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INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

RESUMO 

 

A pesquisa sobre o Ensino de Ciências na Educação Infantil (EI) ainda é pouco realizada no 

Brasil, sendo assim, é necessário desenvolver trabalhos acadêmicos que venham oferecer 

conhecimento direcionado a esse campo disciplinar, pois representa as primeiras 

oportunidades de inserção das crianças ao universo das Ciências. Nesse contexto, essa 

pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, tem o objetivo de analisar possibilidades de 

processos de investigação científica na EI a partir de atividades investigativas. Os sujeitos são 

alunos de 05 anos de idade, pertencentes a uma turma Pré II da EI de uma escola pública de 

uma cidade do interior da Bahia. Através de uma adaptação da Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI), intitulada solo, de autoria de Carvalho et al. (2011), as crianças puderam 

acompanhar o desenvolvimento da semente de alpiste tendo como base três tipos de solo – 

areia, terra e argila. Como instrumento de obtenção de informações, utilizamos a câmera de 

vídeo e usamos as transcrições das falas das professoras, alunos e também os registros 

gráficos produzidos pelas crianças ao término das aulas. A partir de tais transcrições, 

selecionamos alguns episódios para análise, tendo como o foco as categorias relacionadas ao 

entendimento do processo de investigação científica na educação infantil e conhecimento 

sobre o ser vivo estudado, adaptadas de Moraes (2015). Os resultados apontam que o Ensino 

de Ciências por Investigação (ENCI) contribui para a construção do conhecimento científico 

nessa fase escolar; as atividades que compuseram a SEI contribuíram para a inserção dos 

alunos numa cultura científica, uma vez que foi possível verificar o envolvimento das crianças 

em processos de investigação científica: coletaram dados, manusearam tabelas e fizeram, a 

partir delas, gráficos de crescimento referentes aos três tipos de solos, registraram suas 

observações por meio de desenhos, acompanharam o ciclo das plantas, resolveram o problema 

proposto, apresentaram suas hipóteses e comunicaram entre si sobre os seus achados. 

Concluímos nesse trabalho que os alunos conseguem se engajar em investigações científicas 

desde a fase inicial de escolarização, neste caso a EI. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências por Investigação. Educação Infantil. Sequência de 

Ensino Investigativa.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCIENTIFIC RESEARCH IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 

 

ABSTRACT 

 

The research on teaching sciences in Early Childhood Education (ECE) is still little done in 

Brazil, so, it is necessary to develop academic works that will offer knowledge directed to this 

discipline field, since it represents the first opportunities of children insertion into the universe 

of Science. In this context, this research qualitative study of the case study, has the objective 

of analyzing possibilities of scientific investigation processes in the ECE from research 

activities. The subjects are 05 years‟ age students, belonging to a Preschool II class from the 

ECE of a public school on a town in the interior of Bahia. Through an adaptation in the 

Sequence of Investigative Teaching (SIT), titled solo, by Carvalho et al. (2011), the children 

were able to follow the development of canary seed based on three types of soil, sand, earth 

and clay. As an instrument of information records, we use the video camera and use the 

transcripts of the teachers' speeches, students and also the individual records of the classes as 

data. From these transcriptions, we selected some episodes for analysis, focusing on the 

categories related to the understanding of the process on scientific investigation in children's 

education and knowledge about the living being studied, adapted from Moraes (2015). The 

results show that the Science Teaching through Research (STR) contributes to the 

construction of scientific knowledge in this school stage; The activities that made up the SIT 

contributed to the insertion of students in a scientific culture, since it was possible to verify 

the involvement of children in scientific research processes: they collected data, manipulated 

tables and made, from them, growth charts referring to the three Types of soils, recorded their 

observations by means of drawings, followed the cycle of the plants, solved the proposed 

problem, presented their hypotheses and communicated among themselves about their 

findings. We conclude in this work that students are able to engage in scientific research from 

the initial schooling stage, in this case the ECE. 
 

KEY WORDS: Science Teaching by Research. Child education. Sequence of Investigative 

Teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AC Alfabetização Científica 

BNCC Base Nacional Curricular Comum 

DCNEI Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

EI Educação Infantil 

ENCI Ensino de Ciências por Investigação 

LaPEF Laboratório de Pesquisa de Ensino de Física 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

PCNs Parâmetros Curriculares Nacionais 

PPGEC Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

RCNEI Referencial Curricular nacional para a Educação Infantil 

SEI Sequência de Ensino Investigativa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Estruturação de uma aula investigativa............................................................... 41 

Figura 2 – 4º Momento de Formação/ Atividade Experimental........................................... 53 

Figura 3 – 4º Momento de Formação/ Atividade Experimental........................................... 53 

Figura 4 – Tipos de Solo...................................................................................................... 55 

Figura 5 – Fase pré-investigativa, conhecendo os tipos de solo: areia, argila e terra.......... 58 

Figura 6 – Conhecendo a fita métrica e sua função............................................................. 59 

Figura 7 – Construção do Experimento................................................................................ 60 

Figura 8 – Acompanhamento do desenvolvimento das plantas........................................... 61 

Figura 9 – Fazendo o registro individual.............................................................................. 62 

Figura 10 – Medindo a altura da planta.................................................................................. 62 

Figura 11 – Utilizando a fita adesiva colorida....................................................................... 63 

Figura 12 – Observação e registro do crescimento das plantas.............................................. 64 

Figura 13 – Observação e registro do crescimento das plantas.............................................. 64 

Figura 14 – Plantas caídas e quase sem vidas......................................................................... 65 

Figura 15 – Plantas sem vida................................................................................................... 66 

Figura 16 – Gráfico do crescimento das plantas..................................................................... 66 

Figura 17 – Visita à horta da escola........................................................................................ 67 

Figura 18 – Plantando sementes de coentro na horta da escola............................................. 68 

Figura 19 – Plantando sementes de coentro na horta da escola.............................................. 68 

Figura 20 – Boneco Osvaldo................................................................................................... 69 

Figura 21 – Registro de Pedro................................................................................................. 89 

Figura 22 – Registro de Sophia............................................................................................... 89 

Figura 23 – Registro de Eduarda............................................................................................. 90 

Figura 24 – Registro de Ana................................................................................................... 91 

Figura 25 – Registro de Estela................................................................................................ 91 

Figura 26 – Registro de Davi.................................................................................................. 91 

Figura 27 – Registro de Ana................................................................................................... 92 

Figura 28 – Registro de Henrique........................................................................................... 92 

Figura 29  – Registro de Andressa........................................................................................... 93 

Figura 30 – Registro de Tiago................................................................................................ 94 

Figura 31 – Registro de Pedro................................................................................................. 94 

Figura 32 – Registro de Juliana............................................................................................... 95 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da EI nos 

RCNEI, nas DCNEI e na BNCC ................................................................ 

 

26 

Quadro 2 – Contribuição da AC para a EI.................................................................. 32 

Quadro 3 – Categorias de análise sobre o entendimento do processo de investigação 

científica e o conhecimento sobre o ser vivo estudado............................... 

42 

Quadro 4 – Categorias acerca de conhecimentos e habilidades científicas ................ 43 

Quadro 5 – Categorias a serem discutidas .................................................................. 50 

Quadro 6 – Formação das professoras ........................................................................ 53 

Quadro 7 – Indicativos da temática solo nos PCNs .................................................... 54 

Quadro 8 – Trecho do teatro de fantoches na fase de pré-investigação ...................... 57 

Quadro 9 – Trecho do teatro de fantoche na fase de pós-investigação ....................... 70 

Quadro 10 – Episódios selecionados da aula 1 ............................................................. 72 

Quadro 11 – Episódios selecionados da aula 6 ............................................................. 75 

Quadro 12 – Episódio selecionado da aula 9 ................................................................ 78 

Quadro 13 – Episódio selecionado da aula 12 ............................................................. 84 

Quadro 14 – Elementos para análise dos registros........................................................ 88 

Quadro 15 – Categorias e subcategorias contempladas nas análises ............................ 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Tabela de registro do crescimento das plantas 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO................................................................................................... 16 

1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL............................ 21 

1.1 Possibilidades e desafios para o ensino de Ciências desde a Educação 

Infantil.................................................................................................................. 

 

21 

1.2 O Desenvolvimento do Conhecimento Científico na Educação Infantil....... 29 

2 INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL................... 36 

2.1 Ensino por Investigação e o desenvolvimento de habilidades científicas...... 36 

3 A PESQUISA....................................................................................................... 45 

3.1 Percurso Metodológico...................................................................................... 45 

3.1.1 Sujeitos da Pesquisa............................................................................................. 47 

3.1.2 Instrumentos para Obtenção de Informações........................................................ 47 

3.2 Instrumentos de Análise dos Dados.................................................................. 49 

3.2.1 Transcrição das falas e dos vídeos das crianças e da professora.......................... 49 

3.2.2 Registro individual das atividades........................................................................ 50 

3.3 Princípios Éticos................................................................................................. 51 

4 SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA – SEI.................................... 52 

4.1 Formação das Professoras................................................................................. 53 

4.1.1 Justificando o uso da temática “solo”................................................................... 54 

4.1.2 A Sequência de Ensino Investigativa– O solo...................................................... 55 

4.1.3 Atividades de pré-investigação............................................................................. 56 

 Aula 1: Os tipos de solo e sua relação com o desenvolvimento das plantas........ 56 

 Aula 2: Apresentação da ferramenta do investigador – fita métrica..................... 58 

4.1.4 Atividades de Investigação................................................................................... 59 

 Aula 3: Construção do experimento..................................................................... 59 

 Aula 4: Observação e registro de crescimento das plantas................................... 61 

 Aulas 5 e 6: Observação e registro de crescimento das plantas............................ 62 

 Aula 7: Observação e registro de crescimento das plantas................................... 64 

 Aula 8: Observação registro de crescimento das plantas...................................... 64 

 Aula 9: Conclusão do experimento....................................................................... 65 

4.1.5 Fase Pós – Investigação........................................................................................ 67 

 Aula 10: Visita à horta da escola.......................................................................... 67 

 Aula 11: Plantação de sementes de coentros na horta da escola........................... 68 



 
 

 Aula 12: Conclusão da investigação, a terra como o melhor tipo de solo para o 

crescimento das plantas e reconhecimento do solo como necessário para a 

sobrevivência dos seres vivos............................................................................... 

69 

5 ANÁLISE......................................................................................................... .... 71 

5.1 Análises das discussões orais e dos vídeos........................................................ 72 

5.1.1 Aula selecionada da fase de pré-investigação (Aula 1)........................................ 72 

5.1.2 Aulas selecionadas da fase de investigação (aula 6 e aula 9)............................... 75 

5.1.2.1 Aula 06.................................................................................................................. 75 

5.1.2.2 Aula 09.................................................................................................................. 77 

5.1.3 Aula selecionada da fase de pós-investigação (aula 12)....................................... 83 

5.2 Análise dos registros selecionados..................................................................... 87 

5.2.1 Descrição e análise dos registros selecionados..................................................... 89 

 Registros da fase de Pré-investigação................................................................... 89 

 Registros da fase de Investigação......................................................................... 90 

 Registros da fase de Pós-Investigação.................................................................. 94 

5.2.2 Algumas considerações sobre a análise dos registros selecionados..................... 96 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................ 99 

 REFERÊNCIAS.................................................................................................. 105 

 ANEXO................................................................................................................ 112 

 APÊNDICE.......................................................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trechos da música Oito anos, composição de Dunga e Paula Toller
1
 

 

 

A música se chama Oito Anos, mas bem que poderia ter o nome “Cinco Anos”, ou, 

ainda menos, uma vez que a maioria dos questionamentos representados nessa letra está 

presente desde os primeiros anos de vida do ser humano. Do mesmo modo, a busca constante 

em descobrir o desconhecido pode ser perceptível desde a tenra idade. Nesse sentido, o 

divulgador da Ciência, Neil de Grasse Tyson
2
, afirma que toda criança nasce cientista. Se 

assim é, isso nos permite refletir: onde estão esses investigadores natos ao final da 

escolarização? O que acontece durante suas vidas e suas aulas de Ciências que os faz calar? 

Será que eles “foram podados”, diminuindo o interesse pelo mundo natural? 

Essas inquietações me fizeram rememorar à minha formação acadêmica e contribuiu 

para o desenvolvimento de insights acerca da temática dessa pesquisa. Lembro-me do meu 

estágio de magistério (antigo normal). Com apenas dezesseis anos, fui contemplada com uma 

regente de sala totalmente tradicional, que adotava um ensino livresco e quando as crianças 

                                                             
1
Música: Oito anos, composição de Dunga e Paula Toller, interpretada por Adriana Calcanhoto, disponível em 

https://www.letras.mus.br/adriana-calcanhotto/43856/#radio:adriana-calcanhotto. Acessada em 02 de junho de 

2016. 
2Disponível em https://youtu.be/61aLLEgqd6U, acessado em 19 de junho de 2016. 

 

Por que você é flamengo 

E meu pai botafogo? 

O que significa 

"impávido colosso"? 
 

     Por que os ossos doem 

Enquanto a gente dorme? 
Por que os dentes caem? 

Por onde os filhos saem? 

 
Por que os dedos murcham 

Quando estou no banho? 

Por que as ruas enchem 

Quando está chovendo? 
 

Quanto é mil trilhões 

Vezes infinito? 
Quem é Jesus Cristo? 

Onde estão meus primos? 

 

Por que a lua é branca? 

Por que a terra roda? 

Por que deitar agora? 

 
Por que as cobras 

matam? 

Por que o vidro embaça? 
Por que você se pinta? 

Por que o tempo passa? 

 
Por que a gente espirra? 

Por que as unhas 

crescem? 

Por que o sangue corre? 
Por que a gente morre? 

 

Do que é feita a nuvem? 
Do que é feita a neve? 

Como é que se escreve 

Re...vèi...llon 

https://www.letras.mus.br/adriana-calcanhotto/43856/#radio:adriana-calcanhotto


17 
 

terminavam as atividades elas tinham que abaixar a cabeça sobre suas carteiras, não tendo 

momentos, na maioria das vezes, de falar o que  pensavam.  

Mais adiante, já no meu estágio do curso de Pedagogia, percebi que o cenário 

continuava o mesmo e já considerava “normal” este tipo de conduta adotada pelas 

professoras, quase que já me encaixava nesse perfil, mas a criança dentro de mim nunca 

resignou e se incomodava com essa metodologia. Em seguida ingressei na especialização de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento e o objetivo da minha pesquisa foi investigar a formação 

dos professores de Ciências que trabalhavam no município onde resido e fazer uma relação 

com sua prática. De posse de inúmeras leituras e com o resultado do meu trabalho de 

conclusão de curso, comecei a compreender o que poderia de fato estar causando o fim da 

carreira dos “pequenos cientistas”
3
.  

