escola oferece exclusivamente a Educação Infantil.  

De acordo com Silva e Guzzi (2013) o curso de formação continuada visou 

contribuir para uma formação mais adequada aos professores das séries iniciais de 

Itabuna, promovendo situações de ensino-aprendizagem de Ciências, reflexões 

sobre conteúdos específicos de ciências, bem como conteúdos pedagógicos para o 

EC. Deste modo a aprendizagem a partir de atividades de Ensino por Investigação 

para professores dos anos iniciais do fundamental foi baseada em dois referenciais: 

O Conhecimento Físico (1998; 2009) e sequências didáticas propostas por Carvalho 

et al (2009; 2011), bem como “O mão na massa” com material de apoio do CDCC.  

Os citados referenciais articulam a construção do conhecimento científico, o 

desenvolvimento de habilidades e competências e o domínio da língua falada e 

escrita com o objetivo principal de uma apropriação progressiva, por parte dos 

alunos, de conceitos científicos e técnicas operatórias acompanhadas de uma 

consolidação da expressão oral e escrita (Silva; Guzzi, 2013). Com base nestes 

objetivos, os professores eram levados inicialmente a participar das atividades como 

aprendizes, passando por todas as etapas das atividades de Ensino por 
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Investigação como alunos. Após este momento, eram discutidas as características 

metodológicas e conceituais que baseiam o referido ensino, com o objetivo de 

evidenciar a importância da construção do conhecimento científico, a partir de uma 

postura investigativa.  

Apresentamos na tabela abaixo (Tabela 1) as atividades desenvolvidas nos 

oito encontros realizados, quase mensalmente em 2013 que totalizou uma carga 

horária de quarenta horas de curso de formação continuada. 

Tabela 1 - Atividades desenvolvidas no curso de formação continuada em 2013 

 
Os registros escritos analisados em nossa pesquisa foram dados obtidos a 

partir da implementação da sequência didática envolvendo a atividade, ‘O problema 

do barquinho’, realizada no primeiro dia de formação.  Paralela à referida atividade 

discutiu-se com os professores a ideia de Ensino por Investigação, bem como 

alguns traços sobre Alfabetização Científica. Em um momento posterior foi proposto 

aos cursistas à leitura de um texto ‘Almejando a alfabetização científica no ensino 

fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo’ de Sasseron e 

Carvalho (2008), com o objetivo de reinterar a aproximação dos professores ao 

referencial acerca da AC. 

É importante destacar que os professores realizaram todas as etapas da 

proposta de Ensino por Investigação, chegando também ao momento da escrita. O 

que nos permitiu discutir, a partir de um vídeo do LaPEF, a importância do aluno 

passar por todas as etapas da referida proposta, o papel de cada uma delas, assim 

Data dos encontros Atividades desenvolvidas 

11 de Abril 
Sequência Didática Navegação e Meio Ambiente e a 
Alfabetização Científica 

09 de Maio Os Estados Físicos da Água - Conteúdo e Metodologia 

05 de Junho Astronomia no Ensino Fundamental 

25 de Julho Elementos de Cartografia em Sala de Aula 

13 de Setembro Metodologias para o Ensino sobre os Órgãos dos Sentidos 

18 de Outubro 
Transformações de Energia e o estudo deste tema no Ensino 
Fundamental I 

22 de Novembro Atividades de Ensino por Investigação: Afunda ou Flutua? 

06 de Dezembro 
Avaliação da ação de Extensão - Formação de Professores e 
Reflexão 
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como o papel do professor e do aluno em cada momento da atividade investigativa 

em sala de aula. 

No curso de formação, os professores eram incentivados a aplicar as 

atividades desenvolvidas nos encontros, com seus alunos. Porém, já era esperado 

que nem todos cursistas encaixariam a atividade da maneira como era proposta, por 

adequação do conteúdo, ou mesmo por resistência a uma nova ideia. Vale pontuar 

que, em cada uma das formações, iniciávamos com uma reflexão do que havia sido 

tratado no encontro anterior, como também o que havia sido aproveitado da 

formação na sala de aula dos professores, desde propostas metodológicas, ou 

ideias que surgiram como a aplicação na íntegra de propostas docentes.  

Em um desses momentos, uma das docentes trouxe para a formação, os 

textos que seus alunos produziram quando ela aplicou em sua sala de aula, a 

mesma atividade do barquinho produzida no primeiro dia da formação, ressaltando 

que havia conseguido trabalhar a produção escrita com seus alunos. A existência 

desses registros foi um dos motivos que nos levou a especificar qual atividade do 

curso de formação constituiria nosso objeto de estudo. Como a referida atividade 

passou a permear o trabalho dos docentes em sala de aula é importante 

analisarmos seu conteúdo, objetivo e como os mesmos se conectam com o 

desenvolvimento do projeto e a sala de aula dos professores em formação 

(BRICCIA, 2012). 

O problema do barquinho é uma das atividades de conhecimento físico 

propostas por Carvalho et al (2009), no livro “Ciência no Ensino Fundamental - O 

conhecimento físico”, bem como constitui uma das atividades investigativas do 

material didático “Investigar e aprender ciências - 4º ano” (Carvalho et al, 2011). De 

acordo com as autoras, o referido problema é um desafio colocado aos estudantes 

que, com folhas de papel alumínio e arruelas de metal, devem construir barquinhos 

que carreguem o maior número de arruelas sem afundar.  

Conforme Sasseron (2008), uma das idealizadoras da Sequência Didática 

Navegação e Meio ambiente, a atividade do barquinho tem como objetivo fazer com 

que os alunos percebam a relação entre massa colocada sobre o barquinho e a área 

existente para acomodar tal carga. “Desta relação depende a flutuação do 

barquinho. Além disso, os alunos devem notar outro fator imprescindível para a 

flutuação: a necessidade da distribuição uniforme da carga por toda área do barco” 

(SASSERON, 2008, p. 82). 
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A atividade aqui descrita é realizada em grupos, o professor tem por papel 

propor inicialmente o problema, bem como o de conduzir a interação dos grupos, 

durante o processo de resolução do desafio. De acordo com Briccia (2012), 

geralmente, os estudantes constroem de início barcos do tipo tradicionais, neste 

momento é papel do professor observar, questionar as hipóteses levantadas, 

incentivar a interação entre os grupos, de modo a levá-los à resolução do problema 

e vivenciarem um projeto de investigação que se aproxime de uma vivência na 

cultura científica. 

Ao término da etapa de testes com os barcos construídos, o professor deve 

iniciar uma discussão envolvendo toda classe, em que inicialmente, os alunos sejam 

questionados sobre ‘como’ eles fizeram para resolver o problema. Para eficácia 

deste momento Sasseron (2008) destaca que todos os alunos devem ser 

incentivados a darem suas opiniões, pois, ‘assim será possível a eles a tomada de 

consciência do que foi feito durante a manipulação dos materiais e quais as reações 

observadas mediante cada uma das ações realizadas’ (SASSERON, 2008, p.82).  

É importante, também, que os alunos estabeleçam relações de causa e efeito 

para o fenômeno visto, para isso o professor deve propor questões do tipo ‘por quê’, 

oportunizando que os alunos procurem mecanismos capazes de explicarem o 

fenômeno resolvido. Após o final da atividade o professor deve solicitar aos alunos 

que registrem suas impressões sobre a atividade, para este momento Carvalho et al 

(2009) destacam que o professor deve evitar orientar a escrita dos alunos, deixando-

os livres, pois de acordo a experiência das autoras, quando os professores 

escreviam na lousa perguntas ou pontos nos quais os alunos deveriam se orientar 

para escrever seus relatórios, a tendência dos alunos era respondê-las como se 

fosse um questionário limitando o uso da criatividade. 

4.2 - Metodologia da pesquisa 

Para a realização desta pesquisa obedecemos ao delineamento de um estudo 

qualitativo (Bogdan; Biklen, 1994), uma vez que iremos analisar a escrita dos alunos 

em aulas de Ciências. Mesmo nossa pesquisa se concentrando em apenas uma das 

etapas (‘Escrevendo e Desenhando’) da metodologia do conhecimento físico 

(Carvalho et al, 2009), ela se desenvolve em torno dos processos de ensino e 
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aprendizagem que ocorrem em sala de aula, constituindo em fonte de dados 

predominantemente descritivos. 

Na pesquisa qualitativa existe uma interpretação dos fenômenos e atribuição 

de significados por meio de um conjunto de ‘diferentes técnicas interpretativas que 

visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados’ (NEVES, 2003, p.1). Partindo desse pressuposto, o principal objetivo 

dessa pesquisa foi mostrar ao leitor uma análise da escrita de alunos do EF em 

aulas de ciências, para isso analisamos quais elementos presentes nas suas 

produções textuais se aproximam de uma escrita científica.  

Considerando que utilizamos para analisar os textos dos alunos categorias 

pré-estabelecidas, Oliveira; Carvalho (2005) e Fang (2004), conforme apresentadas 

e discutidas no referencial teórico desta pesquisa, organizamos o processo de 

análise dos dados em dois momentos.  

O primeiro compreendeu a identificação de que tipos de textos são escritos 

nas aulas em que são usadas atividades de conhecimento físico, para isso 

utilizamos o modelo de análise proposto por Oliveira (2003) em sua dissertação de 

mestrado. Neste modelo, a autora leva em consideração os recursos ou modos de 

comunicação que se operam em uma atividade de registro escrito para a construção 

de significados, ou seja, a escrita de textos e os desenhos produzidos pelos alunos. 

Em relação à construção das explicações, pelos alunos em seus registros, 

acerca do fenômeno físico estudado, Oliveira e Carvalho (2005) as consideraram 

como sendo de duas naturezas: legal e causal.  

Uma explicação legal expressa as relações gerais, está no domínio 
dos observáveis, se obtêm por constatação de fatos e regularidades, 
envolve relações aplicadas do sujeito aos objetos, descreve os 
fenômenos físicos. Já a explicação causal envolve relações 
necessárias inseridas num sistema explicativo que pode ser 
transposto para outras situações, ultrapassa o domínio dos 
observáveis, exige uma atribuição das operações aos objetos 
considerando o fenômeno físico como agente ativo, explica o 
fenômeno e exige a construção de uma inovação, uma nova palavra 
(OLIVEIRA, 2003, p. 45). 

É importante destacar que concentramos nosso olhar para os critérios 

adotados por Oliveira (2003) para analisar especificamente os textos. Esses critérios 

envolvem a observação nos registros escritos da utilização de verbos de ação por 

parte dos alunos com o intuito de dar uma dimensão das ações e comunicar os 

procedimentos realizados pelo grupo e por ele durante a atividade, bem como a 
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definição das pessoas do discurso presentes no texto, além do respeito à cronologia 

dos eventos para que o leitor compreenda melhor a atividade realizada.  

Para Oliveira (2003) essa definição possibilita perceber quem foi o agente no 

texto; quem fez as ações na atividade, bem como a forma com que o aluno se 

colocou no texto, passivo ou ativo. Sendo assim, para esse primeiro momento, 

utilizamos os aspectos tipológicos organizados por Oliveira e Carvalho (2005), 

apresentados no Capítulo 2, conforme o Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 - Aspectos tipológicos categorizados por Oliveira e Carvalho (2005). 

 

Como este primeiro momento da análise dos dados foi baseado em um 

estudo já realizado em outro contexto, justificamos a ocorrência de tal situação a 

partir da literatura intitulada ‘Uma Metodologia de Pesquisa para Estudar os 

Processos de Ensino e Aprendizagem em Salas de Aula’ de Carvalho (2011). Em 

que a autora defende que qualquer trabalho científico, pode ser possível de réplica, 

em situações semelhantes, para que seus resultados possam ser generalizados.  

O segundo momento, por sua vez, compreendeu a identificação de elementos 

da escrita dos alunos, que se aproximassem das definições de Fang (2004) ao 

propor uma caracterização para a escrita científica. Esses elementos foram 

apresentados e discutido no Capítulo 3 e retomados nessa seção no Quadro 5.  

Como Fang (2004) propõe suas categorias com base em um denso estudo 

linguístico sobre a escrita científica, é importante destacar que nos apropriamos de 

tais categorias tendo como contexto a escrita científica na cultura escolar. Desse 

modo, não podemos nos concentrar, em totalidade, na implementação do conjunto 

de recursos léxico-gramaticais que compõem a escrita científica, uma vez que 

NARRAR Refere-se à cultura literária ficcional, predominância do 
discurso monologado e frases declarativas. 

RELATAR 

Destina-se ao domínio social da comunicação voltado 
para documentação e memorização de ações humanas, 
exigindo uma representação pelo discurso de 
experiências vividas situadas no tempo. 

ARGUMENTAR 
Trata-se da discussão de problemas controversos, exige 
sustentação, refutação e negociação de tomadas de 
posição. 

EXPOR 
Reporta a transmissão e construção dos saberes 
acumulados pela humanidade apresentando suas 
diferentes formas. 

DESCREVER AÇÕES Diz respeito a instruções e prescrições, tende a regrar o 
comportamento humano. 
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alunos do 5º ano do EF ainda estão em processo de aprendizagem dos recursos 

gramaticais no que tange a língua materna. Assim, nos apropriamos das categorias 

propostas por Fang (2004) a partir do que elas significam. 

Quadro 5 - Características da escrita científica segundo Fang (2004). 

 

Para uma visualização geral das categorias que foram utilizadas para analisar 

os dados textuais, obtidos com a atividade ‘O problema do barquinho’, é 

apresentado abaixo um quadro síntese (Quadro 6). 