O desejo em continuar estudando sobre essa temática, me fez ingressar no mestrado 

acadêmico em Educação em Ciências e pesquisar o que eu sempre tive vontade: Os pequenos 

cientistas nos primeiros anos de escolarização. Em meio ao curso, a tese de doutorado de 

Moraes, defendida em 2015, sobre o desenvolvimento de processos de investigação científica 

para o 1° ano do Ensino Fundamental e a pesquisa com crianças do jardim de infância de 

Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) possibilitaram a nossa
4
 aproximação com 

conceitos e autores relacionados a essa temática. 

A partir desses estudos, começamos a buscar trabalhos que abordassem do tema 

ensino de Ciências para crianças pequenas e percebemos que, apesar de considerada por 

muitos estudiosos como de grande relevância, essa temática ainda tem sido pouco explorado 

em trabalhos científicos realizados no Brasil. Na literatura, observamos que há mais de quinze 

anos pesquisadores já sinalizavam a importância da apresentação de conceitos científicos 

desde os primeiros anos de escolarização (FUMAGALLI, 1998; BIZZO, 1998; ROSA, 2001) 

e abordavam os desafios e possibilidades da inserção da criança pequena no universo das 

Ciências.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 

2010), Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) (BRASIL,1998) e a 

Base Nacional Comum Curricular
5
 (BNCC) (BRASIL, 2016) trazem orientações sobre as 

práticas pedagógicas representadas através da brincadeira, interação e investigação que 

                                                             
3Utilizo esse termo “Pequeno Cientista” apenas para caracterizar as crianças pequenas dos primeiros anos de 

escolarização que são movidas pelo espírito natural investigativo. 
4 A partir deste parágrafo, por começar a abordar sobre aspectos subjetivos que motivaram à realização desse 

trabalho, passo a me posicionar no texto na primeira pessoa do plural. 
5
Documento Nacional que encontra-se em discussão – 2016. 
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corroboram para a inserção do ensino científico na Educação Infantil (EI).  Nesse contexto, 

consideramos que o ensino de Ciências, nessa fase escolar, não objetiva formar cientistas, mas 

apenas iniciar um caminho que levará a criança à Alfabetização Científica (AC) e permitirá 

que seja um cidadão crítico e reflexivo, responsável por sua tomada de decisão.  

De acordo com Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) a AC na EI é 

facilitada através de contextos interativos diários, que proporcionam oportunidades de 

aprendizados cognitivamente orientadas à Educação Científica. Isto é, através da interação, do 

exercício da descoberta na sala de aula, valorizando os conhecimentos prévios, os alunos ampliam 

os seus conhecimentos e desenvolvem conceitos novos.  Compreendemos, em conformidade com 

Carvalho (2011c), que nem sempre o ensino leva à aprendizagem, entretanto, acreditamos que 

uma abordagem metodológica é essencial para que a aprendizagem de fato ocorra. Dessa forma, 

evidenciamos o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) desde a EI por acreditarmos que essa 

abordagem de ensino, considerada por muitos estudiosos como estratégia didática, possibilita o 

desenvolvimento de habilidades científicas nas crianças. 

Em razão de acreditarmos que é necessário desenvolver mais estudos que contribuam 

para a divulgação e socialização de pesquisa relacionada ao ensino de Ciências na EI, bem 

como por entendermos que estudos dessa natureza são condições essenciais para impulsionar 

propostas de melhorias e compreender os processos de ensino e aprendizagem, o presente 

trabalho tem como objetivo analisar possibilidades de processos de educação científica na EI 

a partir de atividades investigativas. Para tanto, a presente pesquisa emergiu em um 

questionamento que norteou o desenvolvimento da mesma, a saber: É possível observar 

processos de investigação Científica na Educação Infantil? 

Na busca por resposta a esse questionamento, apresentamos os objetivos específicos 

desta pesquisa: 

 Analisar evidências da inserção das crianças em processos de investigação 

científica desde a EI;  

 Identificar elementos da inserção dos alunos na cultura científica; 

 Avaliar como o ensino por investigação contribui para a construção de 

conhecimento científico nessa fase escolar. 

Esse estudo possui o mesmo modelo da pesquisa de Moraes (2015), realizada no 

LaPEF (Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física) da Universidade de São Paulo, porém o 

adaptamos para que fosse desenvolvido em outro espaço, com outro público alvo e com outra 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI). Também em contraste, os alunos da pesquisa de 

Moraes (2015) já estavam no 1º ano do Ensino Fundamental (seis anos) enquanto que os 
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nossos estavam ainda na turma Pré II da EI (cinco anos). De acordo com Carvalho (2011c), 

quando um trabalho é replicado, em situações semelhantes, os seus resultados podem ser 

generalizados, permitindo assim novos estudos a partir dos já realizados.  

A proposta metodológica foi direcionada ao entendimento dos processos de ensino e 

de aprendizagem em Ciências da aplicação de uma SEI (CARVALHO, 2013) e está baseado 

em trabalhos que apresentam ações didáticas direcionadas para o ensino de Ciências na EI 

(SAMARAPUNGAVAN, MANTZICOPOULOS E PATRICK, 2008; HOWITT, LEWIS E 

UPSON, 2011; FOX E LEE, 2013; MORAES, 2015), na perspectiva do Ensino por 

Investigação proposto por Carvalho (2013). Assim como ocorre na proposta de Moraes 

(2015), as atividades da SEI foram aplicadas em três momentos (SAMARAPUNGAVAN, 

MANTZICOPOULOS E PATRICK, 2008). Os dados desenvolvidos durante a aplicação da 

SEI foram utilizados para a análise, a saber: Transcrição das falas através dos vídeos dos 

alunos e da professora e portfólio individual. 

A fim de cumprirmos a investigação a partir do tema proposto, bem como de atender 

aos objetivos delineados, a presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. No 

primeiro, intitulado “O ensino de ciências na educação infantil”, nos apoiamos em estudos de 

algumas pesquisas e documentos oficiais que norteiam o ensino de Ciências na Educação 

Infantil para discutirmos sobre os desafios e possibilidades na apresentação de conceitos 

científicos desde os primeiros anos de escolarização. Para tanto, subdividimos o capítulo em 

dois tópicos: Desafios e possibilidades do Ensino de Ciências desde o início da escolarização 

e O desenvolvimento do conhecimento científico na Educação Infantil. 

No capítulo 2 – Investigação científica na educação infantil – objetivamos 

apresentar, tendo como referências algumas pesquisas no âmbito nacional e internacional, a 

contribuição do Ensino de Ciências por Investigação desde os anos iniciais de escolarização 

para o desenvolvimento de competências e habilidades científicas. Por sua vez, no terceiro 

capítulo, denominado “A pesquisa”, apresentamos, como o nome indica, o delineamento da 

pesquisa. Nesse sentido, apresentaremos o desenho metodológico desse estudo, o método para 

coleta e análise de dados, os sujeitos envolvidos no estudo e os princípios éticos adotados. 

Igualmente, no capítulo 4, intitulado Sequência de Estudo Investigativa – SEI, 

apresentamos a Sequência de Ensino Investigativa. Nele, fazemos a descrição do ciclo de 

atividades aplicadas e explicitamos a nossa justificativa pela opção de explorar na SEI a 

temática solo. No que tange ao capítulo 5, realizamos a análise dos dados, com base nas 

categorias de análises apresentadas no capítulo 3 e nos referenciais apresentados nos capítulos 
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1 e 2, a partir dos dados: portfólios e falas de alunos e professoras obtidos durante a aplicação 

da Sequência de Ensino Investigativa, intitulada Solo, descrita no capítulo 4.  

Por fim, são apresentadas as nossas considerações finais, tendo como base os 

resultados do nosso estudo. Nessa parte, retomamos as diretrizes norteadoras do nosso 

trabalho e apresentamos os resultados aos quais chegamos, destacando, desse processo, a 

possibilidade de reafirmarmos que a aplicação da SEI na EI pode auxiliar no processo de 

formação de crianças com uma postura investigativa, incentivando, assim, o pensamento 

crítico e o estímulo à curiosidade infantil natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

“Como todos nós sabemos 
E isso é pura certeza 

Toda criancinha é 

Curiosa por natureza 
Tudo aquilo que ela ver 

Deseja logo saber 

E pra saber o que quer 
Começa a perguntar 

E só consegue se calar 

Depois que aquilo souber” 

(Curiosidade de Criança, de J. Sousa, 2014)
6
 

 

O objetivo deste capítulo consiste em discutir, com base em estudos de algumas 

pesquisas e documentos oficiais que norteiam o ensino de Ciências na Educação Infantil (EI), 

os desafios e possibilidades na apresentação de conceitos científicos nessa fase de 

escolarização. Entendemos essa discussão necessária uma vez que o questionamento e a 

curiosidade da criança, com relação ao mundo que a cerca, são fatores fundamentais para a 

construção do conhecimento científico, pois dentre os objetivos deste ensino desde a EI, o 

principal é possibilitar que o indivíduo seja capaz de compreender e intervir de maneira crítica 

no mundo em que vive. 

 

 

1.1 Possibilidades e desafios para o ensino de Ciências desde a Educação Infantil 

 

 

Dentre as diversas diferenças entre os homens e os outros animais do nosso planeta, a 

capacidade de fazer Ciência e Arte representa um fator importante nessa distinção. Os seres 

humanos foram capazes de mudar a química e a biologia da Terra, inventar as engenharias, as 

tecnologias da informação e comunicação, fabricar ferramentas e utensílios, cozinhar, voar, 

mergulhar e chegar ao espaço. Mas essa série de acontecimentos se deve, antes de tudo, à 

curiosidade e à naturalidade que os humanos buscam, desde criança, em superar seus medos, 

descobrir e explicar suas vivências. E foram esses fatores, bem como a necessidade de realizar 

novas descobertas e questionar o mundo em que estamos inseridos, que chegamos até aqui. 

                                                             
6Trecho da poesia Curiosidade de Criança, de J. Sousa. Disponível em <https://www.letras.mus.br/poeta-j-

sousa/curiosidade-de-crianca/>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2016. 
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A habilidade de questionar o mundo está presente no ser humano e pode ser 

observada desde cedo, logo quando pequenos, à medida que buscamos conhecer o que está 

em nosso entorno e, posteriormente, através de questionamentos simples do cotidiano infantil, 

como por exemplo: por que o sol é quente? Por que faz frio? Por que um determinado objeto 

flutua, outro não? Por que a semente de feijão que foi plantada no algodão morreu em pouco 

tempo? Entendemos que perguntas como essas possuem um enorme potencial para serem 

problematizadas e fundamentadas, tornando o conhecimento mais significativo. Spodek e 

Saracho (1998, p. 284) afirmam que “as crianças desenvolvem conceitos tantos físicos como 

sociais sobre o mundo, que lhes permitem acumular conhecimento a partir de suas 

experiências e desenvolver novos poderes de compreensão”.  

Podemos observar um número crescente de trabalhos tanto no âmbito nacional, 

quanto no internacional que destacam a importância da inserção de crianças no universo 

científico desde a EI (FUMAGALLI, 1998; BIZZO, 1998; SPODEK e SARACHO, 1998; 

COLINVAUX, 2004; ESHACH e FRIED, 2005; MALAFAIA e RODRIGUES, 2008; 

SAMARAPUNGAVAN et al., 2008; PATRICK et al., 2009; SOUZA, 2009; DOMINGUEZ e 

TRIVELATO, 2009; ARCE, SILVA e VAROTTO, 2011; ROSMANN E GLATT, 2012; 

DOMINGUEZ e TRIVELATO, 2014; ALMEIDA e FACHÍN-TERÁN, 2015; MORAES, 

2015; ALENCAR, 2015). Muitos desses autores afirmam que essa tarefa está associada à 

exploração e compreensão do mundo real pelas crianças.  

Levando em consideração que faz parte do desenvolvimento infantil a necessidade de 

sanar as curiosidades sobre o mundo, o conhecimento científico pode ser um aliado nesse 

processo de compreensão, uma vez que a apropriação de conceitos científicos desde a fase de 

escolarização ajudará nas tomadas de decisões e fará com que compreendam os fenômenos 

naturais e os processos tecnológicos do seu cotidiano. Nesse sentido, Arce, Silva e Varotto 

(2011) citam que, ao aprender, compreender, descobrir e descobrir-se neste mundo em que 

vivemos por meio do ensino de ciências, estamos a formar indivíduos que possuem um 

pensamento imaginativo, disciplinado e investigativo. 

 É dever da escola, aproximar a criança dos conhecimentos científicos. Studart (2011) 

sinaliza que conceitos e bases explicativas construídas pela ciência sobre os fenômenos da 

natureza podem e devem ser apresentados às crianças desde a Educação Infantil (EI). Porém, 

é necessário refletir sobre como está acontecendo a inserção de conceitos científicos nas 

escolas, principalmente se seus fundamentos estão sendo transmitidos de forma empírica e 

reduzidos a uma coleção de fatos, conceitos, leis e teorias, os quais, segundo a nossa visão, 

são apresentados aos alunos de forma tradicional. Se esses elementos não são apresentados 
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adequadamente, podem gerar concepções errôneas de Ciências, e fazer com que os alunos se 

distanciem dessa área de conhecimento nos anos seguintes de escolarização.  

 As Diretrizes DCNEI (BRASIL, 2010), que abordam os fatores pertinentes a serem 

levados em consideração para o currículo escolar da Educação Infantil, caracterizam: 

 

Criança como um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Já o currículo é definido 

como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

Com base nessas definições de criança e currículo propostas pelas DCNEI, podemos 

constatar que o conhecimento científico na EI deve acontecer de forma integrada às outras 

áreas de conhecimentos. Porém, Santos (2007) destaca que constitui um desafio para o 

professor dos primeiros anos de escolarização trabalhar Ciências de forma contextualizada e 

enfatiza que muitos pautam suas aulas num ensino livresco, não favorecendo a aprendizagem. 

Entendemos, entretanto, que, por meio da contextualização da realidade, as aulas de ciências 

podem se tornar mais atrativas para os alunos. Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2004), a 

contextualização do ensino aproxima o aluno do seu mundo real, pois oferece subsídios para a 

compreensão da origem, da motivação, do desenvolvimento e da serventia dos 

conhecimentos, seja no passado ou no presente, percebendo, assim, que o conhecimento é 

dinâmico. Portanto, é, também, uma construção social. 

A interdisciplinaridade é essencial nesse processo, visto que favorece um ensino 

contextualizado e permite uma maior compreensão acerca dos problemas a serem 

investigados no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, o professor de Educação Infantil 

não deve ficar preso somente em áreas específicas, tais como, português e matemática, pois 

muitas vezes a resposta de uma questão se encontra em outra área de conhecimento. Arce, 

Silva e Varotto (2011) sugerem que o professor fique atento aos conhecimetos prévios dos 

alunos e à linguagem utilizada para a explicação de certos fenômenos e conceitos científicos a 

fim de evitar a construção de concepções ingênuas e mesmo falsos conceitos. 