Quadro 6 - Categorias utilizadas para análise dos dados 

 

Categoria Descrição 

Densidade informacional 
Refere-se à quantidade de palavras de contéudo 
científico dentro de uma oração. 

Abstração 
Emerge do processo de nominalização. 

Técnica 
Refere-se ao uso do vocabulário técnico. 

Credibilidade 

Relaciona-se à apresentação das informações 

científicas, de forma precisa, objetiva, em um tom 

assertivo.  

CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

1º MOMENTO 
Aspectos tipológicos categorizados por 

Oliveira e Carvalho (2005) 

Identificar o tipo de texto produzido 

pelos alunos em aulas de Ciências a 

partir da atividade de conhecimento 

físico ‘O barquinho’ (Carvalho et al, 

2009). 

NARRAR 

RELATAR 

ARGUMENTAR 

EXPOR 

DESCREVER AÇÕES 

2º MOMENTO 
Principais características da escrita 

científica segundo Fang (2004) 

Analisar quais elementos presentes 

nos textos escritos dos alunos se 

aproximam de Fang (2004). 

DENSIDADE INFORMACIONAL 

ABSTRAÇÃO 

TÉCNICA 

CREDIBILIDADE 
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A população dos dados da pesquisa consta de registros escritos por 16 

alunos durante a atividade de Conhecimento Físico - ‘O barquinho’. Tendo em vista 

a ausência de textos de alguns alunos, optamos por trabalhar com uma amostra de 

11 alunos, os quais além de desenhar escreveram textos. Vale lembrar que os 

nomes dos alunos são fictícios, de modo que foram mantidos apenas a primeira letra 

de cada nome para referências.  

É importante destacar que a solicitação da professora em formação para os 

seus alunos no final da discussão da atividade do barquinho era de escrever e 

desenhar sobre a experiência realizada naquele dia. Em conformidade com 

Carvalho et al (2009) a escrita dos alunos era livre, sem modelos a serem seguidos, 

assim o tipo de texto a ser escrito pelos alunos dependia da escolha individual de 

cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 

 

CAPÍTULO 5 
ANÁLISE DOS REGISTROS ESCRITOS PRODUZIDOS EM SALA DE AULA DE 

CIÊNCIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Neste capítulo trazemos uma análise, com base nas categorias apontadas no 

Capítulo 4, dos registros escritos produzidos por alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental após uma aula de Ciências. Reforçamos que os registros foram 

obtidos a partir da aplicação da atividade ‘O problema do barquinho’ estruturada por 

Carvalho et al (2009).  

Como nossa investigação se concentra na etapa seis da metodologia das 

atividades de conhecimento físico, é importante que nossa análise se inicie a partir 

do registro escrito dos alunos. Deste modo, inicialmente, apresentaremos a 

produção textual dos alunos, seguidos se suas respectivas transcrições e análise 

dos textos em dois momentos: I momento - Com base nos aspectos tipológicos; e II 

momento - Com base nas características da escrita científica. Ao final de cada 

registro escrito analisado, uma síntese é proposta através de um quadro para 

auxiliar o leitor quanto aos elementos encontrados em cada texto dos alunos. 

5.1 Análise do registro de Ilana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato da experiência 

Na primeira fase eu i meu grupo ficemos um barco normal. Coubi sete dominor. e 

na segunda fase fizemos, 8 vezes o mesmo mas não deu certo poes. Continuou 

afundando, até que tivemos uma ideia de fazer uma forma de jangada, foi então 

que, deu certo, coube 28 peças e coube mas se tivese. Pára que a, esperiência 

desse certo foi necessário colaboração de tudo na reposição das peças para que 

houvesse os equilíbrio. [sic] 

Atividade do barquinho - Ilana 
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I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

Em seu texto do ‘Problema do barquinho’ Ilana, preocupa-se em relatar as 

ações do grupo respeitando uma ordem cronológica dos acontecimentos, palavras 

como ‘Na primeira fase...na segunda fase’ servem para ilustrar a ordem dos 

acontecimentos presente no texto. 

Percebe-se que Ilana compreendeu claramente o problema em questão, uma 

vez que, a intenção comunicativa da aluna era contar quais ações seu grupo 

realizou para superar o desafio de colocar o maior número de peças sem afundar o 

barco, e finaliza o texto com uma tentativa de explicar o porquê das ações do seu 

grupo. 

Ao passo que Ilana intitula seu texto como ‘Relato da Experiência’ surgem 

elementos na sua escrita que nos permitem constatar que Ilana compreendeu a 

questão proposta pela professora. No texto fica evidente que a aluna se apropriou 

até o ‘como’ da atividade, ou seja, até a etapa quatro da metodologia do 

conhecimento físico, onde se toma consciência de como foi produzido o efeito 

desejado pelo grupo.  

Ilana desenvolve seu texto usando tanto a primeira pessoa do singular, 

quando se refere ao ‘meu grupo’, e pelo uso do pronome ‘eu’; bem como a primeira 

pessoa do plural a partir do uso dos verbos ‘tivemos’ e ‘fizemos’.  A partir destes 

elementos podemos perceber a referência feita pela aluna ao trabalho em grupo, 

bem como a participação da mesma na atividade investigativa. 

As relações causais trabalhadas durante a atividade não aparecem no texto 

em sua totalidade, mas podemos perceber que Ilana tenta não se deter apenas a 

uma explicação legal do fenômeno estudado, quando ela destaca que na segunda 

fase da atividade o grupo teve a ideia de mudar o formato do barquinho para que o 

mesmo não afundasse por conta da quantidade de peças de dominós, conforme no 

fragmento de texto: 

[...] segunda fase fizemos, 8 vezes o mesmo mas não deu certo 

poes. Continuou afundando, até que tivemos uma ideia de fazer uma 

forma de jangada, foi então que, deu certo, coube 28 peças e coube 

mas se tivese (ILANA - 5º ano). [sic] 

Como em seu texto Ilana se preocupa em descrever os fatos ocorridos na 

aula, para tal finalidade o gênero relato de experiências vividas é utilizado pela 
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aluna, sendo que a capacidade de linguagem dominante que predominou no seu 

texto foi uma representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no 

tempo (OLIVEIRA, 2003).  

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Para a primeira categoria ‘Densidade Informacional’ observamos que o texto 

de Ilana apresentam orações dentro das quais foram encontradas três palavra de 

conteúdo científico (‘equilíbrio’, ‘normal’ e ‘jangada’) dentro do total de palavras que 

dão funcionamento ao texto. 

 É importante destacar que a palavra ‘jangada’ não se configura, no sentido 

denotativo, uma palavra de conteúdo científico. Entretanto, a entendemos como tal 

por dentro do texto estar diretamente relacionada ao conteúdo científico (relação 

entre massa e volume na flutuação de corpos) estudado a partir da atividade do 

conhecimento físico.  

As palavras que identificamos como de conteúdo científico, no texto 

expressam o raciocínio científico da aluna de que com a mudança de formato do 

barco ‘normal’ para o ‘jangada’ o barco não afunda, por alcançar o equilíbrio. Deste 

modo, a densidade informacional do texto de Ilana não se caracteriza pela presença 

de frases nominais no texto como destaca Fang (2004), mas pelo uso de palavras e 

expressões que anunciam o raciocínio científico da aluna ao descrever as ações 

desencadeadas pelo grupo para a resolução do problema proposto. 

Em relação à categoria ‘Abstração’ entendemos que o texto de Ilana não 

apresenta tal característica, uma vez que a autora não utiliza do artefato de 

converter verbos e adjetivos em substantivos, ou seja, não realiza processos de 

nominalização. Outro aspecto que pode justificar a ausência de abstração no texto 

da aluna é o fato de que ao relatar a experiência Ilana não busca estabelecer, 

especificamente, relações de causa e efeito, como é esperado durante a atividade. 

Para Fang (2004), é desse processo de relações causais que surgem os termos 

técnicos, oriundos da nominalização de frases.  

 Quanto à categoria ‘Técnica’ a aluna descreve as ações em grupo que 

levaram a resolução do problema proposto pela professora, por meio de um 

vocabulário simples, que nos permite perceber a tentativa de expressar seu 

raciocínio por meio da conexão de termos, como por exemplo, no fragmento de 

texto: ‘foi então, que deu certo’, bem como na relação de sentido estabelecida entre 
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as palavras e expressões para descrever a atividade. Ao passo que Ilana tenta 

estabelecer uma relação de causa e efeito para o fenômeno estudado, percebemos 

o uso de palavras técnicas como: ‘relato’, ‘experiência’, ‘reposição’, ‘forma’ e ‘fase’ 

para descrever a experiência vivenciada. 

Por fim, para a categoria ‘Credibilidade’ o texto de Ilana não apresenta um 

tom assertivo, o que pode ser constatado pela expressão: ‘para que a experiência 

desse certo’, bem como pelo uso da voz ativa detectada pelo uso do pronome 

pessoal ‘eu’ e do emprego de verbos na primeira pessoa do plural como: ‘fizemos’ e 

‘tivemos’. Entretanto, dentro da Ciência escolar entendemos que Ilana consegue no 

seu texto transmitir de forma clara e objetiva as ações do grupo na atividade, mesmo 

não dispondo de recursos tão elaborados como sentenças declarativas e 

impessoalidade.  

5.1.1 Considerações do registro de Ilana 

No texto analisado de Ilana a intenção comunicativa predominante foi a de 

relatar o que aconteceu durante a atividade para seu leitor. A aluna retoma as ações 

do grupo na atividade investigativa, bem como se preocupa em contar os fatos 

ocorridos de acordo com sua ordem de ocorrência. A presença de verbos de ação 

utilizados em seu registro escrito reforçam a sua participação ativa juntamente com 

seus colegas de grupo. 

Sendo assim, o texto produzido por Ilana nos permite interpretar que a aluna 

percebe que as ações exercidas por ela e seu grupo nos objetos causam efeitos 

diretos. Apesar da aluna não apresentar como resposta, uma explicação causal para 

o fenômeno físico como agente ativo na ação, Ilana expressa na sua redação o 

início de uma relação causal. Deste modo, as “explicações são então do tipo legal, 

no sentido de construir explicação causal para o fenômeno trabalhado” (OLIVEIRA, 

2003, p. 81).  

Diante desses elementos encontrados podemos dizer que Ilana utilizou-se do 

gênero relato de experiência vivida na sua produção textual, e que a capacidade de 

linguagem dominante no seu texto foi uma representação pelo discurso de 

experiências vividas, situadas no tempo.  

As características do texto escrito de Ilana apresentam elementos que dentro 

da Ciência escolar, ora em alguns aspectos se aproximam das características da 

escrita científica propostas por Fang (2004), ora em outros aspectos se distanciam. 
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Isso pode ser constatado pelo uso de palavras que expressam relações com o 

conteúdo científico estudado no ‘Problema do barquinho’.  

Embora a aluna não use da impessoalidade e de sentenças declarativas para 

relatar a experiência em sala de aula, Ilana através de um vocabulário acessível a 

sua idade, consegue estabelecer relações científicas simples para expressar o 

raciocínio do grupo para superar o desafio de colocar o maior número de peças de 

dominós no barquinho sem afundá-lo.  

Para uma visualização dos momentos da análise do registro escrito de Ilana 

propomos uma síntese através do Quadro 7.  

Quadro 7 - Síntese da análise do texto de Ilana 

Características da escrita científica presentes no 
texto de Ilana 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

Algumas palavras de conteúdo 
científico: ‘equilíbrio’, ‘normal’, 
‘jangada’. 

 
 
- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização 

 
TÉCNICA 

 

Conexões de expressões para 
descrever a atividade: ‘foi então que 
certo’; palavras como: relato, 
reposição, experiência. 

 
CREDIBILIDADE 

A aluna descreve de forma clara as 
ações que levaram a resolução do 
problema, apresenta uma voz de 
acordo Fang (2004) que indica que 
a primeira pessoa do plural está 
sendo introduzida na escrita 
científica: ‘fizemos’. 
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5.2 Análise do registro de Rita 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

 Nessa produção de texto, podemos considerar que Rita preocupa-se em 

relatar as ações do seu grupo respeitando uma ordem cronológica dos 

acontecimentos palavras como ‘Na primeira vez...na próxima vez’ ilustram essa 

ordem dos acontecimentos presente no texto. 

Percebe-se que Rita compreendeu a questão proposta pela professora, bem 

como as hipóteses testadas pelo grupo para conseguir resolvê-la. No texto fica claro 

que ela se apropriou até a etapa 5 da metodologia do conhecimento físico, uma vez 

que a aluna se aproxima de uma explicação causal ao indicar a distribuição das 

peças dentro do barco, isto pode ser constatado pelo fragmento de texto, ‘tendo 

organização das pedras foi necessario para um bom equilíbrio do barco na água’. 

Os verbos de ação utilizados, ‘fizemos’ e ‘tentamos’ vem reforçar a intenção 

de relatar as ações do grupo para alcançar a solução da questão apresentada. 

Assim, como Ilana em seu registro, Rita desenvolve seu texto usando a voz ativa, 

Relato da experiência 

Na primeira vez que eu e meu grupo fizemos o barco tradicional foi com 27 pedras de 

dominó, faltando uma fundou. Fizemos outro barco de funil na proxima vez foi com 10 

pedras não deu certo. tentamos novamente e antes de botar os dominós o barco 

afundou. todo mundo do meu grupo ajudou para quer com o barco mais aberto coubece 

as 28 pedras se tivesse mais pedras ainda cabia tendo organização na colocação das 

pedras pois isso foi necessario para um bom equilíbrio do barco na água. [sic] 

Atividade do barquinho - Rita 
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identificada pelo uso da primeira pessoa do singular quando se refere a ‘eu e meu 

grupo’, bem como pelo uso dos verbos de ação conjugados na primeira pessoa do 

plural. 

Neste texto Rita nos mostra a compreensão do problema proposto através de 

diversos elementos textuais, tais como a tentativa de descrever os diversos tipos de 

barcos construídos ‘barco tradicional’, ‘barco de funil’, ‘barco mais aberto’, bem como 

ao apresentar, no final do texto, o início de uma explicação causal para o fenômeno 

físico investigado, como podemos perceber no seguinte fragmento de texto:  

[...] com o barco mais aberto coubece as 28 pedras se tivesse mais 

pedras ainda cabia tendo organização na colocação das pedras pois 

isso foi necessario para um bom equilíbrio do barco na água (RITA - 

5º ano). [sic] 

Como se vê Rita faz uma tentativa de explicar o fenômeno trabalhado, mas o 

faz de forma muito inicial, assim acaba por se deter a uma descrição da atividade. 

Deste modo, a intenção comunicativa de Rita é o de relatar as ações do grupo para 

a resolução do problema proposto, em que, conforme Oliveira e Carvalho (2005) a 

capacidade de linguagem dominante utilizada é a representação pelo discurso de 

experiências vividas, situadas no tempo. 

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

O texto de Rita é caracterizado pela presença de uma descrição coerente da 

experiência vivenciada pela aluna. Dentro das palavras que dão funcionamento ao 

texto, foram encontradas algumas palavras de conteúdo científico, a saber: 

‘equilíbrio’, ‘tradicional’ e ‘aberto’, que nos permitiu identificar a ‘Densidade 

Informacional’ do texto. Vale ressaltar que, essas duas últimas palavras são 

consideradas de conteúdo científico dentro do texto de Rita, por estarem fortemente, 

relacionadas ao raciocínio científico da aula de que os formatos dos barcos é um 

aspecto para a flutuação.  

 Assim, como no texto de Ilana, no relato de Rita a densidade informacional 

não é caracterizada pelo processo de regramatização como sugere Fang (2004), 

mas pelo uso da palavra, ‘equilíbrio’, para construir uma primeira relação entre 

massa e dimensão dos objetos. 
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Para a categoria ‘Abstração’ percebemos que o texto de Rita não apresenta 

tal característica, uma vez que a autora não utiliza do artefato de converter verbos e 

adjetivos em substantivos, ou seja, não realiza processos de nominalização. Outro 

aspecto que pode justificar a ausência de abstração no texto da aluna é o fato de 

que ao relatar a experiência Rita não alcança, de forma total, as relações de causa e 

efeito, como é esperado durante a atividade. Consideramos que se Rita 

transcendesse à explicação legal do fenômeno, poderiam surgir elementos na sua 

escrita como, a variável determinante para a flutuação, que segundo Fang (2004) 

poderia levar Rita a teorizar essa experiência de vida em alguma entidade abstrata.  

 Em relação à categoria ‘Técnica’ Rita ao descrever as ações do seu grupo 

para resolver o problema do barquinho, utiliza um vocabulário pouco elaborado, mas 

através de palavras como: ‘organização’, ‘pois’, e ‘coubece’ que apresentam um 

significado especializado no sentido da autora de começar a construir uma 

explicação para o fenômeno físico estudado. Deste modo, podemos destacar a 

palavra ‘organização’ que pode ser interpretada como distribuição, o que nos 

permite inferir que Rita, mesmo não utilizando de um vocabulário que caracteriza a 

ciência ‘dura’, tenta se aproximar de uma explicação legal, no contexto da ciência 

produzida na escola. 

Para a quarta e última categoria proposta por Fang (2004) ‘Credibilidade’ o 

texto de Rita, assim como o de Ilana, é construído na voz ativa. Isto pode ser 

constatado pelo uso do pronome pessoal ‘eu’ no começo do relato, bem como pelos 

verbos empregados na primeira pessoa do plural ‘tentamos’ e ‘fizemos’. Para Fang 

(2004) o uso da voz ativa, compromete a credibilidade de um texto científico, 

entretanto o autor destaca que em alguns manuais de ciência já se vem usando 

artifícios para minimizar a impessoalidade nos textos científicos. Deste modo, o texto 

de Rita, por ter sido produzido em um contexto diferente, do que os cientistas 

utilizam, assim é esperado que a linguagem adotada por Rita se aproximasse da 

linguagem falada do cotidiano. 

5.2.1 Considerações do registro de Rita 

O registro escrito de Rita tem como intenção comunicativa relatar as ações 

do grupo que levaram a superação do desafio de colocar o maior número de 

dominós sem afundar o barco. No seu texto pôde-se perceber a presença ativa de 

Rita na busca da solução da questão apresentada, já que ela faz uso da primeira 
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pessoa para se referir as ações ocorridas durante a atividade. O relato dessa aluna 

também respeita a ordem cronológica dos eventos da experiência em sala de aula.  

 Assim como no texto de Ilana, no relato de Rita as relações de causa e efeito 

do fenômeno trabalhado na atividade do barquinho, não aparecem em totalidade no 

seu texto. De modo que, ao iniciar uma explicação causal para o fenômeno Rita se 

deteve a uma descrição da atividade desenvolvida. Assim, Rita utilizou-se do gênero 

relato de experiência vivida, cuja capacidade de linguagem dominante foi a 

representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo (OLIVEIRA, 

2003). 

Quanto à aproximação do texto de Rita aos elementos que caracterizam uma 

escrita científica, percebeu-se que o texto dessa aluna apresentou densidade 

informacional, equivalente ao texto de Ilana, uma vez que foram encontradas três 

palavras de conteúdo científico. Rita na sua redação sobre o fenômeno físico 

estudado se preocupou em descrever a atividade, porém a aluna tentou iniciar a 

construção de uma explicação para o mesmo, como a aluna não transcendeu a 

explicação legal, não foram encontrados processos de nominalização de frases, que 

segundo Fang (2004) garante boa parte da abstração na escrita científica. 

Percebeu-se, também, no relato da experiência de Rita que a aluna se 

preocupou em redigir seu texto conectando frases, palavras e expressões para dar 

sentido a sua intenção comunicativa de relatar a atividade desenvolvida. Assim, 

foram encontradas palavras que deram funcionamento ao texto de Rita, no sentido 

de explicar as ações do grupo para resolver o problema do barquinho, pode-se 

destacar as palavras ‘tradicional’, ‘organização’, ‘afundou’ que nos permitem inferir 

que a aluna compreendeu o problema proposto pela professora, bem como 

expressa o começo de um raciocínio científico para comunicar que o formato do 

barco e a organização das peças determinam se o barco vai se equilibrar ou não na 

água. 

Rita utilizou-se de uma linguagem que mais se aproxima do cotidiano para 

comunicar sua experiência vivida em sala de aula, deste modo a aluna fez uso da 

voz ativa, identificada pela expressão ‘eu e meu grupo fizemos’. Como Rita não fez 

referências aos seus processos mentais, identificados por meio de expressões como 

‘eu suponho que’ e ‘eu acho que’, para tentar explicar o fenômeno estudado, 

entende-se que o registro de Rita atende, em alguns aspectos, à categoria 

‘Credibilidade’ proposta por Fang (2004).  
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A síntese da análise do registro de Rita é apresentada no Quadro 8 como 

base nos dois momentos de análise dos dados. 

Quadro 8 - Síntese da análise do texto de Rita                                             

Características da escrita científica presentes no 
texto de Rita 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

Algumas palavras de conteúdo 
científico: ‘equilíbrio’, ‘aberto’, 
‘tradicional’. 

 
 
 

 

- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização 

 
TÉCNICA 

 

Conexões de expressões para 
descrever a atividade: ‘pois’; 
palavras como: ‘organização’, 
‘coubece’, ‘colocação’. 

 
 

CREDIBILIDADE 

A aluna descreve de forma clara as 
ações que levaram a resolução do 
problema sem fazer referência aos 
seus processos mentais, 
considerando que o texto foi escrito 
dentro de uma ciência escolar e que 
de acordo com Fang (2004) tem 
sido comum o uso da voz ativa o 
texto de Rita apresenta alguma 
credibilidade. 
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5.3 Análise do registro de Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

O texto de Pedro tem como intenção comunicativa relatar o trabalho 

realizado, uma vez que ele retoma e documenta suas ações e a do grupo na 

atividade. Percebe-se uma preocupação com o respeito à ordem cronológica dos 

eventos ocorridos, identificado por expressões como ‘na segunda vez’, ‘outra vez’ e 

‘na ultima vez’. 

A partir do relato da experiência de Pedro pode-se perceber que ele 

compreende o problema proposto pela professora, uma vez que o referido aluno 

descreve as ações tomadas pelo grupo para superar o desafio de colocar o maior 

número de dominós no barco. Os verbos de ações utilizados por Pedro como 

‘colocou’ e ‘fez’ vêm reforçar essa intenção de comunicar.  

Pedro se coloca como sujeito ativo nas ações, por meio do uso do pronome 

‘eu’, bem como faz uso da primeira pessoa do plural quando utiliza o pronome ‘nós’ 

e a expressão ‘meu grupo’ para se referir ao trabalho em grupo diante do problema 

apresentado.  

Relato da Experiencia  

Eu e meu grupo fez um barco normal, colocamos sete dominós ai afundou, na segunda 

vez nos fez um barquinho tradicional e colocamos 11 domínos e afundou outra vez. Ai, 

na ultima vez nós fez um barco jangada, nós colocou 28 dominós e conseguimos fazer a 

prova e afundou mas nós conseguimos. [sic] 

Atividade do barquinho - Pedro 
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Ao contrário do texto de Ilana e Rita, o registro escrito de Pedro não 

apresenta elementos que nos permitem inferir que o aluno propõe uma explicação 

para fenômeno físico estudado. Deste modo, fica evidente no texto de Pedro que ele 

agiu sobre os objetos para obter o efeito desejado, entretanto, o texto não faz 

referência ao processo de tomada de consciência de que o fenômeno físico atua 

como agente no processo.  

Outro aspecto que deve ser analisado é que Pedro tenta justificar que embora 

o barco jangada tenha afundado quando o grupo colocou 28 peças de dominó, eles 

conseguiram observar que em algum momento o barco se equilibrou, porém Pedro 

não descreve esse fato de forma explícita no texto, essa interpretação do registro 

escrito de Pedro se dá a partir do seguinte fragmento de texto: 

[...] na ultima vez nós fez um barco jangada, nós colocou 28 dominós 

e conseguimos fazer a prova e afundou mas nós conseguimos 

(PEDRO - 5º ano). [sic] 

Como se vê, em seu texto Pedro permanece no domínio dos observáveis do 

fenômeno trabalhado na atividade, percebe-se a preocupação em descrever os fatos 

ocorridos na aula assim como suas regularidades. A sua explicação da atividade é 

do tipo legal.  

 II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Para a primeira categoria ‘Densidade Informacional’ observamos que o texto 

de Pedro é mais sucinto que o texto das alunas Ilana e Rita. Observa-se no registro 

de Pedro a ausência de palavras de conteúdo científico como ‘equilíbrio’ para dar 

sentido à informação construída através das palavras ‘normal’, ‘jangada’ e ‘afundou’. 

Deste modo, dentro do total de palavras que dão funcionamento ao texto de Pedro 

não foram encontradas palavras que expressassem o conteúdo científico da 

atividade do conhecimento físico estudado. 

Em relação à categoria ‘Abstração’ entendemos que o texto de Pedro, 

também, não apresenta tal característica, uma vez que o aluno não propõe uma 

explicação causal para o fenômeno estudado. Além de que, de acordo com a 

definição de Fang (2004) acerca dessa categoria, não identificamos no texto de 

Pedro o artefato de compactar a informação por meio da conversão de verbos e 

adjetivos em substantivos. 
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Quanto à categoria ‘Técnica’ Pedro descreve as ações tomadas por ele e pelo 

grupo para superar o desafio proposto pela professora. Porém, o aluno não 

expressa seu raciocínio científico, uma vez que Pedro não inicia a construção de 

uma explicação causal para o fenômeno estudado. Deste modo, a técnica presente 

no texto de Pedro vai se restringir ao sentido da informação criado pelo uso das 

palavras ‘jangada’, ‘tradicional’, ‘relato’ e ‘experiência’ que demonstra ao leitor o uso 

de um vocabulário que não se aproxima tanto de uma linguagem falada, como nos 

lembra Fang (2004) ao distinguir a linguagem científica da linguagem do cotidiano. 

Para a categoria ‘Credibilidade’ o texto de Pedro é construído na voz ativa, 

sendo que em vários momentos Pedro usa o pronome ‘nós’ ao invés do pronome 

‘eu’ que aparece apenas uma vez no início do texto. Deste modo, o texto de Pedro 

se aproxima da ideia de envolvimento entre leitor e autor que o texto com 

características científicas pode proporcionar. Outro aspecto, em relação a essa 

categoria é que Pedro, mesmo utilizando de uma escrita pessoal, não faz 

referências aos seus processos mentais, conferindo assim alguma credibilidade ao 

seu relato de experiência. 

5.3.1 Considerações do registro de Pedro 

No texto analisado pode-se perceber que a intenção comunicativa do aluno 

Pedro foi o de relatar as ações do seu grupo para o leitor. Pedro procurou obedecer 

à sequência cronológica dos fatos ocorridos durante a atividade. 