Nesse contexto, muitas vezes, o ensino de ciências, tem contribuído para a ampliação 

do vocabulário das crianças com palavras novas, ainda que estas inicialmente sejam apenas 

memorizadas sem muita compreensão acerca de seus significados, pois ainda não estão 

amadurecidas o suficiente para esse processo. Em contrapartida, os autores Viecheneski, 
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Lorenzetti e Carletto (2012) sinalizam que o fato da criança já ter escutado uma vez algumas 

palavras ou conceitos, facilitará sua aprendizagem e compreensão futura, desde que haja uma 

adequação da linguagem, sem distorção dos conceitos. Contudo, nem sempre esses conceitos 

científicos são apresentados.  

Colinvaux (2004) nos apresenta duas concepções que contribuem para a não inserção 

de tais conceitos nessa fase escolar, a saber: 1. Os educadores que irão trabalhar na EI não são 

formados nas áreas científicas e, portanto, não dominam os conhecimentos científicos; 2. A 

criança pequena não está pronta para aprender algo tão abstrato e difícil.  Com base nesse 

pensamento de Conlivaux (2004), salientamos: 

1- O professor da educação infantil não adquiriu na sua formação a bagagem 

científica normalmente ministrada em cursos direcionados às áreas de 

conhecimentos específicas das Ciências (com toda sua carga metodológica e 

histórica) elemento primordial para o amplo conhecimento dos conceitos 

científicos. Entretanto, não desconsideramos que ele possui outros conhecimentos, 

de origens pedagógicas
7
, que podem se mostrar essenciais para as aulas de 

ciências nessa fase escolar.  

2- No que se refere à capacidade da criança em pensar cientificamente, Spodek e 

Saracho (1998) destacam que elas possuem capacidade de aprender, porém requer 

estimulação desde os primeiros anos e essa instrução em Ciências, deve ser 

baseada nas experiências e na sua capacidade de observar os conceitos científicos 

em seu entorno. Esses autores também afirmam que as teorias de Jean Piaget 

oferecem um referencial a partir do qual podemos entender como as crianças 

concebem conceitos de Ciências. 

Para Bizzo (1998), não ensinar Ciências para crianças pequenas significa desprezar 

o seu potencial de aprendizado, largando-as em seus próprios pensamentos, privando-as de 

um contato mais sistematizado com a realidade e da socialização do seu conhecimento com 

outras pessoas. Nesse sentido, corroboramos com Fumagalli quando cita que: 

 

Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem aprender Ciências, 

entendo que essa afirmação comporta não somente a incompreensão das 

características psicológicas do pensamento infantil, mas também a desvalorização 

da criança como sujeito social. Nesse sentido, parece que é esquecido que as 

crianças não são somente “o futuro” e sim que são “hoje” sujeitos integrantes do 

corpo social e que portanto, têm o mesmo direito que os adultos de apropriar-se da 

cultura elaborada pelo conjunto da sociedade para utilizá-la na explicação e na 

transformação do mundo que as cerca (1998, p.15 – grifos do autor). 

                                                             
7Compreensão e aplicação dos conhecimentos necessários para a educação de crianças de zero a cinco anos. 
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Essa autora também complementa que não ensinar Ciências nas primeiras idades, 

invocando uma suposta incapacidade intelectual das crianças, é uma forma de discriminá-las 

como sendo sujeitos sociais. Para Micarello (2013), o reconhecimento das crianças como 

sujeitos sociais, históricos, produtos e produtoras de cultura é uma conquista expressa nos 

documentos legais, cujo marco é a Constituição de 1988 e se consolidou na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) em 1996. 

O RCNEI (BRASIL,1998) aborda que as práticas culturais predominantes e as 

possibilidades de exploração oferecidas pelo meio no qual a criança vive, permitem que ela 

desenvolva capacidades e construa repertórios próprios. Analisando a sua potencialidade e 

especificidade, considerando que ela não é uma tábula rasa (FREIRE, 1996)
8
, pois possui 

uma bagagem composta por diversas experiências, advindas do meio no qual está inserida, 

contribuindo assim para a compreensão de conceitos científicos.  

Considerando a criança como investigador nato, Arce, Silva e Varoto (2011, p. 21), 

apontam que “explorar o ensino de ciências para crianças pequenas é trabalhar com uma das 

suas principais motivações: a curiosidade pelo mundo e pelos homens”. Diante desse 

potencial, Eshach (2006) destacou seis justificativas para que a criança se aproxime cada vez 

mais cedo dos conceitos científicos, a saber: 

 

1.  As crianças naturalmente se desfrutam observando, pensando sobre a 

natureza e devido à sua curiosidade inata, crianças abraçam todos os tipos de 

atividades de ciência; 

2. O desenvolvimento de atitudes em relação à ciência começa nas fases iniciais 

da vida. Expor os alunos para a ciência em ambientes onde podem desfrutar a 

ciência se desenvolve atitudes positivas em relação à ciência; 
3. A exposição a fenômenos científicos leva a melhor compreensão dos 

conceitos científicos estudados mais tarde, de uma maneira formal; 

4. A utilização de uma linguagem científica numa idade precoce influencia o 

eventual desenvolvimento de conceitos científicos; 

5. As crianças podem compreender conceitos científicos e sua razão 

cientificamente: embora não haja consensos entre os pequisadores, se crianças 

pequenas podem pensar cientificamente;  

6.  A ciência é um meio eficiente para o desenvolvimento pensamento científico 

e para desenvolver conhecimentos científicos sobre o processo a partir dos primeiros 

anos de escolarização (ESHACH, 2006. p. 167 –tradução nossa). 

 

Entendemos que o ensino de ciências pode ser um potencial promotor a estimular a 

curiosidade natural das crianças. Objetivando esse potencial para o foco ensino e aprendizagem, 

destacamos que o professor precisa praticar o exercício da descoberta, bem como, incentivar a 

                                                             
8Paulo Freire utilizou esse termo para denominar a visão de alguns professores que concebiam o aluno como 

vazio, sem conteúdo. 
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compreensão de questões do cotidiano, visando à formação de um cidadão ativo e investigador. 

Salientamos, igualmente, que as orientações sobre as práticas pedagógicas apresentadas nos 

documentos oficiais como os RCNEI, as DCNEI e a BNCC corroboram para a inserção do ensino 

científico na EI. Assim, elencamos tais práticas no Quadro 1, apresentado a seguir: 

 

Quadro 1 – Práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular  

da EI nos RCNEI, nas DCNEI e na BNCC 

RCNEI  

1. Realizar experiências pontuais de observação de pequenos animais ou plantas; 

2. Direcionar atividades para ampliação de experiências das crianças e à construção de 

conhecimentos científicos sobre o meio natural e social; 

3. Possibilitar o contato com as explicações científicas e à a possibilidade de conhecer s e 
construir novas formas de pensar; 

4. Fazer com a criança tenha contato com diversos elementos, fenômenos e 

acontecimentos do mundo; 

5. Permitir o contato das crianças com explicações científicas e à a possibilidade de 
conhecer  e construir novas formas de pensar sobre os acontecimentos que as cercam. 

6. Apresentar diferentes formas de compreender, explicar e representar elementos do mundo. 

DCNEI 

1. Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 
elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

2. Recriar, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 

formas e orientações espaço temporais; 

3. Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

4. Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

5. Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 

sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; 

6. Possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 
fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

BNCC  

1- Explorar as características de objetos e materiais – odores, sabores, sonoridades, 

texturas, formas, pesos, tamanhos e posições no espaço. 

2- Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos 

espaços da instituição. 

3- Identificar e selecionar fontes de informações, para responder questões sobre a 
natureza e a sua preservação. 

4- Observar, descrever e registrar mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 

efetuadas sobre eles. 

5- Registrar o que observou ou mediu, fazendo uso mais elaborado da linguagem do 
desenho, da matemática, da escrita, ainda que de forma não convencional, ou 

utilizando recursos tecnológicos. 

6- Fazer observações e descrever elementos e fenômenos naturais como luz solar, vento, 

chuva, temperatura, mudanças climáticas, relevo e paisagem.  
Fonte: BRASIL, 1998, p. 166; BRASIL, 2010, p. 25; BRASIL, 2016, p. 81. 

 

É possível observar, no Quadro 1, que as práticas pedagógicas são legitimadas 

através das interações e experiências, trazendo elementos da educação em Ciências. 
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Destacamos que a Ciência para crianças pequenas está na exploração do mundo ao seu redor. 

A criança deve ser sempre o ponto de partida para o delineamento de um projeto de iniciação 

às Ciências (MORAES, 2015). Pois, é nesta fase que a mesma se encanta com tudo que vê, 

tudo no mundo é novidade para ela e sua curiosidade a impulsiona a aprender e descobrir o 

desconhecido. Assim, entendemos que a inserção de conceitos científicos na EI favorece um 

trabalho que cria condições para que o aluno seja construtor do seu conhecimento. 

As concepções que temos de Ciências são adquiridas desde os primeiros anos de 

escolarização. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da EI nos RCNEI, 

nas DCNEI e na BNCC, supracitadas no Quadro 1, enfatizam um ensino de Ciências que não 

só favorece a construção de conteúdo conceitual, mas também o desenvolvimento no aluno de 

atitudes científicas, habilidades e competências, que só podem ser conseguidas através de uma 

orientação adequada e consciente.  

Arce, Silva e Varotto (2011) destacam que o ensino de um conceito científico pode 

ser iniciado a partir do cotidiano das crianças. Dessa forma, o professor deve dirigir seu olhar 

no sentido de possibilitar-lhes a compreensão dos fenômenos observáveis, transformando os 

conhecimentos (conceitos) elementares em conhecimentos cada vez mais elaborados, sendo 

necessário o cuidado para não atropelar a aprendizagem das crianças. 

Em razão de essa área ser rica em conhecimentos, o professor deve propor atividades 

investigativas com o objetivo de estimular a curiosidade natural da criança. Spodek e Saracho 

(1998) já enfatizavam que elas podem aprender a expandir suas concepções ou entendimento 

de investigação através de mecanismos e/ou propostas experimentais simples, como, por 

exemplo, o uso do estetoscópio e de lentes de aumento. O primeiro permitirá que eles escutem 

sons que não escutariam normalmente e o segundo vai permitir que elas vejam coisas que não 

enchergariam a olho nu ou que vejam os materiais em tamanho maior. 

Uma outra atividade importante de ser desenvolvida com crianças pequenas, segundo 

Rosa (2001), é trabalhar com diferentes posições do sol. A autora cita que elas podem fazer 

medidas do tamanho de suas sombras, com pedaços de barbante, no início da manhã, ou no 

fim da tarde e num horário próximo ao meio dia. Todas essas medidas deverão ser registradas 

através de desenhos e de informações escritas, para depois serem lembradas e comparadas. 

“É possível também criar situações de observação, in loco, podendo utilizar terra, 

farinha, pigmentos misturados em água, óleo, leite para se ter algum resultado, articulando com 

atividades diversificadas com a utilização de obras da literatura, músicas, vídeos e outros” 

(RCNEI, 1998, p.178-179). Outra sugestão é trabalhar a partir de problemas oriundos da 

localidade: lixo, poluição, enchentes, costumes e etc. Estas são apenas algumas sugestões de 
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atividades que farão com que as crianças construam suas hipóteses e experimentem algumas 

problematizações sobre a vida e o mundo no qual estão inseridas. 

Arce, Silva e Varotto (2011) nos trazem algumas reflexões que não podemos 

desconsiderar ao abordarmos sobre o conhecimento do mundo real por meio do ensino de Ciências: 

 

Primeiramente temos que ter a certeza de que os experimentos e seus resultados 

envolvem concepções e ideias criadas, desenvolvidas pelo homem. O conteúdo 
expresso pelas Ciências é fruto da criação humana, da utilização de seus processos 

de imaginação. Portanto, ao conhecer, apreender e compreender o mundo real, a 

criança estará a aprender, conhecer e compreender a ação humana e os 

conhecimentos que dela frutificaram e acumularam-se em práticas e objetos, na 

vida e no mundo. Assim, o conhecimento científico é o resultado do 

desenvolvimento de ideias, conceitos e teorias para se conhecer, compreender e 

apreender o mundo e, ao ensinar Ciências não se pode presidir delas (p. 61). 

 

Para uma melhor compreensão dessa citação, utilizaremos novamente um exemplo 

de Rosa (2001) sobre a observação do céu, no qual a criança é incentivada a observar as 

diferentes formas/fases da lua, seus diferentes tamanhos e posições no céu. Geralmente, as 

crianças fazem muitas questões sobre esse tema, como por exemplo: Por que o sol some a 

noite? Quem é maior: o Sol, a Lua, ou a Terra? Como os astronautas fazem para sobreviverem 

no espaço?,dentre outras perguntas. 

Percebemos que é comum as crianças fazerem esses tipos de questionamentos, não só ao 

professor, mas também aos seus pais em busca de explicações sobre os fenômenos observados no 

dia a dia, envolvendo a sua percepção sobre o universo e os ciclos da natureza, bem como suas 

crenças advindas do senso comum, sendo possível motivar e esclarecer essas curiosidades atráves 

dos conceitos científicos relacionados à astronomia. Nesse contexto, a BNCC cita que: 

 

As crianças são curiosas, observadoras e buscam compreender o ambiente em que 

vivem, suas características, suas qualidades, os usos e a procedência de diferentes 

elementos da natureza e da cultura com os quais entram em contato, explorando-os e 

criando explicações sobre o „como‟, o „quando‟ e o „porquê‟ das coisas (BRASIL, 

2016. p. 79). 

 

Observamos, no documento ainda em discussão BNCC (BRASIL, 2016), que ele 

vem reafirmar que não precisa de muito para inserir a criança no universo das ciências, basta 

aproveitar o que está ao entorno dela e trabalhar conceitos que sejam significativos para o 

mundo infantil, numa proposta investigativa que pode abranger desde a percepção do próprio 

corpo ao espaço que a criança ocupa.  

Sobre essa inserção, Eshach (2006) sinaliza que é necessário se atentar quanto à 

forma que os fenômenos estão sendo apresentadas para as crianças pequenas. Compartilhando 
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dessa preocupação, Arce, Silva e Varotto (2011) chamam a atenção sobre a forma como as 

crianças são expostas aos fenômenos científicos. Segundo as autoras, isso deve acontecer de 

forma constante e controlada, para poder ajudá-las a organizar melhor suas experiências e 

prepará-las para a compreensão dos futuros conceitos científicos que serão aprendidos nos 

segmentos posteriores. 