O trabalho coletivo na busca de uma solução para o problema foi destacado 

por Pedro na sua escrita através dos verbos de ação empregados, bem como pela 

predominância do uso da primeira pessoa do discurso no plural.  

A explicação legal do fenômeno trabalhado está presente no registro de 

Pedro, em que ele procura descrever as ações dos sujeitos nos objetos no domínio 

dos observáveis. Desta maneira, Pedro utiliza-se do gênero relato de experiência 

vivida e a capacidade de linguagem dominante na sua produção, foi segundo 

Oliveira e Carvalho (2005) a representação pelo discurso de experiências vividas, 

situadas no tempo. 

O registro escrito de Pedro se aproxima em alguns aspectos de uma escrita 

científica escolar, assim como os registros de Ilana e Rita, porém com a abrangência 

de um menor número das categorias propostas por Fang (2004). Isto pode ser 

constatado, pelo fato do aluno não ter iniciado a construção de uma explicação 
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causal para o fenômeno físico estudado, de modo que a densidade informacional do 

texto não pudesse ser conferida pela quantidade de palavras de conteúdo.  

Com o objetivo de descrever a atividade realizada Pedro conseguiu conectar 

palavras como ‘jangada’, ‘tradicional’ e ‘normal’ para comunicar a ação do grupo 

sobre os objetos para obter o efeito desejado. Embora a escrita de Pedro não se 

caracterize pela presença de palavras de conteúdo científico, o aluno faz uso de 

algum vocabulário, identificado pelas palavras ‘relato’ e ‘experiência’, que nos 

permitiu inferir que Pedro já começa utilizar na sua redação palavras que, também, 

contém significado especializado. Finalizamos as considerações sobre as análises 

do registro escrito de Pedro com o Quadro 9. 

Quadro 9 - Síntese da análise do texto de Pedro                                        

Características da escrita científica presentes no 
texto de Pedro 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

 

Ausência de palavras de conteúdo 

científico 

 
 
- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização 

 
TÉCNICA 

 

Vocabulário que se aproxima de 
uma linguagem mais formal: 
‘experiência’ e ‘relato’ 

 
 
 

CREDIBILIDADE 

O aluno descreve de forma clara as 
ações do grupo para resolver o 
problema sem fazer referência aos 
seus processos mentais, porém a 
credibilidade é comprometida pelo 
uso da voz ativa. 
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5.4 Análise do registro de Natali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

No registro da atividade do barquinho a intenção comunicativa de Natali era o 

de relatar as tentativas do grupo para alcançar a resolução do problema proposto 

pela professora. A aluna procura descrever as ações do grupo respeitando uma 

ordem cronológica dos acontecimentos, isso pode ser ilustrado pelas expressões: 

‘Na primeira experiência... Na segunda experiência... Na terceira experiência’. 

De acordo com o texto de Natali entendemos que a aluna compreende o 

desafio proposto, já que ela relata todas as tentativas do grupo em abarcar o maior 

número de peças de dominós sem afundar o barquinho. Outro aspecto que devemos 

analisar, é que ao final do texto a aluna tenta explicar o ‘porque’ das ações do seu 

grupo, mesmo não construindo de fato uma explicação causal, a aluna expressa que 

foi necessário a reposição das peças de forma equilibrada, mostrando ao leitor a 

existência de uma condição de equilíbrio. Isto nos permitiu identificar que a referida 

aluna se apropriou até a etapa cinco da metodologia do conhecimento físico.  

O texto de Natali é desenvolvido com o uso tanto da primeira pessoa do 

singular, quando ela se coloca como participante das ações através do pronome ‘eu’ 

Relato da Experiencia  

Na primeira experiência eu e meu grupo usamos o barco funil ele afundou com cinco 

predra de dominó. Na segunda experiencia nois usamos o barco tradisional afundou com 

sete. Na terceira a experiencia deu serto coube vinte e oito na changaita. Todo o grupo 

colaborou com a experiencia. Vicemos três tentativa. para que desse certo voi nessesario 

a reposisão das pedras de forma equilibrada. [sic] 

Atividade do barquinho - Natali 
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e quando se refere ao seu grupo ‘meu grupo’; quanto com a primeira pessoa do 

plural a partir dos verbos de ação: ‘usamos’ e ‘vicemos’ (fizemos). 

Conforme inferido anteriormente, Natali em sua redação preocupa-se em 

descrever os fatos ocorridos na aula assim como suas regularidades. Em seu texto a 

referida aluna permanece no domínio dos observáveis do fenômeno físico estudado, 

mesmo tendo expressado o início de uma relação causal, deste modo a sua 

explicação da atividade é do tipo legal, conforme no fragmento de texto: 

[...] Vicemos três tentativa. para que desse certo voi nessesario a 

reposisão das pedras de forma equilibrada (NATALI - 5º ano). [sic] 

Em consonância com Oliveira (2003) podemos inferir que o relato de 

experiência de Natali tem como característica o gênero relato de experiência vividas, 

cuja capacidade de linguagem dominante que predominou no seu texto foi a 

representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo.  

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Em relação à primeira categoria ‘Densidade Informacional’ observamos que o 

texto de Natali apresenta palavras de conteúdo científico, ‘equilibrada’, ‘funil’ e 

‘changaita’ (jangada), dentro do total de palavras que dão funcionamento ao texto. 

 É importante reafirmarmos, que as palavras ‘funil’ e ‘jangada’ são concebidas 

como tal, por estarem relacionadas ao raciocínio científico da aluna, de que com a 

mudança de formato do barco é possível alcançar o equilíbrio. A palavra ‘equilibrada’ 

também foi inserida nesta categoria por entendermos que a distribuição adequada 

ao longo da superfície do barco é uma condição para que a embarcação não afunde 

à medida que uma maior quantidade de peças de dominós for depositada.  

Considerando a definição proposta por Fang (2004) a densidade 

informacional do texto de Natali se aproxima da encontrada nos registros de Ilana e 

Rita, uma vez que não foram encontradas frases nominais, mas palavras que estão 

diretamente relacionadas ao conhecimento físico estudado e que foram utilizadas 

para expressar o início de um raciocínio científico no processo de resolução do 

desafio proposto pela professora em sala de aula. 

Para a segunda categoria ‘Abstração’ não encontramos processos de 

nominalização, uma vez que não surge na produção textual de Natali elementos que 

indiquem a ocorrência de um processo de re-gramatização e/ou re-semantização 
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como destaca Fang (2004), caracterizados, principalmente, pela conversão de 

verbos e adjetivos em substantivos.  

Quanto à categoria ‘Técnica’ Natali relata as ações do grupo que levaram a 

superar o desafio proposto em sala de aula, através de um vocabulário pouco 

elaborado. À medida que a aluna tenta construir uma explicação causal para o 

fenômeno físico estudado, há a ocorrência de palavras e termos que, que ajudam a 

construir uma relação de sentido para o relato da atividade vivenciada em sala de 

aula, tais palavras são: ‘para que desse certo’, ‘experiência’ e ‘reposição’.  

Para a última categoria de Fang (2004) ‘Credibilidade’ o relato de Natali, 

assim como na produção textual de Ilana, não apresenta um tom assertivo, o que 

pode ser identificado pela expressão: ‘para que desse certo’. Entretanto, a aluna não 

faz referência aos seus processos mentais ao iniciar uma tentativa de explicar de 

forma causal o fenômeno físico estudado.  

Outro aspecto que nos permite inferir sobre a credibilidade do texto de Natali 

é referente ao uso da voz ativa (‘eu’, ‘meu grupo’ e ‘usamos’) em detrimento da 

passiva, que não compromete a credibilidade do texto já que de acordo com Fang 

(2004) tem sido comum o uso desse recurso em textos científicos, no sentido de 

diminuir a impessoalidade dos mesmos, tornando-os mais atrativos. 

5.4.1 Considerações sobre o registro de Natali 

A partir da análise do texto podemos identificar que a intenção comunicativa 

predominante no texto de Natali foi a de relatar os acontecimentos para o seu leitor. 

Para isso a aluna se preocupa em apresentar os fatos de acordo com a sua ordem 

de ocorrência, sendo que os verbos de ação empregados no texto ilustram a 

participação da aluna junto ao grupo durante a atividade investigativa em sala de 

aula.  

Considerando as etapas da metodologia do conhecimento físico entendemos 

que Natali da mesma forma que Ilana e Rita, expressa em seu texto como foi 

produzido o efeito que corresponde à solução do problema (Carvalho, et al, 2009), 

porém não constrói inteiramente explicações causais. Diante dos elementos textuais 

encontrados podemos dizer que Natali utilizou no seu texto do gênero relato de 

experiência vivida, com a capacidade de linguagem dominante a representação pelo 

discurso de experiências vividas, situadas no tempo. 
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Com base no Quadro 10 no qual propomos uma síntese da análise do 

registro de Natali, podemos perceber que de acordo com os elementos que 

caracterizam a escrita científica proposta por Fang (2004) o texto da aluna não 

apresenta um tom assertivo, nem sentenças declarativas que sustentam a ideia de 

credibilidade da escrita científica sugeria pelo autor citado. Porém é possível 

identificar algumas palavras (‘equilibrada’ e ‘jangada’) que se relacionam com o 

conhecimento científico explorado na atividade investigativa, bem como expressões 

(‘para que desse certo’) que anunciam a tentativa de explicar o fenômeno físico.  

Vale pontuar que, o texto de Natali apresenta diversos problemas 

ortográficos, dentro dos quais podemos destacar a palavra jangada que foi escrita: 

‘changaita’, mas que não compromete a relação de sentido entre as orações, bem 

como sua intenção de relatar as ações do grupo.  

Diante desse caso, comungamos com Yore, Hand e Prain (2002) a ideia de 

que a meta comunicativa de um escritor principiante, como são os alunos do 5º ano, 

é reveladora do processo de construção do conhecimento, uma vez que é possível 

observar a ‘dinâmica entre o conteúdo a ser abordado e os requisitos retóricos da 

tarefa de escrever’ (YORE; HAND; PRAIN, 2002, p. 674), configurando tal atividade 

como um ato de aprendizagem.  

Entendemos a partir de Yore, Hand e Prain (2002), que Natali mesmo não 

sabendo escrever a palavra jangada corretamente a aluna a coloca no texto, pois tal 

palavra tem um peso informativo para a experiência vivenciada e para o fenômeno 

físico estudado através da atividade ‘O problema do barquinho’.  

Vale ressaltar, que no contexto da nossa investigação, produção textual na 

ciência escolar, concebemos a retórica como a organização das ideias no texto, bem 

como a articulação que expressa o início da construção de um raciocínio científico 

pelos alunos. 
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Quadro 10 - Síntese da análise do texto de Natali  

 

5.5 Análise do registro de Bianca 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

No seu relato Bianca teve como intenção comunicativa relatar os resultados 

das ações do seu grupo para o leitor. A produção textual da referida aluna é 

caracterizada por uma menor quantidade de orações quando comparado aos 

registros de Ilana, Rita e Natali. Os acontecimentos relatados pela aluna respeitam a 

Características da escrita científica presente no 
texto de Natali 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

Duas palavras de conteúdo 

científico: ‘jangada’, ‘funil’ e 

‘equilibrada’. 

 
- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização 

 
TÉCNICA 

 

Vocabulário pouco elaborado, mas 
que expressam o início de uma 
explicação causal: ‘para que desse 
certo’, ‘reposição’ e ‘experiência’. 

 
CREDIBILIDADE 

Ausência de referência aos 
processos mentais, uso da primeira 
pessoa do plural: ‘usamos’. 

Relato da Experiencia  

Ná primeira vez eu e meu grupo fizemos um parco que a gente boto 11 peça e o 

parco a fundo e ajente tentou fazer de novo e ficou com 7 peça. e na tesera deu 

serto a gente na tesera a gente boto as 28 pesa e deu certo. [sic] 

Atividade do barquinho - Bianca 
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uma ordem temporal dos fatos vivenciados em sala de aula, isso pode ser ilustrado 

pelas expressões: ‘Ná primeira vez... Na tesera’. 

Observa-se que Bianca compreendeu o desafio proposto em sala de aula, já 

que ela relata as tentativas do grupo de colocar o maior número de peças de 

dominós no barco construído. A intenção comunicativa de relatar é reforçada pela 

presença do verbo de ação ‘fizemos’, sendo que essa voz do verbo nos remete ao 

trabalho coletivo, também identificado pela expressão ‘eu e meu grupo’. 

Mesmo que Bianca não relate as ações do seu grupo com maior riqueza de 

detalhes como a identificação dos formatos dos barcos produzidos em cada hipótese 

testada, é possível constatar que a aluna se apropria até a etapa quatro da 

metodologia do conhecimento físico, uma vez que ela descreve que o grupo 

conseguiu produzir o efeito desejado, conforme o fragmento: 

[...] na tesera a gente boto as 28 pesa e deu certo (BIANCA - 5º ano). 

[sic] 

Como se vê Bianca não propõe uma explicação causal para o fenômeno 

trabalhado, pois se detém a uma descrição da atividade. Desse modo a intenção 

comunicativa da aluna é o de relatar as ações do seu grupo para superar o desafio 

proposto pela professora, para tal a capacidade de linguagem dominante utilizada 

por Bianca é a representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no 

tempo (OLIVEIRA; CARVALHO, 2005). 

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Em relação à primeira categoria ‘Densidade Informacional’ não identificamos 

palavras de conteúdo científico, uma vez que Bianca não retoma na escrita os 

formatos dos barcos construídos em cada etapa da investigação o que nos permitiria 

interpretar que a aluna relacionou, durante a execução da atividade, que o formato 

do barco construído determina o volume que pode ser submerso na água 

(CARVALHO, et al, 2009). Outro aspecto que não aparece na escrita de Bianca é a 

condição de equilíbrio para que os corpos flutuem na água, a distribuição uniforme 

das peças de dominós, conforme relatam as alunas Ilana, Rita e Natali. 

Para a categoria ‘Abstração’ no texto de Bianca não estão presentes 

elementos que nos permitem identificar como a aluna, a partir do uso da linguagem 

científica poderia teorizar sua experiência vivenciada em sala de aula em entidades 
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abstratas, como descreve Fang (2004). Desse modo, as ações descritas no texto de 

Bianca não sofreram reformulações como grupo nominal, em que verbos e adjetivos 

são convertidos em substantivos (FANG, 2004). 

De acordo com a definição da característica ‘Técnica’ descrita por Fang 

(2004) e adequada ao nosso contexto de investigação, entendemos que não houve 

uso na escrita de Bianca, de termos ou expressões que envolvem o fenômeno físico 

estudado na atividade do barquinho. Com base em alguns dos registros até aqui 

analisados, em que foi possível verificar o início da construção de uma explicação 

causal pelos alunos, é possível inferir que a utilização de verbos e/ou expressões 

relacionadas ao processo físico estudado está fortemente relacionada a essa 

construção inicial do raciocínio científico pelos alunos. 

De acordo com Fang (2004) um recurso adicional da escrita científica é a 

‘Credibilidade’. Segundo o autor, a referida credibilidade vai estar relacionada ao 

modo com que as informações são apresentadas dentro do texto científico, 

atendendo ao uso da voz passiva, sentenças declarativas e um tom assertivo das 

proposições. Com base nessa descrição, entendemos que o texto de Bianca não 

contempla em abrangência essa categoria, entretanto ao relatar, a atividade 

experienciada a aluna não faz referência aos seus processos mentais, o que confere 

alguma credibilidade ao texto científico escolar. 

5.5.1 Considerações sobre o registro de Bianca 

 A partir da análise do texto de Bianca pode-se perceber que a intenção 

comunicativa foi o de relatar o desafio proposto pela professora em sala de aula. 

Bianca procurou relatar as ações do seu grupo respeitando à sequência cronológica 

dos fatos, bem como ressaltou o trabalho coletivo na busca de uma solução para o 

problema. Isso pode ser constatado no texto de Bianca mediante o uso do verbo de 

ação ‘fizemos’, bem como pela primeira pessoa do discurso no plural, detectada pela 

expressão ‘a jente’ (a gente).  

Assim como no texto de Pedro no texto de Bianca, a explicação legal do 

fenômeno físico se constitui no registro, onde a aluna se preocupa em descrever as 

ações do seu grupo sobre os objetos dentro do domínio dos observáveis. Com base 

na análise de Oliveira e Carvalho (2005) identificamos que Bianca utiliza-se do 

gênero relato de experiência vivida e a capacidade de linguagem dominante no seu 

texto é a representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo. 
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Considerando as características da escrita científica propostas por Fang 

(2004) o registro escrito de Bianca apresentou poucos elementos que nos 

permitissem compreender o modo como essa produção textual se aproxima das 

descrições sobre uma escrita científica escolar. Salientamos que além da aluna não 

ter iniciado a construção de uma explicação causal para o fenômeno físico 

investigado, Bianca não traz na escrita a descrição dos formatos dos barcos 

construídos em cada hipótese testada, o que nos permitiria identificar que a aluna 

desenvolveu um raciocínio científico inicial para solucionar o desafio. 

 De modo geral, as considerações sobre as análises do registro escrito de 

Bianca estão presentes no Quadro 11. 

Quadro 11 - Síntese da análise do texto de Bianca                                                           

Características da escrita científica presentes no 
texto de Bianca 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

 

Ausência de palavras de conteúdo 

científico. 

 
 

- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

 

 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização. 

 
TÉCNICA 

 

Vocabulário pouco elaborado, sem 
a utilização de verbos e/ou termos 
campo-específico. 

 
 
 

CREDIBILIDADE 

 
Ausência de referência aos 
processos mentais, credibilidade 
relacionada ao uso da primeira 
pessoa do plural: ‘fizemos’. 
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5.6 Análise do registro de André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

Ao passo que André em seu texto retoma e documenta suas ações e do seu 

grupo fica evidente a intenção comunicativa do aluno de relatar o trabalho 

investigativo realizado em sala de aula. Em seu texto André se preocupa em relatar 

os fatos respeitando a ordem cronológica eventos ocorridos, o que pode ser 

identificado pelas expressões ‘Na primeira vez... na proscima vez’.  

A partir do texto de André é possível perceber que o aluno compreendeu o 

problema proposto pela professora, uma vez que o aluno descreve as ações 

tomadas por ele e pelo grupo para superar o desafio de colocar o maior número de 

peças de dominós sem afundar a embarcação. A intenção de comunicar essa 

experiência é reforçada pelos verbos de ação empregados no relato de André tais 

como: ‘fizemos’ e ‘tentamos’.  

Em comum com os demais registros analisados, o referido aluno também se 

coloca como sujeito ativo nas ações, tanto a partir do tempo verbal utilizado, quanto 

pelo uso do pronome pessoal empregado na expressão ‘eu e meu grupo fizemos’, 

bem como pela expressão ‘todo mundo do meu grupo ajudou’.  

Relato da Experiência  

Na primeira vez que eu e meu grupo fizemos O barco tradicional foi com 27 pedras de 

domino faltando uma fundou fizemos outro barco de funio na proscima zez foi com 10 

pedras não deu certo tentamos novamente e antes de botar os dominos o barco 

afundou todo mundo do meu grupo ajudou. [sic] 

Atividade do barquinho - André 
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Em relação à construção de uma explicação causal para o fenômeno físico 

estudado a partir da ‘Atividade do barquinho’ André não expõe no seu texto a 

construção de uma relação causal, desse modo destacamos que o aluno alcançou 

até a etapa quatro da metodologia do conhecimento físico, de modo a permanecer 

no domínio dos observáveis do fenômeno físico trabalhado. 

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Para a primeira categoria ‘Densidade informacional’ observamos que o relato 

de experiência de André apresenta os formatos de barcos produzidos por ele e pelo 

seu grupo em cada hipótese levantada durante a investigação. Entretanto, a 

ausência de palavras de conteúdo científico como ‘equilíbrio’ limita o sentido da 

informação científica que é veiculada pelo relato, já que esse tipo de palavra 

expressa o início do raciocínio científico do aluno diante do conteúdo físico 

estudado. 

  No texto de André, assim como no de Pedro, não há a proposição de uma 

explicação causal para o fenômeno físico estudado na atividade investigativa, desse 

modo para a categoria ‘Abstração’ não foram observados compactações da 

informação por meio da conversão de verbos e adjetivos em substantivos (Fang, 

2004).  

Em relação à terceira categoria ‘Técnica’ André descreve as ações 

desencadeadas por ele e seu grupo para a resolução do problema proposto. Porém, 

ao passo que o aluno se detém a uma explicação legal para o fenômeno, não 

surgem evidências, na escrita de André, da ocorrência de um raciocínio científico. 

Isto faz caracterizar a técnica presente no relato do aluno, como restrita ao sentido 

da informação criado pelo uso das palavras ‘tradicional’ e ‘funil’.  

Observa-se no texto de André que o aluno utiliza-se de uma escrita pessoal 

para comunicar ao leitor a experiência vivenciada em sala de aula, desse modo para 

a categoria ‘Credibilidade’ não há utilização da voz passiva como recomenda Fang 

(2004), porém se tomarmos como parâmetro as distinções propostas por esse autor 

entre a linguagem falada do cotidiano e a linguagem científica, entendemos que o 

relato de experiência de André apresenta alguma credibilidade, pois não há 

referência aos seus processos mentais.  
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5.6.1 Considerações sobre o registro de André 

Com base na análise do relato de experiência de André pode-se perceber que 

a intenção comunicativa do aluno foi o de relatar as ações dele e do seu grupo, 

respeitando a ordem cronológica com que os fatos aconteceram em sala de aula. No 

texto de André é possível perceber a atuação do aluno, bem como a importância do 

trabalho coletivo para a realização da atividade, conforme a expressão: ‘todo mundo 

do meu grupo ajudou’. 

O registro escrito de André se caracteriza pela construção de uma explicação 

legal para a atividade investigativa realizada em sala de aula, já que ele procura 

descrever suas ações e do seu grupo sobre os objetos permanecendo no domínio 

dos observáveis. De acordo com Oliveira e Carvalho (2005) pode-se observar que 

André utiliza-se do gênero relato de experiência vivida e a capacidade de linguagem 

dominante foi a representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no 

tempo. 

Em relação aos elementos que caracterizam a escrita científica, observou-se 

que o relato de experiências de André não apresentou uma explicação causal para o 

fenômeno físico estudado com a atividade investigativa. Embora, André apresente 

no seu texto os formatos de barcos construídos o aluno não utilizou de palavras com 

conteúdo científico dentro do total de palavras que dão funcionamento ao texto.  

É importante destacar que, no texto de André também não foram encontrados 

processos de nominalização de frases. Quanto ao vocabulário percebemos que a 

linguagem utilizada na redação do referido aluno, se aproxima da linguagem falada 

do cotidiano, pois segundo Fang (2006) na linguagem científica as orações são 

tipicamente ligadas, estabelecendo uma relação de dependência lógica que resulta 

em uma complexa hierarquia semântica. O que para Fang (2004; 2006) pode 

dificultar a compreensão de uma informação científica veiculada em forma de textos. 

Entretanto, acreditamos que se o estudante tivesse expressado o início de um 

raciocínio científico, como nos relatos de Ilana e Rita, poderiam surgir elementos de 

escrita científica para as categorias ‘Densidade Informacional’ e ‘Técnica’ proposta 

por Fang (2004), já que para este autor estabelecer relações de causa e efeito pode 

favorecer o surgimento de termos e entidades abstratas. A análise geral do registro 

de André é apresentada no Quadro 12. 
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Quadro 12 - Síntese da análise do texto de André                                      

Características da escrita científica presentes no 
texto de André 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

 

Ausência de palavras de conteúdo 

científico. 

 
 
- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

 

ABSTRAÇÃO Processos de nominalização 
ausentes. 

 
TÉCNICA 

 

Não houve a utilização de verbos 
e/ou termos campo-específico; 
vocabulário pouco elaborado. 

 
 

CREDIBILIDADE 

Ausência de referência aos 
processos mentais, credibilidade 
limitada ao uso da primeira pessoa 
do plural: ‘fizemos’ e ‘tentamos’. 

 

 

5.7 Análise do registro de Roberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato da Experiência  

Na minha esperiência eu, Rita e Ilana fizemos vários tipos de barcos no primeiro barco 

colocamos 11 peças e o barco afundou na segunda vez colocamos todas pacas mas 

afundou na terceira vez fizemos um barco jangada e colocamos todas as peças e deu 

serto. [sic] 

Atividade do barquinho - Roberta 
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I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

No presente registro é clara a intenção comunicativa da aluna Roberta de 

relatar as ações do grupo no sentido de resolver o desafio proposto.  

A partir do relato de experiência de Roberta é possível perceber a 

compreensão pela aluna do problema proposto inicialmente pela professora, bem 

como o entendimento da etapa quatro da metodologia das atividades de 

conhecimento físico em que o aluno toma consciência de como agiu para obter o 

efeito desejado. 

A ordem dos fatos ocorridos durante a atividade foi respeitada por Roberta 

durante seu texto escrito, conforme as expressões: ‘na segunda vez... na terceira 

vez’. 

 No seu relato escrito Roberta demonstra que se apropriou juntamente com 

seu grupo da experiência vivenciada: ‘Na minha esperiência eu, Mel e Beatriz... ’. 

Assim, as ações são descritas levando em consideração o trabalho coletivo, 

destacado pela conjugação, na primeira pessoa do plural, dos verbos de ação 

empregados: ‘colocamos’ e ‘fizemos’. 

Vale destacar que no seu texto Roberta procura explicar como ela e seu 

grupo fizeram para colocar mais peças de dominó no barco sem afundá-lo, 

entretanto no seu texto, ela não leva em consideração outros aspectos além do 

barco. Desse modo, Roberta nos dá através do seu texto, uma explicação legal do 

fenômeno físico estudado sem se aproximar das relações causais existentes, já que 

a aluna não explica o porquê do barco não afundar quando o grupo colocou todas as 

peças de dominós. 

De acordo com a intenção comunicativa de relatar como sua equipe superou 

o desafio proposto, foi utilizado por Roberta o gênero relato de experiência vivida e a 

capacidade de linguagem dominante predominante na sua produção foi a 

representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo (Oliveira; 

Carvalho, 2005). 

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Considerando que para Fang (2004) a abrangência da categoria  ‘Densidade 

Informacional’ é marcada pela presença de palavras de conteúdo científico, no relato 

de experiência de Roberta está explícito que a aluna e seu grupo fizeram vários 
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tipos de barco para superar o desafio proposto. Entretanto a aluna, não descreve o 

tipo de barco em cada hipótese testada nem explica o porquê que com o barco 

jangada a experiência deu certo. Entendemos que a ausência da expressão do 

raciocínio científico da aula, no registro escrito, compromete o surgimento de 

palavras de conteúdo científico. 

Para a categoria ‘Abstração’ observa-se que o texto de Roberta não 

apresenta a construção de generalizações para o fenômeno físico investigado, o que 

poderia tem como consequência a nominalização de frases, ou seja, conversão de 

verbos e adjetivos em substantivos (Fang, 2004).  