Podemos concluir que muitas são as possibilidades para apresentar conceitos 

científicos na EI, destacando que o questionamento e a curiosidade da criança com relação ao 

mundo que a cerca, são fatores fundamentais para essa introdução. Diante dessa possibilidade 

atual do indivíduo possuir uma formação científica aliada à compreensão do mundo real em 

que vive, abordaremos, no próximo tópico, de modo mais específico, desenvolvimento do 

conhecimento científico na EI. 

 

 

1.2 O Desenvolvimento do Conhecimento Científico na Educação Infantil 

 

 

Podemos observar que notáveis mudanças vêm ocorrendo no campo da ciência e da 

tecnologia, o que demanda uma necessidade de renovação da sociedade e, consequentemente, 

da escola. Tal necessidade se dá em razão de, segundo diversos autores, o ensino de ciências 

ter como um de seus objetivos a preparação do sujeito para enfrentar os desafios de uma 

sociedade em constante evolução (GIL-PEREZ e CARVALHO, 2000; GIL-PEREZ e 

VILCHES, 2001; LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001; AULER e DELICOIV, 2001; 

CHASSOT, 2003; FOUREZ, 2003; DELIZOICOV, ANGOT e PERNAMBUCO, 2009).  

Partindo do pressuposto que a Ciência não é isolada do mundo em que vivemos, pois 

faz parte do desenvolvimento humano, a escola constitui um elo entre o indivíduo e os 

conceitos científicos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do ensino fundamental 

destacam que é uma meta para o ensino mostrar a Ciência como elaboração humana para uma 

compreensão do mundo (BRASIL, 1997), uma vez que seus conceitos e procedimentos 

contribuem para o questionamento do que se vê e se ouve, para interpretar os fenômenos da 

natureza, para compreender a sociedade e nela intervir utilizando seus recursos e criando um 

novo meio social e tecnológico (BRASIL, 1997). 

O ensino de Ciências, entretanto, não deve apenas favorecer a construção de conteúdos 

conceituais, pois o conhecimento a ser socializado e problematizado deve fazer sentido para o 

aluno e ajudá-lo não somente a compreender o mundo físico, mas também a reconhecer seu 
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papel como participante de decisões individuais e coletivas.  Lorenzetti e Delizoicov (2001) 

citam que este processo de apropriação do conhecimento científico, que é parte de uma 

Alfabetização Científica (AC), pode e deve ser desenvolvido desde o início da escolarização, 

mesmo antes que a criança saiba ler e escrever. Em concordância com essa afirmação, os 

PCNs do ensino fundamental propõem que: 

 

Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas da natureza 

científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por permitirem 

diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e escrever para que 

os alunos possam aprender Ciências, mas também de fazer uso das Ciências para que os 
alunos possam aprender a ler e escrever (BRASIL, 1997, p. 62). 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento do conhecimento científico desde os primeiros anos 

de escolarização se torna essencial ao processo de aquisição da leitura e da escrita, uma vez 

que a criança está imersa em um mundo letrado, tecnológico e em constante evolução. 

Portanto, vale ressaltar que a escola não é mais referência na sociedade como o único lugar de 

apropriação de conhecimento. Estamos lidando com crianças, cada vez mais espertas e hábeis, 

as quais estão experimentando estímulos inimagináveis, com seus familiares, vizinhos e até 

mesmo com objetos, como as ferramentas tecnológicas atuais. Chegam à escola com muitas 

informações adquiridas no seu cotidiano que devem ser aproveitadas para um conhecimento 

significativo, como por exemplo: é possível ver crianças na atual realidade, que não são 

propriamente alfabetizadas na escola, mas já são capazes de ler e interpretar jogos em 

smartphones e tablets. 

É essencial para a educação científica utilizar esse potencial tecnológico e científico 

dos alunos para resolver problemas relacionados ao seu cotidiano.  Para alguns autores, este 

processo, que pode ser caracterizado como um processo de AC, tem se convertido numa 

necessidade urgente nos dias atuais e entendemos que ela auxilia significativamente no 

processo de ensino e aprendizagem (LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001; CACHAPUZ, et 

al., 2005; MARTINS, 2006; SASSERON e CARVALHO, 2008; DELIZOICOV, ANGOTTI 

e PERNAMBUCO,2009; ALMEIDA e FACHÍN-TERÁN, 2015). 

Partindo dessa premissa, Martins (2006) destacou que os conhecimentos que os alunos 

possuem adquiridos pelo senso comum, que são anteriores ao conhecimento científico, não 

podem ser apagados ou desprezados, eles precisam estar paralelos às concepções 

científicasapresentadas pelo professor, interferindo constantemente com sua efetiva compreensão, 

aceitação e aplicação. Assim, iniciar o processo de AC desde os primeiros anos de escolarização é 
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permitir que os alunos trabalhem ativamente no processo de construção do conhecimento e debate 

de ideias que afligem sua realidade (SASSERON e CARVALHO, 2008). 

Cachapuzet al. (2005) apontam que o conceito de AC começou a surgir na década de 50 

do século XX, porém teve um grande crescimento em meados da década de 90, quando passou a 

ser usada como slogan por pesquisadores e professores de Ciências. A partir daí, revelou-se como 

o principal objetivo nas aulas de Ciências em todos os níveis de ensino, tanto aqui no Brasil como 

em todo o mundo. Entretanto, Alencar (2015) sinaliza que a AC deve ser um compromisso de 

toda comunidade escolar não se restringindo apenas a essa área de conhecimento. 

Com as exigências do mundo contemporâneo, o indivíduo ser alfabetizado 

cientificamente é um elemento essencial para o desenvolvimento humano, visto que 

contribuirá para a sua formação enquanto cidadão e sua atuação na sociedade. Diante do 

amplo movimento da AC, Marcos 2000
9
 classificou a AC em três elementos com base nas 

propostas disseminadas, as quais sejam: 

 

1- Alfabetização Científica Prática: parte do pressuposto que o indivíduo consiga 

utilizar conhecimentos científicos no cotidiano, refletindo na sua qualidade de 

vida e o conhecimento de si mesmo;  

2- Alfabetização Científica Cívica: contribui para que possa ajudar o indivíduo na 
sua tomada de decisões, podendo interferir socialmente, com critério científico 

em decisões políticas; 

3- Alfabetização Científica Cultural: configura-se um nível mais elevado, uma vez 

que está relacionada com os níveis de conhecimento da Ciência, com o 

significado do tripé: Ciência, Sociedade e Tecnologia (apud CACHAPUZ, 

2005. p. 22). 

 

Sasseron e Carvalho (2011) citam que a AC tem sido muito abordada, discutida entre 

os pesquisadores do ensino de Ciências e por muitas vezes torna-se complexa por conta da 

diversidade de opiniões sobre como defini-la ou caracterizá-la. Para essas autoras, devido à 

pluralidade semântica, é possível verificar três termos utilizados na literatura nacional sobre 

ensino de Ciências, que expressam diferentes concepções, a saber:  

Enculturação Científica - partem do pressuposto de que o ensino de Ciências pode 

e deve promover condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social e 

histórica que carregam consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que 

as noções, idéias e conceitos científicos são parte de seu corpus. Dessa forma, esses 

indivíduos seriam capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo 

informações e fazendo-se comunicar. Já para os pesquisadores nacionais que 

preferem a expressão Letramento Científico – apóiam no significado do termo 

defendido por duas grandes pesquisadores da Linguística: Angela Kleiman e Magda 

Soares. Soares (1998) define o letramento como sendo „resultado da ação de ensinar 

ou aprender a ler e escrever: estado ou condição que adquire um grupo social ou um 

                                                             
9MARCO, B. (2000). La alfabetizacion científica. Em Perales, F.yCanãl, P.(Eds): Didáctica de las Ciências 

Experimentales, 141-164. Alcoy: Marfil. 
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indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita‟ (p.18). E por último a 

expressão Alfabetização Científica que foi alicerçada na idéia de alfabetização 

concebida por Paulo Freire: a alfabetização é mais que o simples domínio 

psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. „É o domínio destas técnicas 

em termos conscientes‟ (SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 60 – grifo do autor).  

 

Podemos observar conceitos diversos sobre AC e sua importância para o processo de 

ensino-aprendizagem na formação do sujeito, sob o ponto de vista de diversos pesquisadores, 

tanto no âmbito nacional, quanto também no internacional. Porém, para nós, não importam as 

nomenclaturas, mas sim os pontos de concordâncias que são fundamentais para a educação 

científica (BRICCIA, 2012).  Assim, diante da complexidade do termo AC, da sua relevância 

na formação do cidadão crítico e com base no potencial da criança, evidenciamos a inserção 

da educação científica desde a EI. Sobre a sistematização da AC nessa fase escolar, Almeida e 

Fachín-Terán (2015, p.12032-5) destacaram em um estudo sobre “Alfabetização Científica na 

Educação Infantil”, algumas possíveis contribuições (Quadro 2), a saber: 

 

Quadro 2 – Contribuição da AC para a EI 

A- A Alfabetização Científica quando trabalhada desde a EI possibilitará um desenvolvimento 

maior com o “mundo da Ciência”, isto é, passará a ver a(s) Ciência(s) além da memorização 
de conceitos; 

B- A EI encalçada como caráter questionador, na argumentação, na observação e na atitude do 

cidadão preocupado com o meio ambiente, contribuirá para a formação do cidadão com 

maior conhecimento de mundo e também mais consciente; 

C- Com inserção da AC nessa fase escolar, se rompe a prática subestimadora de explicação de 

fenômenos naturais como acontecimentos mágicos ou sobrenaturais às crianças;  

D- Para um bom desenvolvimento da AC na EI, se faz necessário abordar temas de forma lúdica 

através de jogos simbólicos, do faz-de-conta, de personagens da literatura, música, 
observação de animais e plantas. Tudo isso contribuirá para elaborações de explicações mais 

fundamentadas e também construção de conhecimentos e valores pelas crianças. 
Fonte: Almeida e Fachín-Terán (2015, p. 6). 

A seguir, relacionamos as contribuições da AC para a EI, elencadas por Almeida e 

Fachín-Terán (2015), com outras referências, como destacado a seguir: 

A.  Alencar (2005) utiliza Freire (1994) em seu estudo para frisar que inserir a criança 

no mundo científico é não somente focar em conteúdos programados fechados, 

mas por meio do conhecimento de mundo que é o conhecimento da experiência. 

Em consonância, Cachapuzet al. (2005) abordam que a compreensão significativa 

dos conceitos científicos está relacionada a apresentar o ensino de Ciências como 

uma atividade próxima à investigação científica, isso se faz necessário para 

modificar a imagem deformada de Ciência e tornar possível uma aquisição de 

conceitos que vai além da memorização. Nesse sentido, de acordo com esses 
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pesquisadores, “a aprendizagem das Ciências deve ser também uma aventura do 

espírito crítico: aventura que supõe enfrentar problemas abertos, participar na 

tentativa da construção de soluções... em definitivo, fazer Ciência”.  

B. O processo científico é extremamente complexo, não é lógico e não segue nenhuma 

forma infalível (MARTINS, 2006).  Assim, devem ser dadas oportunidades em 

sala de aula para o aluno resolver problemas que façam parte da sua vivência, a 

partir daí, construirão hipóteses e terão chances de validá-las ou não. Segundo 

Carvalho e Gil-Perez (2006), quando o aluno tem oportunidade de argumentar 

sobre determinado conteúdo relacionando à sua vivência, ele solidifica o seu 

entendimento sobre a temática abordada. A educação em Ciências nessa fase 

escolar deve ser baseada nas experiências das crianças e na sua capacidade de 

observar os processos científicos que permeiam essa realidade. Para tanto, os 

professores devem desenvolver atividades para melhorar as habilidades de 

observação das crianças, como, por exemplo, quando levar a criança para observar 

o meio ambiente, ensinar-lhe que apreciar a natureza requer um entendimento de 

como preservá-la e dos efeitos que a tecnologia tem sobre ela (SPODEK e 

SARACHO, 1998). 

C.  Para romper com a prática subestimadora de explicação de fenômenos naturais 

como acontecimentos mágicos ou sobrenaturais às crianças, Arce, Silva e Varotto 

(2011, p. 82) sugerem que “o professor precisa ter a concepção que a criança 

precisa experimentar para guardar, precisa agir para compreender, para aos poucos 

ir compreendendo o mundo com sua mente mais que com seus sentidos”. Moraes 

(2015), também cita, em seu estudo, que a promoção de práticas argumentativas na 

sala de aula deve ser a meta do Ensino Científico. A pesquisadora propõe que o 

professor crie um ambiente de aprendizagem encorajador para promover 

investigações com base na resolução de problemas de forma colaborativa com o 

objetivo de permitir o desenvolvimento do conhecimento científico.  

D. Com base nos RCNEI (BRASIL, 1998), nas DCNEI (BRASIL, 2010) e na BNCC 

(BRASIL, 2016) a brincadeira e a interação são eixos condutores de toda prática 

pedagógica nessa fase escolar. O contato com a Ciência não só pode, mas deve ser 

divertido. Dessa forma, Alencar (2015) propõe que a experiência na EI não deve visar 

apenas o código escrito, mas possibilitar a criação e a comunicação por meio de 

diferentes formas de expressões, como por exemplo: utilizar imagens, canções e 

música, teatro, dança e movimento. Para ele, “as crianças devem ser inseridas no 
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processo de AC, não somente como sujeitos a serem investigados, mas também como 

participantes das contribuições para o mundo científico” (ALENCAR, 2015, p. 30).  

 Com essas contribuições supracitadas em A, B, C e D, é impossível pensar numa 

escola de EI desvinculada do universo científico, pois entendemos que a escola de educação 

infantil está sendo desafiada a direcionar seu olhar para o desenvolvimento integral da 

criança. A partir desses aspectos, é importante ressaltar, que a construção do conhecimento 

científico, a qual defendemos na Ciência escolar desde a EI, não tem objetivo de formar 

cientistas, como ocorria na década 60 e 70, mas sim, de promover uma alfabetização científica 

para todos. Assim sendo, Cachapuzet al. (2005) sinalizam que muitas vezes no espaço escolar, 

a educação científica tem estado orientada para preparar os estudantes como se todos 

pretendessem chegar a ser especialistas nas áreas científicas.  

 Em concordância com essa afirmação, Rosmann e Glatt (2012, p. 03) apresentaram 

algumas questões que nos permitem refletir sobre o real papel da escola da EI na sociedade 

atual: “qual a verdadeira função da escola? Encher pastas e cadernos ao longo do ano letivo? 

Ou construir com os alunos, conceitos científicos e valores (solidariedade e respeito) para o 

homem e o meio ambiente?” E ainda é possível acrescentar: qual o papel do educador 

enquanto responsável pelo desenvolvimento da criança, no que se refere à incorporação do 

conhecimento científico? 

 Essas inquietações nos permitem pensar sobre o real papel da escola na 

contemporaneidade enquanto instituição formadora que tem o objetivo de conduzir 

conhecimentos já na EI para possibilitar a inserção social dessas crianças com vistas a garantir o 

seu conhecimento de mundo (ROSMANN E GLATT, 2012). Para Ramos (2001), professor e 

escola precisam admitir que as crianças são capazes de aprender conceitos novos, que é necessário 

acreditar na possibilidade do desenvolvimento do aluno enquanto aprendente. Ele justifica que:  

 

Os professores precisam partir do que as suas crianças já sabem, conhecem e fazem, 

acreditando nelas e possibilitando a ampliação dos seus conhecimentos. Isto exige um 

professor que, antes de ser um „sabichão‟, seja adulto que respeita o saber infantil e está 

disposto a aprender com as crianças (RAMOS, 2001, p. 54 – grifo do autor). 

 

 O professor é um dos responsáveis por mobilizar a curiosidade das crianças, 

conduzindo-as a aprender. Esse profissional, hoje mediador do saber, tem que dar conta de 

uma gama de conhecimentos relacionada às áreas: português, matemática, ciências, história e 

geografia. Às vezes, com pouco ou nenhum recurso financeiro, proporcionam formas 

criativas, inovadoras, estimulantes e amorosas de aprendizagens.  
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 Alencar (2015) destacou, em sua pesquisa, que professores e escolas de EI não podem 

perder o encantamento quanto ao ato de ensinar e aprender. Para esse autor, as crianças pequenas 

possuem capacidade de leitura do universo, porém, elas precisam ser direcionadas por alguém que 

já tenha sido alfabetizado cientificamente. Em consonância, Spodek e Saracho (1998) citam que: 

 

Como a Ciência é ensinada depende em grande parte de como ela é concebida. Na 

sociedade moderna, a educação em Ciências é considerada uma parte da educação 
geral, já que todas as pessoas devem ter algum conhecimento dela para usarem em 

suas atividades diárias. Todos devemos ter um entendimento da natureza da 

investigação científica e do papel da Ciência na sociedade moderna e, portanto, a 

„alfabetização científica‟ uma meta educacional para todas as crianças (SPODEK e 

SARACHO, 1998, p. 286 – grifos do autor). 

 

 Como já foi abordado, destacamos que constitui um desafio para o professor da EI 

ministrar conceitos científicos, pois ele precisaria em algum momento da sua formação 

conhecer a natureza das Ciências. Contudo, partimos do pressuposto que o professor desta 

fase de escolarização recebeu uma formação adequada para trabalhar com esse público, 

possuindo, assim, competência e habilidades para ministrar qualquer conteúdo, mediante as 

necessidades, curiosidades e realidades vivenciadas pelas crianças. Assim, com base nas 

diretrizes aqui apresentadas, no próximo capítulo abordaremos sobre a investigação científica 

na EI e apresentaremos o ENCI, apontando sua contribuição para o desenvolvimento de 

habilidades científicas em crianças da EI. 
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2 INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

“Como eu vou saber da terra, se eu nunca me sujar? 

Como eu vou saber das gentes, sem aprender a 
gostar?  

Quero ver com os meus olhos, quero a vida até o 

fundo,  
Quero ter barro nos pés, eu quero aprender o 

mundo!” 

 

Pedro Bandeira
10

 

 

 Nesse capítulo, consideraremos a criança pequena como um investigador nato e 

apresentaremos, com base em alguns estudos no âmbito nacional e internacional, a 

contribuição do Ensino de Ciências por Investigação para o desenvolvimento de competências 

e habilidades científicas na EI. Esses fatores são fundamentais para se tornarem sujeitos 

capazes de fazer uso do conhecimento científico para propor e/ou auxiliar a solução de 

problemas na sua vida e/ou no entorno social. 

 

 

2. 1 Ensino por Investigação e o desenvolvimento de habilidades científicas 

 

 

O Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) no Brasil vem se consolidando, é 

possível observar um número crescente de trabalhos que apontam a necessidade dessa 

abordagem como opção metodológica para o ensino de Ciências (AZEVEDO, 2004; 

LOCATELLI e CARVALHO, 2007; MUNFORD e LIMA, 2007; RODRIGUES e BORGES, 

2008; MACHADO e SASSERON, 2012; CARVALHO, 2013; SCARPA e SILVA, 2013; 

SOLINO, 2013; MORAES, 2015).  

 Segundo Moraes (2015), o ENCI desde a EI pode constituir um caminho para o 

professor trabalhar conceitos científicos. Para tanto, é preciso partir desse ponto de vista e 

considerar que a criança nesta fase escolar é um investigador por natureza, pois tem vontade 

de aprender e descobrir o que está em sua volta. Por isso, o ENCI é considerado uma opção 

metodológica para o professor da EI inserir a criança no universo das Ciências. Nesse sentido, 

Carvalho (2013) e Solino (2013) afirmam que esta proposta faz com que os alunos 

                                                             
10BANDEIRA, Pedro. Vai já pra dentro menino! In: BANDEIRA, Pedro. Mais respeito que eu sou criança. São 

Paulo: Moderna, 2002. p. 14 e 15. 
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investiguem um fenômeno, se interessem e discutam com os colegas e professores, visando 

buscar desenvolver habilidades que estejam próximas a uma cultura científica, criando 

condições para que pensem e trabalhem a partir de um problema.    

De acordo com Zompero e Laburu (2010), o objetivo do ensino por investigação não é 

formar cientistas como acontecia na década de 1960
11

. Esses autores afirmam que atualmente, a 

investigação é utilizada no ensino com outras finalidades, dentre as quais: 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. 

Nesse contexto, observamos, através dos documentos oficiais de educação no Brasil, que 

o ENCI vem ganhando espaço nas escolas. Neles, é possível constatar aspectos do currículo de 

ciências para crianças dos primeiros anos de escolarização (BRASIL, 2010; BRASIL, 2012), uma 

vez que apresentam uma relação direta com o ensino por investigação. Notamos que há incentivo 

à curiosidade, exploração, questionamento e valorização dos conhecimentos prévios das crianças 

em relação ao mundo físico, social e ao tempo com a natureza. Os Parâmetros Curriculares para 

as Ciências Naturais (BRASIL, 1997) também favorecem essa proposta, visto que beneficiam 

uma abordagem construtivista e valorizam o ensino por investigação.  

Munford e Lima (2007) ao fazerem referência ao ENCI nos países da América do Norte e 

da Europa, afirmam que essa abordagem, que pode ser considerada também como uma prática 

pedagógica no ensino de Ciências, já está sistematizada e direcionada. As autoras destacam que é 

possível observar nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências dos Estados Unidos, um 

Ensino de Ciências por Investigação como foco de ensino e aprendizagem objetivando orientar o 

professor a adotar estratégias de investigação em sala de aula.  Assim,  

 

O ensino por investigação constitui uma orientação didática para o planejamento das 

aprendizagens científicas dos alunos, reflete o modo de como os cientistas trabalham 

e fazem Ciência, dá ênfase ao questionamento, à resolução de problemas, à 

comunicação e usa processos da investigação como metodologia de ensino (...) 

Incide naquilo que os alunos fazem e não somente naquilo que o professor faz ou 

diz, o que exige uma mudança de um ensino mais tradicional para um ensino que 
promova uma compreensão abrangente dos conceitos científicos, colocando uma 

prioridade na evidência e na avaliação de explicações alternativas (...) O uso de 

atividades de investigação podem ajudar os alunos a aprender ciência, a fazer ciência 

e sobre ciência (FREIRE, 2009, p. 105 apud BAPTISTA 2010, p. 14). 

  

Corroborando com a citação anterior, Azevedo (2004) destaca que o ENCI proporciona 

uma mudança de atitude, tanto no professor quanto no aluno: este não será mais um observador 

                                                             
11  Nesta década, formava cientistas através de um suposto método científico, o que diverge atualmente do 

conceito de ensino por investigação, cujo objetivo é alfabetizar cientificamente os alunos. 
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das aulas, uma vez que será o construtor do seu próprio conhecimento e desenvolverá habilidades 

como argumentação, interpretação, análise, entre outras; aquele, por sua vez, abrirá mão de uma 

aula expositiva, com conteúdos descontextualizados para tornar-se um professor questionador, 

argumentador, condutor de perguntas (mediador), estimulador de desafios, passando de um 

simples expositor para um orientador no processo de ensino e aprendizagem. 

 Um dos objetivos do ENCI é provocar um distanciamento da prevalência de um 

ensino descritivo, livresco, descontextualizado, só com atividades expositivas que reforçam 

um ensino teórico voltado apenas para a transmissão de informações. Portanto, as aulas 

investigativas têm como ponto de partida questões desafiadoras que se relacionam com 

aspectos da vida dos alunos, com problemas reais e provocadores, sob a orientação do 

professor (MORAES, 2015), cujo objetivo é gerar a construção do conhecimento. 

Para Santos, Amaral e Maciel (2012), os usos de questões desafiadoras contribuem 

para que o professor consiga iniciar o movimento dialógico a considerar os caminhos 

conceituais dos alunos. Para esses autores, os momentos de discussões entre alunos e o 

professor têm o objetivo de promover uma integração do conhecimento científico com a 

tecnologia e o mundo social de suas experiências do cotidiano, para estabelecer relações entre 

conhecimentos científicos além da sala de aula.   

Nessa mesma conexão, Carvalho (2011b) cita que o tema escolhido para uma aula 

investigativa precisa ser relevante e motivador para despertar o interesse dos alunos e fazer 

com que eles argumentem e, para isso, o ensino deve partir do conhecimento que os alunos 

levam para a sala de aula para relacionar suas experiências escolares em ciências com 

problemas do seu cotidiano. Esse direcionamento metodológico é um fator importante e 

merece destaque, pois o professor precisa envolver os alunos em uma prática discursiva que 

possibilitará uma postura propícia para ouvi-los (CARVALHO, 2013).  

Sobre esse posicionamento, Capecchi (2013, p. 23) sinaliza que, 

 

É comum observarmos em aulas de Ciências propostas com base em temas do 

cotidiano, ou envolvendo atividades lúdicas, um salto brusco entre uma abordagem 

dita conceitual e a repentina transformação da linguagem coloquial em linguagem 
científica. O ensino realizado dessa forma acaba por possibilitar um abismo entre 

curiosidade e rigor investigativo, uma vez que cabe ao estudante, inicialmente 

motivado a participar, uma atitude passiva diante da coleção de conhecimentos 

apresentados a ele prontos e acabados. Assim em vez de estimular os estudantes com 

os temas científicos, esse ensino acaba de romper com suas curiosidades, tornando o 

aluno cada vez mais distante e desmotivado.  

 

Observamos, entretanto, que muitas vezes essa é a causa do desinteresse dos alunos com o 

universo científico nos anos posteriores de escolarização, por vezes acabam tomando rumos 
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diferentes por acreditar que não faz sentido e não é relevante para a sua vida o que foi discutido 

nas aulas de Ciências. Carvalho (2013) afirma que, para o professor, não é uma tarefa fácil 

preparar uma aula investigativa, uma vez que é necessário planejar as aulas de maneira 

compatível com os referenciais teóricos. Entretanto, a autora propõe a utilização não apenas de 

aulas, mas de Sequência de Ensino Investigativas (SEIs), compostas de atividades diversas, 

visando proporcionar aos alunos a reconstrução dos conhecimentos espontâneos em científicos. A 

autora nos apresenta nesta publicação as etapas de um trabalho investigativo, a saber: 

- Apresentação do problema: Constitui o primeiro momento de uma atividade 

investigativa e se configura como primordial, uma vez que é o gerador da construção do 

conhecimento. Solino, Ferraz e Sasseron (2015) destacam que muitas vezes uma pergunta 

simples bem problematizada pode ser analisada na sala de aula para a apropriação de um 

conhecimento novo. Diante dessa relevância, Carvalho (2013) cita que muitas vezes o 

problema é considerado um desafio que pode ser resolvido tanto a partir de atividades 

experimentais, como não experimentais. Em ambos os casos, se têm como objetivo 

possibilitar a construção de hipóteses pelos alunos visando à resolução do problema 

supracitado pelo professor. O professor torna-se o mediador, uma vez que tem o papel de 

fazer com que os alunos construam o conhecimento científico. Para o sucesso deste momento, 

sugere-se dividir a sala em pequenos grupos para entregar a proposta, estabelecendo regras 

para a solução do problema. 

- Etapa de resolução do problema pelos alunos (Levantamento de hipóteses): após 

ouvir o problema, os alunos terão oportunidade para pensar na resolução do mesmo e por 

meio de uma discussão intermediada pelo professor, falar sobre as suas hipóteses (ideias) que 

poderão mais adiante validá-las ou não. Carvalho (2013) sinaliza que considera importante a 

não validação da hipótese nesse momento. Para ela, “é a partir do erro – o que não deu certo – 

que os alunos têm confiança no que é o certo, eliminando as variáveis, que não interferem na 

resolução de problemas. O erro ensina... e muito” (CARVALHO, 2013, p. 11).  Nesse mesmo 

estudo, a autora cita que o conceito não é tão importante nesta etapa, mas as ações 

manipulativas que darão condições para os alunos falarem sobre suas ideias acerca da possível 

resolução do problema. 

- Etapa de Contextualização e Sistematização dos conhecimentos (Observando a 

Argumentação): após encontrarem a solução do problema, partirão para uma nova etapa que será 

a socialização. O professor desempenhará um papel importante nesse momento. Para Carvalho 

(2011b, p. 256) “essa é a etapa da ação manipulativa à ação intelectual”. A autora cita que nesse 

momento o professor deverá utilizar perguntas, do tipo: como vocês fizeram para resolver o 
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problema? Por que vocês acham que deu certo? Como vocês explicam o porquê de ter dado certo? 

Esses questionamentos possuem um enorme potencial nessa etapa, uma vez que estimulam o 

aluno a pensar e explicar suas hipóteses, muitas vezes até a reconstruí-las. 

Um aspecto importante, que merece destaque nesta etapa, é que muitas vezes a 

sistematização de dados leva à construção de tabelas e/ou gráficos (CARVALHO, 2013), 

fazendo com que os alunos se aproximem de uma linguagem que até então era desconhecida 

por eles, principalmente quando nos referimos às crianças pequenas, que é a linguagem 

gráfica. O professor precisa aproximar os alunos às diversas linguagens matemáticas, de 

forma que compreendam melhor o fenômeno estudado, criando condições para inseri-los na 

cultura científica (CARMO e CARVALHO, 2012).  

Para Gil Pérez et al. (2005), um dos aspectos a incluir no ensino para favorecer a 

construção de conhecimentos científicos e a aproximação a uma cultura científica é o 

planejamento de análises qualitativas e significativas para os autores. Uma análise “que ajude 

a compreender e delimitar as situações planejadas (à luz dos conhecimentos disponíveis, do 

interesse do problema etc.) e a formular perguntas operativas sobre o que se busca” (p.114). 