Em relação à categoria ‘Técnica’ Roberta ao descrever suas ações junto ao 

grupo para resolver o problema do barquinho, utiliza um vocabulário que mais se 

aproxima da linguagem falada do cotidiano. Entretanto a presença de palavras e 

expressões como ‘experiência’ (experiência), ’ ‘e deu serto’ e ‘jangada’ nos remetem 

a um significado especializado do conteúdo científico estudado através da atividade, 

sendo que a última palavra se refere ao formato do barco que conseguiu abarcar o 

maior número de peças de dominó sem afundar, conforme o fragmento abaixo: 

[...] na terceira vez fizemos um barco jangada e colocamos todas as 

peças e deu certo (ROBERTA - 5º ano). [sic] 

Para a quarta e última categoria proposta por Fang (2004) ‘Credibilidade’ o 

texto de Roberta, assim como os demais registros até aqui analisados, foi construído 

na voz ativa, o que pode ser constatado pelo emprego do pronome ‘eu’ nas 

primeiras linhas do relato, bem como pela conjugação dos verbos de ação na 

primeira pessoa do plural ‘colocamos’ e ‘fizemos’. O emprego dos verbos nesse 

tempo verbal, de acordo com Fang (2004) tem se tornado comum em textos 

científicos escolares com o objetivo de minimizar a impessoalidade dos mesmos 

tornando-os mais atrativos para os estudantes. Entretanto, não podemos deixar de 

destacar a presença do pronome possessivo ‘minha’ que faz o texto se tornar 

demasiadamente pessoal.  

5.7.1 Considerações sobre o registro de Roberta 

O registro de Roberta tem a intenção comunicativa de relatar a experiência 

vivenciada por ela e seu grupo em sala de aula. As ações são descritas respeitando 
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a ocorrência dos fatos, bem como destacando o trabalho coletivo para superar o 

desafio de colocar o maior número de peças de dominó sem afundar o barquinho. 

No seu registro Roberta não apresenta ao leitor como foi construído seu 

raciocínio científico, perante o fato dela e do seu grupo ter construído um barco 

jangada e a experiência ter dado certo, assim a explicação para o fenômeno físico 

estudado é do tipo legal, já que aluna se preocupa em descrever a experiência 

vivenciada.  

Considerando os aspectos relacionados à escrita científica, organizados por 

Fang (2004) a produção textual de Roberta não apresentou a palavra de conteúdo 

científico, ‘equilíbrio’, ou qualquer derivação dela, uma vez que a aluna não se 

aproxima de uma explicação causal. Entretanto, está implícito nas últimas linhas do 

relato que o barco jangada não afundou fazendo com que a experiência desse certo. 

Em relação à abstração não foram identificados processo na escrita que nos 

remetessem a nominalização de frases. Outro aspecto analisado foi a presença de 

um vocabulário pouco elaborado, em que surgiram apenas duas palavras de caráter 

técnico: ‘experiência’ e ‘jangada’. A primeira por se referir ao trabalho investigativo 

realizado e a segunda por se referir ao formato do barco, que se refere a um dos 

aspectos da flutuação dos corpos: a dimensão dos objetos, ainda que a variável seja 

área e não volume, como destaca Oliveira et al (2009). Para uma visualização da 

análise do registro escrito de Roberta, propomos o Quadro 13.  

Quadro 13 - Síntese da análise do texto de Roberta                                                                    

Características da escrita científica presentes no 
texto de Roberta 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

 

Ausência de palavras de conteúdo 

científico. 

 
- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização. 

 
TÉCNICA 

 

Vocabulário pouco elaborado, 
presença de poucas palavras 
técnicas ‘experiência’ e ‘jangada’. 

 
CREDIBILIDADE 

Predominância de voz ativa, 
caracterizada pela presença do 
pronome possessivo ‘minha’ e 
verbos na primeira pessoa do plural. 
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5.8 Análise do registro de Geórgia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

No texto de Geórgia sobre a atividade do barquinho, a aluna preocupa-se em 

relatar a experiência realizada por ela e seu grupo em sala de aula. 

 Ao passo que Geórgia retoma e documenta suas ações e do seu grupo, fica 

evidente que a aluna compreendeu o problema proposto pela professora 

inicialmente, bem como obedeceu à ordem cronológica dos eventos. Isso pode ser 

constatado pelo uso das expressões: ‘Na primeira tentativa... Na segunda tentativa’. 

Em relação às etapas da metodologia de conhecimento físico percebe-se 

através do texto que a aluna se apropriou até a etapa quatro, ou seja, a aluna 

descreve ‘como’ o seu grupo conseguiu produzir o efeito desejado. 

Geórgia desenvolve seu texto utilizando a primeira pessoa do plural, 

identificada através do pronome ‘nós’ no início do texto, bem como pela conjugação 

Relato da Experiência  

Na primeira tentativa nós fizemos o barquinho funil e botamos 5 pedras de dominó e 

afundou. Na segunda tentativa fizemos o barquinho tradicional com 7 pedras de dominó e 

afundou. Mais na ultima tentativa fizemos uma jangada com as duas folhas de alumínio e 

conseguimos botar as 28 pedras de dominó e ficou, e todos colaborou com um fazendo 

um barco outros cecando as pesa de domino e tambem o equilibro das pedras foi bom. 

[sic] 

Atividade do barquinho - Geórgia 
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dos verbos de ação (‘fizemos’, ‘botamos’ e ‘conseguimos’) empregados no texto 

para assegurar as ações da aluna e do seu grupo frente à resolução do problema 

proposto. Vale pontuar que Geórgia reconhece as contribuições dos integrantes do 

grupo e destaca que: 

[...] e todos colaborou com um fazendo um barco outros cecando as 

pesas de domino [...] (GEÓRGIA - 5º ano). [sic] 

No registro de Geórgia não aparecem em totalidade às relações causais 

trabalhadas durante a atividade investigativa, entretanto é possível entender através 

do texto que a aluna observou que com o barco jangada, foi possível colocar todas 

as peças de dominó e alcançar o equilíbrio. Desse modo, a aluna propõe uma 

explicação legal para o fenômeno físico estudado relacionando os formatos dos 

barcos produzidos com a reação dos mesmos quando colocados um maior número 

de peças de dominó.  

Como se vê no registro de Geórgia sua intenção comunicativa é relatar os 

fatos ocorridos, para isso a aluna utiliza-se do gênero relato de experiências vividas, 

senda a capacidade de linguagem dominante no texto a representação pelo discurso 

de experiências vividas, situadas no tempo. 

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

 Para a categoria ‘Densidade informacional’ observa-se no relato de Geórgia, 

a presença de palavras de conteúdo científico como, ‘equilíbrio’, dando 

funcionamento à informação construída em torno das palavras ‘jangada’, ‘funil’ e 

‘tradicional’.  

Em relação à categoria ‘Abstração’ observa-se que Geórgia não utilizou desse 

recurso funcional da linguagem científica, para comunicar ao leitor suas ações e do 

seu grupo durante a realização da atividade investigativa.  

Considerando a categoria ‘Técnica’ o relato de experiência de Geórgia, além 

de retomar os fatos ocorridos na investigação descreve a quantidade e o material 

utilizado na confecção dos barcos. Ao passo que a aluna faz essa descrição, 

entendemos que com as duas folhas foi possível o seu grupo criar um barco jangada 

com maior área e isso permitiu comportar um maior número peças de dominó, 

conforme o fragmento: 
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[...] Mais na ultima tentativa fizemos uma jangada com as duas folhas 

de alumínio e conseguimos botar as 28 pedras de dominó e ficou [...] 

(GEÓRGIA - 5º ano). [sic] 

 Desse modo, a técnica presente no texto de Geórgia estará pautada na 

percepção pela aluna da variável área, identificada pela expressão: ‘com as duas 

folhas’, bem como por palavras (‘tentativa’) e verbos (‘afundou’) para se referir a 

investigação e ao processo a ela relacionado (flutuação dos corpos).  Outro 

elemento observado é a expressão ‘foi bom’, empregada pela aluna para se referir 

ao equilíbrio, segundo Fang (2004) ‘muitos termos do senso comum também contam 

como vocabulário técnico quando são usados com sentido especializado ou em um 

sentido metafórico’ (FANG, 2004, p. 342). 

Por fim, para a categoria ‘Credibilidade’ observamos que a produção textual 

de Geórgia em totalidade é construída na primeira pessoa do plural, desde a 

utilização do pronome pessoal ‘nós’ até a conjugação dos verbos de ação ‘fizemos’ e 

‘conseguimos’. Desse modo, o texto científico escolar da aluna apresenta 

credibilidade, já que Geórgia não faz referencias aos seus processos mentais (eu 

acho, eu penso que), não traz imprecisões (uma espécie de, coisa assim) e/ou 

enchimentos do discurso para monitorar o fluxo da informação, como nos lembra 

Fang (2004). Outro aspecto observado é o uso da primeira pessoa do plural (‘nós’, 

‘fizemos’ e ‘conseguimos’) em todo o relato, isto se aproxima do que Fang (2004) 

destaca em seu trabalho acerca do uso de uma linguagem mais pessoal nos textos 

escolares de Ciência. 

5.8.1 Considerações sobre o registro de Geórgia 

Conforme as etapas de análise é possível identificar que a intenção 

comunicativa da Geórgia foi relatar a experiência vivenciada em sala de aula.  

A aluna descreve os fatos ocorridos considerando a sua ordem cronológica de 

ocorrência, bem como nos demonstra que se apropriou da investigação realizada ao 

se inserir nas ações tomadas pelo seu grupo, conforme a expressão: ‘Na primeira 

tentativa nós fizemos’. Outro aspecto analisado é a valorização, pela aluna, do 

trabalho coletivo. 

Conforme o texto escrito Geórgia constrói uma explicação legal do fenômeno 

físico estudado muito próxima das relações causais trabalhadas na atividade 
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investigativa, já que a aluna traz no registro a construção de um raciocínio inicial 

para se apontar a relação entre massa e dimensão dos objetos.  

Em relação à aproximação do texto de Geórgia aos elementos que 

correspondem às características da escrita científica, observamos que o texto da 

aluna não apresenta processos de nominalização de frases, e que a ‘Densidade 

Informacional’ está relacionada à palavra de conteúdo científico ‘equilíbrio’ que 

orienta toda a informação construída da descrição dos formatos dos barcos 

construídos por Geórgia e seu grupo. 

Um dos aspectos bastante relevante do relato de Geórgia é a utilização de um 

vocabulário mais especializado, detectado a partir de expressões e palavras como 

‘tentativa’, ‘com duas folhas de alumínio’ e ‘foi bom’. Esses elementos nos remetem 

a existência de variáveis relacionadas ao conteúdo físico trabalhado durante a 

atividade investigativa.   

De modo geral, a análise do registro de Geórgia está organizada no Quadro 

14 para uma visualização dos elementos encontrados. 

Quadro 14 - Síntese da análise do texto de Geórgia                                     

Características da escrita científica presentes no 
texto de Geórgia 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

Palavra de conteúdo científico 

‘equilíbrio’ organizando o sentido da 

informação veiculada pelas 

palavras: ‘funil’, ‘jangada’ e 

‘tradicional’. 

 
 

- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização. 

 
 

TÉCNICA 
 

Para expressar a existência de 
variáveis, utilizou-se de um 
vocabulário mais elaborado, 
caracterizado por palavras e 
expressões: ‘tentativa’, ‘afundou’, 
‘duas folhas’ e ‘foi bom’. 

 
 

CREDIBILIDADE 

Conferida pelo uso predominante da 
primeira pessoa do plural na 
conjugação dos verbos e do 
pronome ‘nós’. 
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5.9 Análise do registro de Melissa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

A intenção comunicativa de Melissa nesse texto era de relatar as ações dela 

e do seu grupo para atingir a solução do problema proposto inicialmente pela 

professora.  

Pode-se observar que a questão apresentada ficou muito forte para Melissa, 

visto que ela destaca, no seu texto, que a atividade começou quando a professora 

explicou o que eles tinham que fazer. Ao passo que a aluna descreve os passos 

tomados por ela e seu grupo, há um respeito à ordem dos acontecimentos, 

identificada por meio das expressões: ‘Fomos para a segunda experiência’ e ‘Ai 

fomos para a terceira tentativa’, bem como um reconhecimento do trabalho coletivo, 

conforme o uso do pronome ‘nós’ e a expressão ‘agente’.  

Relato da Experiência  

Na minha experiência eu, Ilana, Geórgia, e André, fizemos um barco tradicional Que com 

11, Pedras afundou. começou assim estávamos na escola a professora explicou o que 

tinha que fazer e agente começou a fazer a gente fez o primeiro barco como contei, Que 

afundou com 11 pedras de dominó. Fomos para a segunda experiência fizemos um barco 

funil que coube todas as peças mas no final afundou. Ai fomos para a terceira tentativa 

fizemos um barco jangada, que coube as 28 peças de domino e deu certo. E nós ficamos 

muito felizes. [sic] 

Atividade do barquinho - Melissa 
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 Conforme citado, Melissa coloca-se presente junto com os colegas do seu 

grupo, quando ela usa o pronome pessoal ‘eu’ para apresentar ao leitor os 

integrantes do seu grupo, isto é reforçado pela conjugação dos verbos de ação 

‘fizemos’, ‘estávamos’ e ‘ficamos’ na primeira pessoa do plural. 