Os referidos autores ainda ressaltam que essa construção deve incluir a matemática como 

instrumento de investigação, questionando se a atividade em sala de aula mostra “por outro lado, 

o papel essencial da matemática como instrumento de investigação, que intervém desde a 

formulação de problemas e análise dos resultados, sem cair em operativismos cegos” (GIL-

PÉREZ et al, 2005, p. 53). Destacamos, nesse sentido, que tanto as análises qualitativas quanto as 

quantitativas são importantes para a construção do conhecimento.  Por sua vez, sobre a tradução 

da linguagem da tabela e do gráfico para a linguagem oral, Carvalho (2013) elucida que o 

professor é responsável por esse processo de condução e visa à construção de um novo conceito.  

Registro e avaliação do trabalho (Escrever e Desenhar): consiste na sedimentação 

individual do conhecimento dos alunos. Às vezes, esse é o único momento em que aquele 

aluno tímido, retraído, que quase não participa da aula, tem oportunidade de mostrar o que 

aprendeu. Dominguez e Trivelato (2014) apontam que as crianças precisam mostrar o que 

aprenderam, não somente através da linguagem oral, mas também através de linguagens 

diferentes, tais como, desenhos, modelagens, imitações, fazer de conta, etc. E, igualmente, 

escrever, pois essas atividades complementares são primordiais para o processo de ensino e 

aprendizagem de conceitos científicos. 

Para uma melhor compreensão do que expusemos, tendo como base o trabalho de Carvalho 

e Sasseron (2012), elaboramos a Figura 1, sobre a estruturação de uma aula investigativa. 
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Figura 1 – Estruturação de uma aula investigativa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Assim, evidenciamos que o ENCI pode ser utilizado como opção metodológica nas 

aulas de Ciências desde os primeiros anos de escolarização, uma vez que suas etapas 

possibilitam um caminho para o desenvolvimento de habilidades científicas. Do mesmo 

modo, algumas pesquisas brasileiras têm proposto o uso de SEIs para o desenvolvimento de 

habilidades científicas; dentre elas, destacamos a pesquisa de Moraes (2015), a  qual 

constatou, através de uma SEI intitulada “De onde vem as borboletas”, que crianças pequenas 

conseguem se engajar em investigações científicas – um dos pontos importantes para o 

objetivo dessa pesquisa.  

Em sua pesquisa, Moraes (2015) analisou as falas e os portfólios das crianças com 

base nas categorias de análises sobre o entendimento do processo de investigação científica 

(Quadro 3). Na referida pesquisa, foco está direcionado às habilidades de investigação 

científica e ao conhecimento sobre o ser vivo estudado.  

 

Quadro 3 – Categorias de análise sobre o entendimento do processo de investigação  

científica e o conhecimento sobre o ser vivo estudado. 

Habilidades de investigação científica 

1 Crianças exploram, fazem questões e fazem predições. 

1ª Crianças exploram. 

1b Crianças fazem questões. 

1c Crianças fazem predições. 

2 Crianças observam e registram dados durante as investigações. 
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3 Crianças usam com segurança equipamentos e materiais apropriados, 

explorando-os e identificando-os durante a investigação. 

4 Crianças usam observações como evidências. 

5 Crianças representam e comunicam sobre seus achados. 

Conhecimento sobre o ser vivo estudado e os materiais utilizados 

Coisas  

 Vivas 

Entendem o processo de crescimento e desenvolvimento da borboleta da-couve. 

Descrevem características físicas sobre a borboleta-da-couve. 

Descrevem características comportamentais sobre a borboleta-da-couve. 

Demonstram conhecimento sobre o ciclo de vida da borboleta-da-couve  

Materiais 

da 

pesquisa 

Descrevem os materiais utilizados durante as investigações. 

Fonte: Moraes (2015). 

De acordo com Moraes (2015), o currículo da EI favorece uma abordagem investigativa e 

o ENCI fornece possibilidades de intervenção com as crianças pequenas, como afirma: 

 

Pode-se compreender que existem várias possibilidades para o EC com crianças da 

EI e dos anos iniciais, das quais a investigação é apenas um dos caminhos. Desse 

modo, esta deve ser compreendida como modalidade didática que contribui para a 

aprendizagem de conceitos científicos, processo que deve ser alcançando por meio 

de relações com o cotidiano do aluno (as quais devem ser o ponto de partida) e o 

envolvimento crescente com as habilidades do „fazer científico‟, incluindo a 

aquisição de novas linguagens. Por fim, o ensino deve estimular a curiosidade, a 

descoberta e o prazer por aprender conceitos científicos (MORAES, 2015, p. 51 –

grifo da autora). 

 

Nesse mesmo estudo, Moraes (2015) abordou que é possível verificar alguns trabalhos 

de EI relacionados ao ensino de Ciências que possuem relação direta com o ENCI. Dentre 

esses, destacamos: Fox e Lee (2013); Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008); 

Howitt, Lewis e Upson (2011); e Stegelin (2003), os quais descreveremos a seguir. 

 Fox e Lee (2013) constataram, através de uma pesquisa com crianças pequenas, que 

elas conseguem registrar através de desenhos, observações centradas em atividades 

investigativas. Para esses autores, durante o processo de sistematização de conhecimentos, as 

crianças desenvolvem competências e habilidades fundamentais para o desenvolvimento de 

habilidades científicas. Por sua vez, Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) 

desenvolveram um estudo com crianças do jardim da infância, no qual foi possível observar, 

através de atividades de investigação, o ciclo da borboleta Monarca. Durante a investigação, 

buscou-se analisar, através de categorias, processos de investigação e conhecimento acerca da 

vida científica (Quadro 4).   

 

Quadro 4 – Categorias acerca de conhecimentos e habilidades científicas 



43 
 

 1. Processos de Investigação Científica 

(a) Pode usar o conhecimento biológico para gerar questões científicas e previsões. 

(b) Pode observar e registrar dados relevantes em suas investigações. 

(c) Pode entender e revisar seus conhecimentos através de suas investigações. 

(d) É capaz de comunicar sobre as suas investigações e conhecimentos 

2. Conhecimento acerca da Ciência da Vida 

A Estrutura e função: Compreende que plantas e animais têm estruturas e traços específicos (ex: 

características, físicas e comportamentais) que os ajudam a se adaptar ao seu meio ambiente e 

sobreviver, crescer e reproduzir: podem gerar exemplos de que forma cada espécie 
específica, como a borboleta monarca, são adaptadas ao seu meio ambiente. 

B Entender que os seres vivos crescem e se desenvolvem: Pode modelar o crescimento e 

desenvolvimento da borboleta monarca. 
Fonte: Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008, p. 885, tradução nossa). 

 

O resultado dessa pesquisa foi surpreendente e mostrou que crianças desde o jardim de 

infância são capazes de adquirir ricos conhecimentos biológicos e que conseguem se envolver 

em atividades de investigação científica. Nesse sentido, entendemos que os autores 

contribuíram fortemente para as pesquisas em ensino de Ciências na Educação Infantil, a 

partir das atividades desenvolvidas com os alunos, sendo que os mesmos demonstraram 

compreensão nos processos de investigação científica e apropriação de conceitos científicos 

durante as suas investigações. 

Os estudos de Howitt, Lewis e Upson (2011), assim como os demais estudos 

mencionados, mostraram que crianças pequenas conseguem se engajar em atividades 

investigativas. Uma vez que foram estimuladas por meio de algumas habilidades científicas, 

como explorar e fazer predições, observar e gravar dados, usar equipamentos, usar 

observações como evidências, bem como representar e comunicar seus achados. 

Já Stegelin (2003), apresenta a abordagem de Reggio Emília, defendendo a relevância 

desta filosofia italiana para o conhecimento científico e padrões de conteúdo para crianças 

pequenas. Em seu estudo, a autora nos apresenta sugestões para o planejamento, execução, 

documentação e avaliação de uma aula de ciências adequadas ao desenvolvimento e eficaz 

para uma sala de aula da primeira infância. De acordo com Sá (2010), a Réggio Emília trata 

de uma abordagem educacional baseada no relacionamento e na participação por meio de 

redes de comunicação e de encontros entre crianças, professores e pais.  

A autora destaca que na escola não há um currículo prescrito, uma vez que não se 

falam de objetivos, áreas de conhecimento, conteúdo, competência, capacidade e também, não 

existe só um ambiente pronto e acabado, eles são preparados previamente à chegada das 
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crianças na escola, com o objetivo de que as crianças, por meio da exploração, aprendam 

sobre eles e suas propriedades.  

Outro estudo que merece destaque é o de Dominguez e Trivelato (2014), intitulado 

Crianças pequenas no processo de significação sobre as borboletas: como utilizam as 

linguagens?. Esse trabalho objetivou analisar o desenho e fala de duas crianças de quatro 

anos, sendo um menino e uma menina, que possuíam perfis divergentes: um falava muito e 

desenhava pouco, e o outro falava pouco e desenhava muito.  Os resultados mostraram que 

dar voz às crianças nem sempre significa que elas falem por meio da linguagem oral. Foi 

observado que mesmo utilizando linguagens diferentes, houve internalização de 

conhecimentos científicos sobre borboletas. 

Em síntese, podemos inferir, a partir das pesquisas mencionadas acima e da discussão 

ao longo desse tópico, que as atividades investigativas desde os primeiros anos de 

escolarização, vêm contribuir para o desenvolvimento de habilidades científicas nas crianças, 

uma vez que possibilita o processo de formação inicial de um cidadão ativo e indagador. 

Nesse sentido, como ponto primordial para que esse trabalho se concretize, destacamos a 

atuação do professor da EI, o qual, ao elaborar suas aulas, deve pensá-las tendo como diretriz 

a possibilidade de estimular nos alunos a curiosidade natural, bem como o pensar reflexivo e 

crítico sobre a realidade do mundo infantil.   
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3 A PESQUISA 

 
 

Estudar as crianças - para quê?  

Eis a nossa resposta: Para descobrir mais.  
Descobrir sempre mais, porque, se não fizermos, 

alguém acabará por inventar.  

De fato, alguém já começou a inventar, e o que é 

inventado afeta a vida das crianças;  
Afeta o mundo como as crianças são vistas e as 

decisões que se tomam ao seu respeito.  

O que é descoberto desafia as imagens 
dominantes. O que inventado perpetua-as. 

(Graue e Walshe
12

, 2003) 

 

Favoreto e Ens (2015) apontam que no Brasil ainda há muito a ser repensado no que se 

refere às pesquisas com crianças e a respeito delas, em especial que levem em consideração 

suas experiências e culturas. Para essas autoras, quando é dada a oportunidade para as 

crianças participarem ativamente do processo de pesquisas, suas vozes servem como 

referenciais para a compreensão do universo infantil.  

Partindo desse pressuposto, esse capítulo apresenta etapas metodológicas para a 

análise (CARVALHO, 2011c) da aplicação de uma SEI e está baseado em trabalhos que 

apresentam ações didáticas voltadas para o ensino de Ciências na Educação Infantil 

(SAMARAPUNGAVAN, MANTZICOPOULOS E PATRICK, 2008; HOWITT, LEWIS E 

UPSON, 2011; FOX E LEE, 2013; MORAES, 2015), na perspectiva do Ensino de Ciências 

por Investigação, proposto por Carvalho (2013). 

 

 

3.1 Percurso Metodológico 

 

 

De acordo com Favoreto e Ens (2015), as pesquisas realizadas com alunos dos primeiros 

anos de escolarização são uma fonte importante de informação e de conhecimento para a 

compreensão do potencial da criança nesse universo. Em consonância, a presente pesquisa perfaz 

um estudo do tipo qualitativo, pois interpretou a fala, as representações gráficas (desenhos) das 

crianças e dos professores durante as aulas (LUDKE E ANDRÉ, 1986), porém dentro da proposta 

                                                             
12 GRAUE, M. E.; WALSH, D. J. Investigação Etnográfica com Crianças: teorias, métodos e ética. Lisboa: 

Edição da Fundação Calouste Gulbenklan, 2003.  
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metodológica mais direcionada ao entendimento dos processos de ensino e de aprendizagem em 

Ciências, explicitada por Carvalho (2011c), que foram: 

 

 O foco é aula planejada dentro do referencial teórico construtivista dirigido por 

professores que participam destes posicionamentos; 

 Temos as salas de aulas, em seu ambiente natural, como fonte de dados e este é 

predominantemente descritivo, pois o nosso objetivo é a descrição do fenômeno 

do ensino de Ciências que leva os alunos a uma enculturação científica; 

 O pesquisador, não é o principal instrumento. Apesar de ele ter um papel 

fundamental – comandará a câmera de vídeo e escolherá o que observar – é a 
câmera de vídeo o principal instrumento, pois por meio dele que escolheremos 

as imagens que posteriormente serão analisadas; 

 O processo é tão importante que o produto; 

 O pesquisador só vai a campo com o problema bem delimitado, caracterizando 

a pesquisa na maioria das vezes, como estudo de caso. 

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, pois os 

questionamentos sempre saem da prática (CARVALHO, 2011, p. 25-26, grifo 

nosso). 

 

Inserida nessa vertente, podemos observar que essa pesquisa se caracteriza como 

estudo de caso, pois se centraliza a um grupo específico de pessoas. Contudo, importante 

ressaltar, que de acordo com Carvalho (2011c) pesquisas dessa natureza se constituem como 

outra especificidade de estudo de caso
13

, uma vez que seu foco está direcionado ao processo 

de ensino e aprendizagem que ocorrem em sala de aula.  

Ludke e André (1986, p.13) sinalizam que “o estudo de caso vem ganhando crescente 

espaço e aceitação na área da educação, devido principalmente ao seu potencial para estudar 

as questões relacionadas à escola”. Nesse sentido, André (2013) cita que: 

 

Se o interesse é investigar fenômenos educacionais no contexto natural em que 

ocorrem, os estudos de caso podem ser instrumentos valiosos, pois o contato direto e 

prolongado do pesquisador com eventos e situações investigadas possibilita 

descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar interações, 

compreender e interpretar linguagens, estudar representações, sem desvinculá-los do 

contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam. Assim, permitem 

compreender não só como surgem e se desenvolvem esses fenômenos, mas também 

como evoluem num dado período de tempo (ANDRÉ, 2013, p. 97). 