Em relação à construção de uma explicação para o fenômeno físico estudado 

através do problema do barquinho, Melissa não apresenta ao leitor uma explicação 

causal para o referido fenômeno, entretanto ela destaca que a experiência deu certo 

quando eles mudaram o formato do barco, o que nos remete a percepção de 

variáveis existentes, conforme o trecho: 

[...] Ai fomos para a terceira tentativa fizemos um barco jangada, que 

coube as 28 peças de domino e deu certo [...] (MELISSA - 5º ano). 

[sic] 

Como se vê Melissa propõe uma explicação legal para o fenômeno. Com 

base na investigação de Oliveira e Carvalho (2005) a produção textual dessa aluna 

caracteriza-se pelo gênero relato de experiência vivida, sendo a capacidade de 

linguagem dominante predominante no texto foi uma representação pelo discurso de 

experiências vividas situadas no tempo. 

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Com relação à ‘Densidade Informacional’ observamos que ao relatar a 

experiência vivenciada Melissa, não utiliza no seu texto a palavra de conteúdo 

científico ‘equilíbrio’ para completar o sentido da informação científica veiculada 

pelas palavras: ‘tradicional’, ‘jangada’, ‘afundou’ e ‘funil’. Entretanto, é possível 

constatar que a aluna observou que com a mudança de formato do barco ela e seu 

grupo conseguem superar o desafio proposto pela professora. 

Para a segunda categoria ‘Abstração’ proposta por Fang (2004) o texto de 

Melissa, assim como os demais registros analisados, não apresentam elementos 

que nos permitem identificar que a aluna teorizou a experiência vivenciada em 

entidades abstratas.  

O registro escrito de Melissa é construído com um vocabulário que mais se 

aproxima da linguagem falada do cotidiano, entretanto, à medida que a aluna tenta 

expressar seu pensamento científico, que a mudança de formato do barco foi 

preponderante para que seu grupo conseguisse realizar a experiência, começam a 



75 

 

surgir palavras (‘experiência’, ‘tentativa’ e ‘jangada’) e expressões (‘mas no final 

afundou’ e ‘e deu certo’) no seu texto que nos remetem a um vocabulário que se 

aproxima da ‘Técnica’ descrita por Fang (2004). 

Para a categoria ‘Credibilidade’ observamos que o relato de Melissa é 

construído na voz ativa, o que pode ser identificado pelo uso do pronome ‘eu’ e pela 

expressão ‘a gente fez primeiro o barco como contei’. De acordo com Fang (2004) 

na escrita científica a credibilidade é veiculada à medida que o autor se distancia do 

texto e se abstém de utilizar: citações diretas, imprecisões, referencias aos seus 

processos mentais e/ou enchimentos do discurso.  

Apesar do uso da voz ativa, entendemos que o texto da aluna apresenta 

credibilidade, por atender alguns desses aspectos citados, uma vez que Melissa não 

utiliza em seu relato expressões (‘eu acho’, ‘você sabe’ e ‘talvez’) que comprometem 

o tom assertivo da informação veiculada.  

5.9.1 Considerações sobre o registro de Melissa 

No registro analisado podemos perceber que a intenção comunicativa de 

Melissa era de relatar as ações realizadas por ela e seu grupo para superar o 

desafio de colocar a maior quantidade de peças de dominó sem afundar o barco. 

Em seu relato de experiência Melissa apresenta uma preocupação em seguir 

uma ordem cronológica dos fatos ocorridos durante a atividade em sala de aula, 

bem como de destacar as contribuições do seu grupo para superar o desafio 

proposto inicialmente pela professora. O que pode ser constatado pelo uso dos 

verbos de ação conjugados na primeira pessoa do plural. 

A explicação proposta por Melissa para o fenômeno físico estudado é do tipo 

legal, entretanto é possível compreender que a aluna observa que outras variáveis 

estão ligadas ao fenômeno, uma vez que Melissa descreve que com a mudança de 

formato do barco seu grupo consegue superar o desafio, desse modo a aluna tenta 

expressar, em seu registro, o início da construção de uma explicação causal. 

Com base em Oliveira e Carvalho (2005) podemos inferir que o gênero relato 

de experiência vivida foi utilizado na produção escrita de Melissa, e a capacidade de 

linguagem dominante predominante foi a representação pelo discurso de experiência 

vividas, situadas no tempo. 

Em relação à aproximação do texto de Melissa com os elementos que 

caracterizam a escrita científica segundo Fang (2004), podemos observar que a 
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aluna relata a experiência vivenciada em sala de aula por meio de uma linguagem 

mais próxima do senso comum, mas que apresentam expressões e palavras (‘e deu 

certo’, ‘experiência’ e ‘jangada’) que contem um significado especializado, se 

considerarmos o conteúdo estudado através da atividade.  

Em convergência com os registros até aqui analisados, o texto de Melissa não 

apresentou processos de nominalização de frases, que caracterizam a abstração. 

Mas diverge dos registros, por exemplo, de Ilana, Rita e Geórgia, quanto ao uso da 

palavra de conteúdo científico ‘equilíbrio’ para dar funcionamento à informação 

construída em torno das palavras ‘jangada’, ‘funil’ e ‘tradicional’.  

O relato de experiência de Melissa é claro quanto à informação que a aluna 

pretende levar ao leitor, entretanto, a credibilidade do texto tende a ficar 

comprometido ao observarmos o uso da primeira pessoa do singular, pronome ‘eu’ 

no início do texto, bem como pela expressão ‘como contei’ que se caracteriza, 

segundo Fang (2004) como enchimento do discurso para monitorar o fluxo de 

informação.  

A análise geral do registro de Melissa pode ser visualizada através do 

Quadro 15.  

Quadro 15 - Síntese da análise do texto de Melissa                                     

Características da escrita científica presentes no 
texto de Melissa 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

Ausência da palavra de conteúdo 

científico ‘equilíbrio’ para dar 

sentido à informação veiculada 

pelas palavras ‘jangada’, ‘funil’ e 

‘tradicional’. 

 
 

- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

ABSTRAÇÃO Ausência de processos de 
nominalização. 

 
 

TÉCNICA 
 

Caracterizada pelo uso de palavras 
como ‘tentativa’ e ‘experiência’; e 
expressões ‘mas afundou’ e ‘e deu 
certo’. 

 
 

CREDIBILIDADE 

Comprometida pela voz ativa, uso 
do pronome ‘eu’, bem como pela 
expressão ‘como contei’ para 
monitorar o fluxo da informação. 
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5.10 Análise do registro de Liliane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

A intenção comunicativa presente nesse registro era de relatar a atividade do 

barquinho realizada na aula de Ciências. 

A partir do relato de experiência de Liliane podemos observar que a questão 

proposta pela professora ficou clara para a aluna, já que ela descreve suas ações e 

do seu grupo que levaram a resolução do problema.  

Liliane procurou desenvolver seu texto seguindo uma ordem cronológica dos 

eventos ocorridos durante a atividade, observamos essa ocorrência pelo uso das 

expressões ‘Na primeira vez’ e ‘de novo’. 

Os verbos de ação utilizados por Liliane no seu texto; ‘fizemos’ e ‘colaborou’ 

nos dão conta das ações necessárias para a realização da experiência. O uso da 

primeira pessoa do discurso no singular, pronome ‘eu’ no início do texto, bem como 

das expressões ‘meu grupo’ e ‘todo mundo’ esclarece a participação ativa de Liliane, 

juntamente com seu grupo, nas ações sobre os objetos disponíveis para a atividade 

investigativa. 

Relato da Experiência  

Na primeira vez eu e meu grupo fizemos o Barco tradicional feis de novo o barco mas 

afundou com 28 pedra de domino. O Barco furnil também afundou. A terceira Barco 

afundou com todas as pedra. não deu serto de novo e todo mundo colaborou do grupo 

arlem, Rebeca, Marcele, daniele e eu todo mundo fez a experiencia. [sic] 

Atividade do barquinho - Liliane 
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A explicação oferecida por Liliane para o fenômeno físico estudado é do tipo 

legal, uma vez que seu texto procura descrever as ações desencadeadas pelo seu 

grupo no domínio dos observáveis.  

II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

Em relação à categoria ‘Densidade Informacional’ observamos que o texto de 

Liliane apresenta apenas dois tipos de barcos (tradicional e funil) produzidos por ele 

e seu grupo dentre as hipóteses testadas durante a experiência. A aluna não utilizou 

palavras de conteúdo científico  para dar sentido à informação construída por meio 

dos formatos dos barcos testados.  

Como Liliane não expressa no seu relato, o início de uma explicação causal 

para o fenômeno físico investigado, os elementos encontrados em seu texto se 

aproximam muito dos encontrado no texto de André e Pedro, em que não foram 

observados processos de compactação da informação por meio de nominalizações 

de frases, que confere ‘Abstração’ a informação científica (Fang, 2004). 

Para à terceira categoria ‘Técnica’ Liliane descreve as ações tomadas por ela 

e seu grupo para a resolução do problema proposto. Porém, ao passo que a aluna 

não transcende de uma explicação legal para a construção de um raciocínio 

científico inicial, como fizeram em seu texto Ilana e Rita, a técnica da redação de 

Liliane se limita ao sentido da informação veiculada por meio das palavras 

‘tradicional’, ‘funil’ e ‘experiência’.  

No texto de Liliane observamos que a aluna se vale de uma escrita pessoal 

para relatar a experiência realizada na aula de Ciências, assim para a categoria 

‘Credibilidade’ constatamos a ocorrência da voz ativa, identificada pela expressão 

‘Na primeira vez eu e meu grupo’ logo no início do texto.  

5.10.1 Considerações sobre o registro de Liliane 

No registro de Liliane a intenção comunicativa predominante foi a de relatar 

ao leitor as ações realizadas dentro da atividade.  

Em seu texto pode-se perceber a preocupação de seguir uma ordem 

cronológica dos fatos ocorridos durante as atividades.  

A participação ativa de Liliane na investigação é assegurada no texto através 

dos verbos de ação e do pronome pessoal ‘eu’. Como no texto dessa aluna houve 
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uma descrição do fenômeno físico trabalhado, a explicação a explicação de Liliane é 

do tipo legal. 

De modo geral, podemos dizer que Liliane utilizou na sua produção textual do 

gênero relato de experiências vividas, e que a capacidade de linguagem dominante 

foi uma representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo. 

Como a aluna não expressa na sua redação o início de uma construção de 

um raciocínio científico, alguns elementos relacionados à escrita científica foram 

encontrados, entretanto, destacamos algumas palavras, como ‘funil’, ‘tradicional’ e 

‘experiência’ relacionadas à categoria ‘Técnica’.  

Outro aspecto analisado é que a aluna não utilizou-se de palavras de 

conteúdo científico, de modo que a ‘Densidade Informacional’ do texto ficasse 

comprometida, bem como não se apropriou do recurso de converter verbos e 

adjetivos em substantivos, de modo a garantir a ‘Abstração’ do texto.  Em suma, os 

principais elementos de escrita científica encontrados no texto de Liliane estão 

organizados no Quadro 16. 

Quadro 16 - Síntese da análise do texto de Liliane                                  

Características da escrita científica encontradas no 
texto de Liliane 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

 

Ausência da palavra de conteúdo 

científico  

 
 

- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

ABSTRAÇÃO Processos de nominalização 
ausentes. 

 
 

TÉCNICA 
 

Caracterizada pelo uso de palavras 
como ‘experiência’, ‘tradicional’ e 
‘funil’.  

 
 

CREDIBILIDADE 

Predominância da voz ativa, 
identificada pela ocorrência do 
pronome ‘eu’.  
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5.11 Análise do registro de Daiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Momento: Com base nos aspectos tipológicos 

A intenção comunicativa de Daiane nesse registro foi a de relatar toda a 

atividade experienciada por ela e seu grupo, respeitando a ordem cronológica dos 

fatos ocorridos em sala de aula, o que pode ser constatado pelo uso das expressões 

‘Na primeira vez... na segunda vez’. 

Os verbos de ação, como ‘fizemos’ e ‘ajudou’, bem como o uso da expressão 

‘a gente’ referindo-se a primeira pessoa do plural, reforçam a ideia que o grupo 

trabalhou conjuntamente na procura de uma solução para o desafio a ser superado.  

Com base nas etapas da metodologia de atividades do conhecimento físico, 

percebemos que Daiane se dá conta de que suas ações e do seu grupo sobre os 

objetos causam um efeito, conforme o fragmento de texto abaixo: 

[...] na segunda vez agente conseguiu bota todas as pedras mas 

afundou [...] (DAIANE - 5º ano). [sic] 

Em seu texto escrito Daiane permanece no domínio dos observáveis do 

fenômeno trabalhado na atividade. Percebemos a preocupação da aluna em 

descrever os ocorridos assim como suas regularidades. A explicação para o 

fenômeno físico estudado, proposta por Daiane é do tipo legal. 

Relato de Experiência  

Na primeira vez eu e meu grupo nós fizemos um barco tradicional e afundou com 27 

pedras. mas na segunda vez agente conseguiu bota todas as pedras mas afundou todo 

o grupo ajudou a fazer a Experiencia foi uma boa Experiencia. [sic] 

Atividade do barquinho - Daiane 
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II) Momento: Com base nas características da escrita científica 

O texto de Daiane é um relato sucinto da experiência realizada em sala de 

aula. Dentro das palavras que dão funcionamento ao texto não foram encontradas 

palavras de conteúdo científico que nos permitisse identificar a presença da 

categoria ‘Densidade Informacional’.  

Assim como nos demais registros analisados, no texto de Daiane não foram 

encontrados processos de nominalização de frases a partir da conversão de verbos 

e adjetivos em substantivos, o que nos permitiria identificar a ocorrência da categoria 

‘Abstração’.  

Como Daiane não expressa no seu texto uma primeira relação entre massa e 

a dimensão dos objetos,  uma vez que os formatos dos barcos produzidos em cada 

uma das hipóteses testadas não aparecem no registro escrito, o que nos permitira 

identificar o raciocínio científico da aluna diante do fenômeno físico estudado, a 

‘Técnica’ presente no relato se resume à palavra ‘Experiência’ para retomar a 

atividade vivênciada em sala de aula de Ciências. 

Em relação a categoria ‘Credibilidade’ observamos que o relato de 

experiência de Daiane é construído com uso da voz ativa, identificada pelo uso dos 

pronomes ‘eu’ e ‘nós’ no início do texto. Apesar dessa ocorrência, entendemos com 

base em Fang (2004) que o relato dessa aluna apresenta indícios de credibilidade, 

na medida em que a referida  não faz referências aos seus processos mentais ao 

propor ao leitor uma explicação legal para o fenômeno físico, bem como 

preenchimentos do discurso que monitoram o fluxo da informação (FANG, 2004). 

5.11.1 Considerações sobre o registro de Daiane 

No texto analisado observa-se que a intenção comunicativa da aluna Daiane 

foi o de relatar suas ações junto ao grupo para superar o desafio de colocar o maior 

número de peças de dominó sem afundar o barco. Daiane procurou apresentar os 

fatos obedecendo à sua ordem de ocorrência em sala de aula. 

Daiane se coloca como agente no processo de investigação, o que pode ser 

identificado pela expressão ‘eu e meu grupo’, reconhecendo que houve um trabalho 

coletivo expressado partir do verbo de ação ‘fizemos’, e reforçado pela expressão 

‘todo o grupo ajudou’.   
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Em relação à explicação dada ao fenômeno físico estudado, observa-se a 

ocorrência de uma explicação do tipo legal, em que a aluna procura descrever as 

ações dos sujeitos nos objetos permanecendo no domínio dos observáveis. Para 

essa descrição da atividade Daiane, utiliza-se do gênero relato de experiência vivida 

e a capacidade de linguagem dominante na sua produção textual, foi à 

representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2005). 

Com relação às categorias descritas por Fang (2004) identificamos apenas 

alguns elementos que puderam ser considerados como próximos de uma escrita 

científica. Esses elementos encontrados em alguns aspectos se aproximaram das 

categorias ‘Técnica’, como por exemplo a palavra ‘experiência’ para retomar e 

descrever a atividade vivenciada; e ‘Credibilidade’  em que a aluna se utiliza de uma 

linguagem mais pessoal para descrever a experiência, entretanto, sem monitorar o 

fluxo do discurso e sem se referir aos seus processos mentais. Para uma 

visualização das análises em torno do registro de Daiane apresentamos o Quadro 

17. 

Quadro 17 - Síntese da análise do texto de Daiane                                  

Características da escrita científica presentes no 
texto de Daiane 

Aspectos tipológicos 

 
DENSIDADE 

INFORMACIONAL 
 

 

Ausência da palavra de conteúdo 

científico. 

 
- Gênero: Relato de 

experiência vivida. 

 

- Capacidade de 

linguagem 

predominante: 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo. 

ABSTRAÇÃO Ausência de nominalização de 
frases. 

 
TÉCNICA 

 

Identificada pelo uso da palavra 
‘experiência’. 

 
CREDIBILIDADE 

Predominância da voz ativa, 
ausência de referência aos 
processos mentais da aluna. 
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5.12 Análise geral dos registros  

Após as análises realizadas, retomamos a questão problema desse trabalho 

de pesquisa: Quais características de um texto científico estão presentes nos 

registros escritos de alunos do ensino fundamental produzidos em uma atividade 

investigativa de ciências? Iremos nesta seção apresentar os tipos de texto que os 

alunos produzem identificando quais elementos presentes na produção textual se 

aproximam das características de uma escrita científica.  

Considerando que para identificar os tipos de textos produzidos pelos alunos, 

foi utilizado o modelo de análise proposto por Oliveira e Carvalho (2005) cujas 

categorias estão organizadas no Quadro 5 do capítulo 5, pode-se observar a 

predominância do aspecto tipológico relatar nos 11 registros escritos analisados. 

Este resultado converge com os encontrados pelas autoras, assim como a 

capacidade de linguagem dominante encontrada foi à representação pelo discurso 

de experiências vividas, situados no tempo, tendo como gênero escrito o relato de 

experiências vividas (OLIVEIRA; CARVALHO, 2005). 

Levando em consideração que a intenção comunicativa do aluno era o de 

contar sobre a atividade vivenciada em sala de aula e que geralmente antes do 

aluno começar a escrever o professor propõe algumas questões como: ‘O que vocês 

fizeram?’ e/ou ‘Como fizeram?’ com a finalidade de que mentalmente os alunos 

retomem a atividade realizada e a registre de forma escrita. Entendemos que esse 

tipo de sugestão oferecida pelo professor no momento de elaboração do registro 

escrito gera esse tipo de texto com perfil de relato. Como ‘todo conhecimento é 

resposta a uma questão’ (BACHELARD, 2005, p.15), acreditamos que a partir de 

uma reformulação dessas questões seria possível obter registros com outros tipos 

de gêneros. 

Nos onze textos analisados a ordem dos fatos ocorridos durante a atividade 

apareceram organizados cronologicamente. Conforme Oliveira (2003) “essa 

ocorrência sugere o uso coerente de uma organização temporal da atividade no 

momento de expressar suas ideias no texto escrito” (OLIVEIRA, 2003, p. 114). 

Predominou nos textos o uso da primeira pessoa do discurso no plural, o que nos 

remete a existência de um trabalho em grupo. Em todos os relatos os alunos 

colocam-se como participantes ativos na atividade juntamente com seus colegas de 

equipe, uma vez que todos tiveram a chance de vivenciar a experiência. 
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Analisando as explicações do fenômeno que aparecem nos textos escritos, 

percebe-se que os alunos propõem explicações do tipo legal, pois se estabeleciam 

no domínio dos observáveis, descrevendo as ações dos sujeitos nos objetos e suas 

regularidades. Entretanto, em cinco dos onze registros analisados, os autores (Ilana, 

Rita, Natali, Geórgia e Melissa) trazem palavras e expressões que nos remetem ao 

início de uma explicação causal, porém esse raciocínio científico não chega a ser 

concluído, ficando os registros na legalidade da questão. 

Ao passo que os alunos tentam construir nos textos uma explicação causal 

para o fenômeno estudado, começam a surgir elementos na escrita dos alunos que 

se aproximam, em alguns aspectos, das características da escrita científica proposta 

por Fang (2004). Deste modo, a densidade informacional presente nesses relatos é 

caracterizada pela presença de palavras de conteúdo científico, como a palavra 

‘equilíbrio’ que se relaciona diretamente ao conteúdo científico estudado a partir da 

atividade do conhecimento físico. Como nos demais relatos analisados, por vezes, 

essa e outras palavras de conteúdo científico não aparecem, assim nem todos os 

alunos conseguem em seus textos escritos se aproximarem em totalidade da 

categoria ‘Densidade Informacional’ proposta por Fang (2004). 

Nos onze registros analisados não apareceram reformulações das ações ou 

evento como um grupo nominal, assim para a categoria ‘Abstração’ não foram 

encontradas frases nominalizadas. Acreditamos que a ausência de elementos nos 

textos dos alunos que nos levariam a identificar a categoria em questão, pode estar 

relacionada ao período de desenvolvimento cognitivo dos alunos. Com base na 

teoria de Jean Piaget, crianças na faixa etária de dez anos, geralmente, se 

encontram no estádio operatório concreto, o que significa que neste período o 

desenvolvimento é com base em algo concreto, pois ainda não está formada a 

capacidade de abstração (SOUZA; WECHSLER, 2014). 

Embora, a maioria dos alunos tenham se utilizado de uma linguagem mais 

próxima à linguagem falado do cotidiano, em alguns registros os alunos conectaram 

palavras e expressões para dar sentido à informação transmitida. Deste processo 

pôde-se observar a presença de ‘Técnica’ na escrita dos alunos, uma vez que eles 

começam a utilizar um vocabulário que mais se aproxima de uma linguagem formal. 

Isto foi identificado pela presença nos textos de palavras como ‘relato’, ‘experiência’, 

‘reposição’, ‘fase’, ‘forma’, para descrever a experiência vivenciada. 
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 Em todos os registros os alunos fizeram uso da voz ativa para comunicar as 

ações do grupo que levaram a resolução do problema proposto pela professora. 

Segundo Fang (2004) a ‘Credibilidade’ de um texto científico é garantida em boa 

parte pelo uso de sentenças declarativas, tom assertivo das proposições e pela 

impessoalidade. Embora os alunos não tenham se distanciado do texto, os relatos 

não apresentam referencias aos processos mentais dos autores, bem como 

enchimentos do discurso para monitorar o fluxo da informação. Deste modo, 

entendemos que os textos apresentaram alguma credibilidade, tanto por transmitir a 

informação de forma clara, quanto por terem sido produzidos em uma Ciência 

escolar em que tem sido comum o uso de uma linguagem mais informal, com o 

objetivo que os alunos percebam os textos científicos de forma menos impessoal e 

alienante (FANG, 2004). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a produção textual dos alunos 

do 5º ano do ensino fundamental, em uma atividade investigativa de ciências, e 

observar como o texto produzido por esses alunos se aproximam das características 

de uma escrita científica.  

A fim de alcançar esses objetivos foram realizados dois momentos de análise 

dos dados, o primeiro com base nas categorias de Oliveira e Carvalho (2005) para 

identificar o tipo de texto produzido pelos alunos e o segundo para identificar os 

elementos presentes nos textos dos alunos que convergem para uma escrita 

científica, conforme as características organizadas por Fang (2004). 

A partir do resultado das análises dos registros escritos dos alunos pôde-se 

perceber que alguns alunos conseguem se aproximar das categorias que 

caracterizam a escrita científica. Encontramos nos textos analisados categorias 

desta escrita científica. Entendemos assim, que a partir de atividades de 

investigação, e da proposição da produção textual dos alunos, podemos já, desde os 

anos iniciais desenvolver alguns elementos da escrita científica em aulas de 

Ciências e assim, se aproximar de um processo de alfabetização científica e da 

entrada em uma cultura científica.  

 Ainda que a maioria das etapas da metodologia do conhecimento físico o 

trabalho seja coletivo, e que, especificamente, na etapa seis (‘Escrevendo e 

desenhando’), os alunos são levados a registrarem, individualmente, suas 

impressões sobre a atividade desenvolvida, os dados obtidos no contexto do interior 

da Bahia, sinalizaram a ocorrência de uma escrita científica em processo de 

construção e desenvolvimento, o que também, auxilia no desenvolvimento da escrita 

de uma maneira geral. 

Com isso reafirmamos nossa crença de que as atividades em aulas de 

Ciências, apenas de manipulação, não irão por elas mesmas, aumentar a AC dos 

estudantes. É necessário uma ênfase, dentro daquelas atividades, em componentes 

‘mids on’ de aprendizagem, para que os alunos possam entender e explicar de 

forma clara o significado de conceitos científicos (Glynn; Muth, 1999). 

A partir da análise dos 11 registros, conseguimos observar que os resultados 

encontrados em outro contexto, como as atividades analisadas por Oliveira (2003; 

2009) no grupo do LaPEF, também puderam ser notados no contexto da escola de 
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Itabuna. De modo que, o tipo de texto produzido pelos alunos desse município se 

aproximou dos textos analisados por Oliveira e Carvalho (2005), no sentido de que, 

a partir da experiência vivenciada os alunos começam a expressar o início de um 

raciocínio científico, ainda que se detenham a uma explicação legal para o 

fenômeno físico estudado, fazendo emergir em suas escritas elementos, como 

palavras e expressões, que se aproximam de alguns elementos que caracterizam 

uma escrita científica.  

A partir dessa sinalização dos dados, acreditamos que se o professor sugerir 

aos alunos que eles expliquem ‘como fizeram’ e ‘por que fizeram’ é possível que os 

registros escritos se aproximem, de forma mais substancial, de uma explicação 

causal. Desse modo, é interessante analisar em outras pesquisas se o tipo de 

pergunta que o professor coloca para o aluno, no início da etapa de construção do 

registro escrito, altera os elementos presentes no texto. Uma vez que, nossos dados 

nos mostraram que ao passo que aluno inicia a construção de uma explicação 

causal, surgem palavras e expressões na sua escrita que se aproximam dos 

elementos que caracterizam uma escrita científica. 

 Acreditamos que este aspecto se torna importante na pesquisa destacada, 

por nos permitir compreender que mesmo com todas as limitações de um texto 

científico escolar, em que os alunos com uma faixa etária de 10 anos ainda estão 

em processos de construção do vocabulário e de aprendizagem do domínio da 

ortografia, os alunos do contexto do interior da Bahia conseguem desde os anos 

iniciais trazer elementos de uma escrita científica. 

Como a linguagem escrita tende a ser mais objetiva do que a discussão de 

ideias nas aulas de ciências, por exigir uma carga cognitiva maior na sua execução, 

como nos lembram Oliveira e Carvalho (2005), é imprescindível que as aulas de 

Ciências proporcionem aos alunos o uso desse componente mental de 

aprendizagem, de modo a envolvê-los na aprendizagem explícita da linguagem 

científica, “para que eles tenham poderes para consumir de forma eficaz e crítica os 

discursos da ciência” (FANG, 2004, p. 343). 
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