 

As autoras supracitadas sinalizam que o estudo de caso é um tipo de pesquisa 

qualitativa e permite que o pesquisador use uma variedade de fontes para coleta de dados que 

são colhidos em vários momentos da pesquisa e em situações diversas, com diferentes tipos 

                                                             
13Geralmente a maioria das pesquisas caracterizadas como Estudo de Caso, possuem um foco mais centralizado 

no indivíduo ou somente num acontecimento específico.  
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de sujeitos. Tal estudo de caso apresenta características fundamentais que são destacadas por 

Ludke e André (1986), a saber: 

 

1 – Os estudos de caso visam à descoberta. 2 – Os estudos de caso enfatizam a 

„interpretação em contexto‟. 3 – Os estudos de caso buscam retratar a realidade de 

forma completa e profunda. 4 – Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de 

informação. 5 – Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas. 6 – Estudos de caso procuram representar os diferentes 

e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação social. 7 – Os relatos 

de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os 
outros relatórios de pesquisa (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 18-20). 

 

Justificamos nossa escolha por essa abordagem explicitada, por considerar que essas 

características abordadas por Ludke e André (1986) e André (2013), bem como suas 

implicações teóricas, permitem analisar a complexidade de uma situação em particular no 

contexto escolar.  Para tanto, consideramos que essa pesquisa objetiva analisar possibilidades 

de processos de educação científica na Educação Infantil a partir de atividades investigativas 

(Carvalho, 2011a) em uma turma de Pré II pertencente à EI. 

 

3.1.1 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos desta pesquisa são crianças de cinco anos de idade, pertencentes a uma turma 

de Pré II da EI de uma escola pública municipal de uma cidade do interior da Bahia. Segundo 

informações prévias da escola, a sala do Pré II possuía 20 crianças matriculadas, entretanto, 

apenas 16 se fizeram presentes durante a aplicação da SEI, as quais participaram da pesquisa e 

tiveram suas falas gravadas e transcritas. Destacamos que, para a preservação da identidade dos 

sujeitos, trocamos os nomes reais de todas as crianças e professores para nomes fictícios. 

Assim como Moraes (2015), fundamentamos a escolha das crianças baseada nos seguintes 

critérios: 

1- Aqueles que participaram mais das discussões; 

2- Os que contemplaram nos desenhos as categorias de análises deste trabalho. 

 

3.1.2 Instrumentos para Obtenção de Informações 

 

Como instrumentos para obtenção de informações, fizemos uso de um ciclo de 

atividades investigativas que compõe uma SEI, a qual está descrita no capítulo 4, e das 

gravações em vídeos das aulas como forma de registros de dados. De acordo com Beleiet 
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al.(2008), o uso de vídeogravação tem se tornado comum em pesquisa qualitativas, por  

assegurar ao pesquisador uma observação controlada e sistemática que garante a 

fidedignidade da investigação científica.  

Sobre esse aspecto, Pinheiro, Kakehashi e Angelo (2015, p. 718) também destacam 

que “o vídeo (filmagem) é indicado para este tipo de estudo, pois envolvem ações humanas 

complexas, difíceis de serem integralmente captadas e descritas por um único observador”. 

Facilita que o pesquisador observe detalhes importantes que foram registrados, não somente 

através da fala, mas também de ações captadas dos sujeitos da pesquisa. 

Diante do exposto, surge a necessidade de preparar o ambiente antes do início da 

coleta de dados para observar os melhores posicionamentos da câmera e deixá-la ligada desde 

o primeiro momento da aula, pois é imprevisível saber quando ocorrerão momentos que 

contemplem as categorias de análises da pesquisa do investigador. Dessa forma, só 

desligávamos o aparelho quando as crianças terminavam os registros das aulas, o que 

representava a conclusão das atividades do dia.  

Carvalho (2011c) chama atenção para o cuidado que temos que ter na inserção desse 

aparelho, e cita que é necessário uma preparação prévia de modo que os alunos e professor 

visualizem a gravação como parte da aula. Nessa conexão, Belei et al. (2008) salienta que os 

alunos podem estranhar o momento inicial do contato com a câmera, porém não demorará 

muito para acostumarem com o equipamento e  voltarem à situação comportamental causal.  

Outro ponto importante é sobre as questões éticas, Belei et al. (2008) sinalizam que, 

além da autorização do responsável da instituição para iniciar a gravação, é necessário assinar 

o termo de consentimento voluntário. Quando os sujeitos da pesquisa são crianças, como é o 

caso do presente trabalho, os responsáveis legais deverão assinar esse termo, garantindo que 

todos que estão participando da pesquisa estejam sendo filmados com autorizações prévias.  

Nesse contexto, Carvalho (2011c) sinaliza que o vídeo é essencial no processo da 

análise dos dados, pois é possível observar fatos que não foram percebidos durante a coleta. 

Portanto, essa mesma autora destaca que a gravação não representa apenas os dados de 

pesquisas, mas como a aula é um fenômeno, uma mesma gravação pode servir para investigar 

outros problemas, tendo como base olhares diferentes, dando ênfase a novos estudos. 

Enfim, a câmera de vídeo nesta pesquisa foi de extrema importância para o pesquisador, 

pois se configurou como um instrumento de investigação científica que permitiu a obtenção de 

uma variedade de dados que não seria possível se fossem utilizados outros métodos.  
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3.2 Instrumentos de análise dos dados 

 

 

Os dados coletatos através da filmagem foram mantidos na sua originalidade para 

posterior análise. Carvalho (2011c) e Beleiet al. (2008) elucidam que esse processo é garantido 

quando os pesquisadores introduzem vídeos na tomada de dados na sua pesquisa. Os dados 

desenvolvidos durante a aplicação da SEI foram utilizados para a análise, a saber:  

1- Transcrição das falas através dos vídeos das crianças e da professora;  

2- Registros individuais das atividades. 

 

3.2.1 Transcrição das falas e dos vídeos das crianças e da professora 

 

Todas as aulas foram gravadas e seus conteúdos foram transcritos. Para análise das 

falas através dos vídeos das crianças e da professora, nos apoiamos no modelo adotado pelo 

grupo de pesquisadores do LaPEF da Universidade de São Paulo, que é fazer uma análise 

detalhada nos vídeos com foco nos episódios das aulas, interligando o problema ao referencial 

teórico. Por sua vez, para a transcrição selecionamos alguns momentos que estavam 

relacionados ao objetivo dessa pesquisa e nos apoiamos nas orientações de transcrições de 

Carvalho (2011c), que foram: 

Episódios: São recortes, constituídos por momentos de aulas que foram considerados 

importantes do ponto de vista dos pesquisadores por englobar situações-chave relacionadas ao 

objetivo da pesquisa. 

Turnos: São fragmentações do episódio que possuem sequências de falas 

(CARVALHO 2011c); eles servem para organizar a transcrição e proporcionar uma melhor 

compreensão de forma detalhada do momento da aula. 

De acordo com Carvalho (2011c), as transcrições devem ser sempre totalmente fiéis às 

falas. Essa autora aborda nesse mesmo trabalho principais aspectos que devem ser 

considerados durante esse momento com o objetivo de não perder informações sobre 

entonação, pausas, humor e grau de certeza nas afirmações.  

Vale ressaltar que, nessa pesquisa, nos preocupamos em inserir nas transcrições, a 

descrição dos gestos das crianças, em sua maioria, ela aparece simultaneamente entre 

parénteses, com as falas. Observamos que, muitas vezes, o aluno tentava explicar o fenômeno, 

não só através da linguagem oral, mas por meio de gestos, utlizando a linguagem não 

verbal.Carvalho (2011c) elucida que, muitas vezes, em uma análise direta de áudio e vídeo, 
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pode passar despercebido a coerência entre lnguagem oral ou gestual, porém se torna mais 

clara ao colocá-la nas transcrições. 

 Para análise, utilizamos, com adaptações para o nosso contexto, as categorias que 

Moraes (2015) utilizou em sua pesquisa. Segundo a autora, estas categorias de análises foram 

desenvolvidas tendo como base os trabalhos de Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick 

(2008) e Howitt, Lewis e Upson (2011). O Quadro 5 mostra as categorias de análises 

utilizadas nesse trabalho sobre o entendimento de investigação científica. 

 

Quadro 5 – Categorias a serem discutidas 

Habilidades de investigação científica 

1- Crianças exploram, fazem questões e fazem predições. 

1a Crianças exploram. 

1b Crianças fazem questões. 

1c Crianças fazem predições. 

2- Crianças observam e registram dados durante as investigações. 

3-     Crianças usam com segurança equipamentos e materiais apropriados,explorando-os 
e identificando-os durante a investigação. 

4- Crianças usam observações como evidências. 

5- Crianças comunicam entre si sobre seus achados. 

Conhecimento sobre o ser vivo estudado e os materiais utilizados 

Entendem o Solo como material importante para a vida dos seres vivos: 

1- Descrevem os tipos de solo. 

2- Observam o crescimento diferenciado das plantas nos três materiais: Terra, argila e areia. 

3- Demonstram conhecimento sobre os tipos de solo e sua importância sobre os seres vivos. 

 3a Demonstram conhecimento sobre os tipos de solo. 

3b Compreendem a importância do solo para as seres vivos. 

Materiais da Pesquisa 

1-Descrevem os materiais e as produções utilizados durante as investigações.  

1a- Descrevem os materiais utilizados durante as investigações, como a fita métrica e 
fazem tabela de crescimento. 

      1b- Descrevem as produções realizadas durante as investigações. 
Fonte: Adaptação de Moraes (2015) 

 

No capítulo 5, discutiremos e faremos inferências com base nas categorias descritas no 

Quadro 5. 

 

3.2.2 Registro individual das atividades 

 

O registro individual foi constituído através de desenhos feitos pelas crianças logo 

após o término das atividades. Como ainda estão na EI e não possuem o domínio do código 

escrito, expressávamos conhecimentos desenvolvidos nas aulas de Ciências através de 

desenhos. Destacamos que as professoras tinham o cuidado de possibilitar um momento em 
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que as crianças explicavam os seus desenhos, diante disso, todas as características descritas 

nas legendas dos registros (expostos no Capítulo 5), não são meras interpretações do 

pesquisador, correspondem às explicações das próprias crianças. 

De acordo com os estudos de Fox e Lee (2013), o desenho é uma forma eficaz para 

crianças registrarem suas observações. Esses autores sinalizam que o desenho é uma 

importante ferramenta nos primeiros anos de escolarização, embora temos que ter o cuidado 

na condução dessa atividade, pois muitas vezes as crianças utilizam como uma ferramenta 

criativa para expressar os seus sentimentos. 

Diante desse aspecto, para uma melhor compreensão dos registros selecionados, 

buscamos identificar elementos que estavam relacionados à aula em questão. As 

características referentes a cada aula da SEI estão descritas no Quadro 14 do Capítulo 5. Por 

sua vez, em seguida, enquadramos nas categorias de análises (Quadro 5) exclusivamente ao 

conhecimento sobre o ser vivo estudado e materiais utilizados, com o objetivo de observar 

se estava havendo entendimento sobre  a temática discutida na SEI. 

 

 

3.3 Princípios Éticos 

 

 

De acordo com Carvalho (2011c), pesquisas que envolvem pessoas devem ser 

pautadas em princípios éticos. Assim, antes de iniciarmos a aplicação da SEI, os pais e/ou 

responsáveis foram convidados para uma reunião na Escola, onde explicamos o motivo das 

gravações e solicitamos a utilização das falas e imagens das crianças, deixando claro que seria 

exclusivamente para a pesquisa ora citada.  

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE (Apêndice1 e 2) 

e visando garantir o anonimato das crianças e professoras, utilizamos na pesquisa nomes fictícios.  
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“O que a criança nos ensina: a estar 

presente nas próprias ações. 
Caso contrário ela não sobreviveria! 

Nós não teríamos sobrevivido. É só 

na própria experiência que podemos 
estar presentes, criar procedimentos 

para nos situar, resolver situações-

problema, gerar outros modos de 

olhar e compreender o mundo.” 

 

4 SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA – SEI 

 

         

 

 

 

 

 

 

(Deheinzelin
14

, 2016) 

 

 

A SEI intitulada Solo, composta por 12 aulas, foi adaptada da coleção de livros 

“Investigar e Aprender Ciências”, autoria de Carvalho et al. (2011a) (ANEXO 1). Como foi 

estruturada para o 2º ano do ensino fundamental, houve a necessidade de fazermos uma 

adaptação das atividades para aplicá-las na EI. Porém, para manter sua originalidade, 

preservamos o roteiro das atividades investigativas. 

Partindo do problema de qual seria o material mais adequado para o crescimento do 

alpiste, plantamos a semente em três tipos de solo: areia, terra e argila, e acompanhamos o 

crescimento das plantas com base nas características de cada solo. Como teríamos que esperar 

o desenvolvimento das plantas, utilizamos, nesse intervalo, atividades investigativas da SEI 

relacionadas às propriedades do solo e sua importância para a sobrevivência dos seres vivos. 

A aplicação da SEI foi desenvolvida pela professora Marina, juntamente com a 

professora auxiliar Vera, sendo que ambas possuem licenciatura em Pedagogia. A 

aproximação com as professoras se deu pelo fato de já estabelecer contato prévio e troca de 

informações com a gestora da escola, a partir do que foi possível constituir um elo com as 

mesmas para a apresentação da proposta da pesquisa. 

A observação do desenvolvimento da SEI foi realizada durante quatro meses, em duas 

aulas semanais que duravam aproximadamente duas horas. As aulas foram gravadas em vídeo 

e todo o conteúdo foi transcrito para análise. Sempre no final das aulas as crianças 

registravam suas experiências investigativas através de desenhos. Os registros individuais 

foram organizados em pastas para análises posteriores das representações gráficas. 

                                                             
14

DEHEINZELIN, M. Uma experiência em Educação Infantil – A fome com a vontade de comer. 11ª edição 

atualizada e ampliada. –Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. 
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4.1 Formação das professoras 

 
 

Antes de iniciarmos a aplicação da SEI, disponibilizamos às professoras quatro momentos 

de formação (Quadro 6) com o objetivo de apresentar conceitos sobre o ENCI e orientá-las quanto 

o desenvolvimento da SEI. 

 

Quadro 6 – Formação das professoras 

Formação das Professoras 

1º momento  Apresentação do conceito ENCI; 

 Exibição do Vídeo: Pensamento infantil sobre os fenômenos 

naturais
15

. 

2º Momento  Papel do aluno e papel do professor em uma aula investigativa; 

 Exibição de Vídeo LaPEF (Bolinhas)
16

. 

3º Momento  Estudo da SEI (Carvalho et. Al (2011ª) / Temática: Solo 

4º Momento  O que é ensino por investigação? 

 Atividade experimental (Copo) LaPEF; 

 Exibição de Vídeo LaPEF (copo)
17

. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

Para o momento de formação, utilizamos os horários de Atividade Complementar das 

professoras. O primeiro, segundo e terceiro momentos foram somente com as professoras Marina e 

Vera, entretanto, no quarto momento de formação contamos com a participação de onze professores 

da escola (sendo dois da EI e nove do Fundamental I), duas coordenadoras pedagógicas e uma 

diretora pedagógica. As imagens a seguir (Figuras 2 e 3) mostram os professores participando da 

atividade experimental, intitulada “Copo”, a qual foi elaborada pelo LaPEF.  

 

Figuras 2 e 3 – 4º Momento de Formação/ Atividade Experimental 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

                                                             
15 Disponibilizado em https://youtu.be/1GOPR3h2LQ8, acessado em 12 de julho de 2015. 
16 Disponibilizado em http://paje.fe.usp.br/estrutura/midiavirtual.htm, acessado em 06 de junho de 2015. 
17 Disponibilizado em http://paje.fe.usp.br/estrutura/midiavirtual.htm, acessado em 06 de junho de 2015. 
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A partir do problema, “Como fazer para colocar o papel dentro do copo e afundar o 

copo dentro do balde com água, sem molhar o papel?”, os professores elaboraram suas 

hipóteses e tiveram oportunidade de validá-las, ou não. Essa atividade objetiva demonstrar 

que o ar existe e ocupa lugar no espaço. É importante ressaltar que o foco dessa pesquisa 

não é a docência, embora esteja implícita em todo o contexto. As professoras Marina e Vera 

atuaram como parceiras na produção de dados, realizaram as atividades propostas pela SEI e 

coletaram materiais para as análises.  

 

4.1.1Justificando o uso da temática “solo” 

  

Os documentos oficiais que norteiam a EI, tais como, RCNEI (BRASIL, 1998) e 

DCNEI (BRASIL, 2010) apontam para a necessidade de inserir a criança no universo das 

Ciências desde o primeiro ano escolar. Entretanto, a temática solo só é vista explicitamente na 

2ª etapa da educação básica, ou seja, no EF I.  

Observamos nos PCNs de Ciências Naturais indicativos dessa temática já no primeiro 

e segundo ciclo, enquadrando-se nos blocos temáticos: Meio Ambiente e Recursos 

Tecnológicos. Conforme pode ser observado no Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Indicativos da temática solo nos PCNs 

CICLO OBJETIVOS    BLOCOS TEMÁTICOS  

1º Ciclo  Observar, registrar e compreender o ambiente como 

resultado das interações entre seus componentes: água, 
seres vivos, ar, luz, calor e solo. E compreender como 

o homem se relaciona com tais ambientes naturais e 

construídos.  

Meio Ambiente 

2º Ciclo Comparar os solos de diferentes ambientes 
relacionando suas características às condições dos 

ambientes; 

Comparar os diferentes tipos de solo e identificar 
características como de textura, água no solo, 

fertilidade, erosão, matéria orgânica;  

Compreender seus usos e consequências associados a 
diferentes atividades humanas, como agricultura e a 

ocupação humana. 

Meio Ambiente 

Caracterizar as técnicas de uso dos solos nos ambientes 

urbano e rural, identificando os resultados desses usos 

e as consequências das formas inadequadas de 

ocupação. 

Recursos Tecnológicos 

Fonte: Adaptação de Cirino (2008), grifo nosso. 
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Existem diferentes tipos de solo nos ambientes, mas, para essa pesquisa, utilizamos os 

mais comuns, que foram: arenosos, argilosos e os humíferos (ou húmicos) – que é conhecido 

popularmente como terra (Figura 4).  

Figura 4 – Tipos de Solo 

 

Fonte: Carvalho et al. Coleção Investigar e Aprender. 2011a. 

 

Para Coelho et al. (2015), a maioria dos habitantes que moram em cidades 

desenvolvidas por possuir pouco ou nenhum contato com os solos se tornam insensíveis 

quanto ao fato de que sem os produtos advindos deles, a sobrevivência do homem na terra 

seria impossível. Nesse contexto, esses autores sinalizam que: 

 

Mesmo com os grandes avanços da ciência nos mais diversos campos do 

conhecimento, o nosso grau de dependência com relação aos solos irá aumentar no 

futuro, e não diminuir. Eles continuarão a fornecer e suprir quase tudo o que 

comemos e vestimos, além de uma grande porcentagem de medicamentos, que 

podem ser derivados de plantas cultivadas ou que crescem naturalmente sob 

determinados tipos de solos e de clima, bem como derivados de alguns organismos 

que neles habitam (COELHO et al., 2015, p. 47). 

 

Assim, diante da relevância dessa temática para os seres vivos, como exposto na 

citação acima, e reconhecendo o solo como importante para a sobrevivência terrestre, 

justificamos a nossa escolha para o tema da SEI, por acreditar que se faz necessário a sua 

apresentação através de atividades investigativas, desde a EI, visando a aproximação da 

criança com a temática em questão.  

 

4.1.2A Sequência de Ensino Investigativa – O solo 

 

Assim como na experiência realizada por Moraes (2015), as atividades da SEI foram 

aplicadas em três momentos, tendo como base os postulados de Samarapungavan, 

Mantzicopoulos e Patrick (2008): 
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1- Atividades de pré-investigação: constituem-se como a fase inicial da pesquisa. 

Nesse momento, os alunos se aproximam do que já tem produzido acerca da 

temática da pesquisa, como por exemplo: têm acesso a livros, filmes, músicas e 

etc. Também conhecem as ferramentas que serão utilizadas na investigação. Para 

esse estudo eles utilizaram papel sulfite para fazer o registro das atividades ao 

término das aulas e fita métrica para acompanhar o crescimento das plantas. Em 

seguida, discutem sobre o problema proposto pela professora e constroem 

hipóteses acerca da resolução desse desafio.  

2- Atividades de investigação: Essa etapa objetiva dar continuidade à etapa anterior e 

inicia de fato a investigação: registrar o crescimento do ser vivo estudado e 

acompanhar o seu desenvolvimento com base nos três tipos de solo.  Segundo Moraes 

(2015), para a compreensão dos conceitos envolvidos na investigação surge a 

necessidade de utilizar nesse momento ferramentas lúdicas como jogos e outros.  

3- Atividades de pós-investigação: Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick 

(2008) destacam que esse é o momento de sistematizar o conhecimento com foco 

no discurso científico. Em consonância, Moraes (2015) cita que o objetivo desse 

momento é discutir as investigações realizadas e as descobertas encontradas. Essa 

autora ainda ressalta que o papel do professor é primordial na mediação dos 

processos argumentativos. 

 

4.1.3 Atividades de pré-investigação 

 

Aula 1: Os tipos de solo e sua relação com o desenvolvimento das plantas 

 

A introdução da SEI se deu por meio de uma peça teatral, que foi construída pelas 

professoras, com o objetivo de apresentar às crianças a temática solo, tendo dois personagens 

principais:  Osvaldo e a Professora Vera. A partir do enredo – um encontro entre uma criança 

e uma professora – os alunos foram estimulados a conversar e a debater sobre as inquietudes 

apresentadas. Para a peça, a professora Marina se apresentou como Osvaldo, uma criança 

muito curiosa, que procura a professora Vera com o objetivo de sanar dúvidas acerca de 

algumas inquietações. A seguir, destacamos alguns trechos da peça teatral na primeira aula 

pré-investigativa (Quadro 8): 

 

Quadro 8 – Trecho do teatro de fantoches na fase de pré-investigação 
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Boneco Osvaldo Bom dia, garotada! 

Profª. Vera Bom dia, responde crianças! 

Todas as crianças Bom dia! 

Boneco Osvaldo Hoje estou triste, tia Vera! 

Profª. Vera Mas o que você tem para estar triste, Osvaldo? 

BonecoOsvaldo Eu queria tanto ver uma planta crescer, desenvolver, mas é um mistério! 

Profª. Vera Mas qual o motivo de você estar curioso assim para ver um desenvolvimento 

da planta? 

Boneco Osvaldo A minha mãe falou, que uma semente pode virar uma árvore. Mas, acho que 
não, a semente é tão pequena, como se transformará numa árvore? É difícil, 

tia Vera? 

Profª. Vera Não é difícil não, Osvaldo! Sua mãe está certa! Toda árvore já foi uma 

semente um dia. 

Boneco Osvaldo Mas a minha mãe também falou que temos que ter certos cuidados ao 

escolher um tipo de solo para plantar a semente, só me fez ficar mais 

curioso... 

Profª. Vera Ah, Osvaldo! Então você está no lugar certo, pois hoje eu trouxe aqui três 
diferentes tipos de solo para vocês conhecerem: argila, areia e terra. 

Boneco Osvaldo Uau, que legal! Vou poder pegar? 

Profª. Vera Sim, Osvaldo! Você e todos aqui da sala poderão pegar nos diferentes tipos 

de solo e  sentir a textura de cada um.  
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Ainda com o objetivo de aproximar as crianças da temática da pesquisa, após o término da 

apresentação do teatro de fantoches, as professoras utilizaram outra ferramenta metodológica, que 

foi o videoclipe da música “Sementinha”, de autoria de Osmarino Araujo e cantada por Aline 

Barros
18

, que aborda o melhor lugar para plantar uma semente e sobre os cuidados que temos que 

ter para ela se desenvolver e crescer uma planta forte e saudável.   

Nesse sentido, Trivelato e Silva (2014) sinalizam que a proposta de usar um vídeo como 

recurso didático em aulas de Ciências é valiosa, contudo seu objetivo não pode estar desconexo à 

temática abordada. Por esta razão, todo o material utilizado foi minuciosamente escolhido, 

visando oferecer aos alunos tanto a ludicidade quanto elementos que proporcionassem 

informações e motivadores para as discussões e experimentos propostos em sala. 

Após este momento, as professoras proporcionaram uma roda de conversa acerca do 

tema apresentado. Em seguida, dividiram a sala em quatro grupos, contendo quatro crianças 

cada, e entregaram três vasilhas para cada grupo, com os três tipos diferentes de solo que 

foram a areia, a argila e a terra (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Fase pré-investigativa, conhecendo os três tipos de solo: areia, argila e terra 

                                                             
18Disponível em https://www.letras.mus.br/aline-barros/472958/, acessado em 02 de maio de 2016. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

As professoras solicitaram que as crianças pegassem no material, sentissem a textura e 

abordassem sobre o que estavam percebendo naquele momento. Logo depois, começaram a 

questionar se as crianças já conheciam os três tipos de solo e onde tinham visto. As crianças 

puderam falar sobre as suas experiências e trouxeram relatos de passeios durante os quais 

tiveram oportunidade de conhecer algum tipo de solo apresentado pelas professoras. Após os 

relatos das crianças, a professora Vera apresentou o problema: 

 

Professora Vera: Bem, crianças, nós estamos com algumas sementes de alpistes e 

gostaríamos de plantá-las, mas estamos com dúvida sobre qual seria o tipo de solo 

mais apropriado para plantarmos. Qual será o melhor para a nossa semente germinar 
e crescer uma planta forte e saudável? Esses dias, plantei uma semente lá em casa, 

mas não tive sucesso, ela não brotou! O que será que aconteceu? O que vocês 

acham? Vocês já plantaram alguma vez? Que tipo de solo vocês utilizaram?
19

 

 

Logo depois, as professoras proporcionaram um momento de discussão acerca do 

desafio apresentado; as crianças relataram experiências com plantas na casa dos pais, avós, 

tios e vizinhos, uns disseram que o melhor tipo de solo para uma plantinha crescer forte e 

saudável seria a areia, outros terra e alguns argila. Após a discussão, as professoras 

entregaram a cada aluno um papel sulfite e pediram que eles registrassem através de desenho 

tudo que tinha ocorrido naquela aula.  

 

Aula 2: Apresentação da ferramenta do investigador – fita métrica 

 

 Visando apresentar às crianças a fita métrica – ferramenta principal de investigação nesse 

estudo – e familiarizá-las com o sistema de medida simples, as professoras lançaram um desafio: 

Alguém sabe qual é o coleguinha mais alto e o mais baixo da sala? Como descobriremos? 

 Nesse momento, as crianças construíram hipóteses acerca de qual coleguinha seria o 

mais alto e qual seria o mais baixo da sala. Em seguida, a professora Vera começou a medir as 

                                                             
19 Fala extraída a partir dos registros de gravação e áudio da experiência aplicada com a SEI. 
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crianças utilizando uma fita métrica (Figura 6) e fez registros no quadro sobre a estatura de 

cada aluno, para depois fazer as comparações e constatar qual seria o aluno mais baixo e qual 

seria o mais alto da sala. 

 

Figura 6 – Conhecendo a fita métrica e sua função 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

  

Quando terminou de medir todas as crianças, a professora Vera fez a comparação com 

base nos registros que tinha feito no quadro, e por fim, juntamente com a turma, chegou à 

conclusão de qual colega era o mais baixo e qual era o mais alto da sala.  É importante frisar 

que as crianças desta etapa de escolarização apenas conhecem, ou estão conhecendo, os 

números inteiros. Por este motivo, foi combinado que usaríamos apenas estes números 

durante o registro, já que as crianças teriam que usar tabelas para registrar o crescimento das 

plantas durante a investigação, com a ajuda da professora, e teriam contato com os números. 

No final da atividade, elas registraram em papel sulfite o que tinha acontecido na aula. 

 

4.1.4 Atividades de Investigação 

 

Aula 3: Construção do experimento 

 

 A construção do experimento (Figura 7) constituiu a primeira etapa do ciclo de 

atividades de investigação. As professoras dividiram a sala em quatro grupos, entregaram o 

aparato experimental, que foi constituído pelos três tipos de solo: areia, argila e terra (cada um 

se encontrava separado em um recipiente); sementes de alpistes e meia calça fina. 

A professora Vera destacou a importância do solo para os seres vivos e apresentou o 

problema da pesquisa novamente: 
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Professora Vera: Lembram que eu falei com vocês na aula passada que iríamos 

plantar uma sementinha e iríamos acompanhar o seu desenvolvimento? Então, 

chegou o dia... Mas eu queria perguntar a vocês qual desse tipo de solo é o mais 

adequado para o crescimento do alpiste?  

 

Sendo assim, as professoras proporcionaram um momento de discussão sobre o 

desafio apresentado, as crianças relataram experiências com plantas na casa dos pais, avós, 

tios e vizinhos: uns disseram que o melhor tipo de solo para uma plantinha crescer forte e 

saudável seria a areia, outros apontaram a terra e alguns mencionaram a argila.  

Após a discussão, as professoras entregaram a cada aluno um papel sulfite e pediram 

que eles registrassem, por meio de desenhos, tudo que tinha ocorrido naquela aula (Figura 7). 

Destacamos que os experimentos foram identificados com os nomes dos integrantes dos 

grupos, o que facilitou para os mesmos, o reconhecimento do aparato experimental durante o 

período da investigação. 

 

Figura 7 – Construção do Experimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Ao término da construção do experimento, os integrantes do grupo conversaram entre 

si sobre qual tipo de solo seria o melhor para a semente de alpiste se desenvolver, crescer 

forte e saudável. Os recipientes contendo os experimentos foram armazenados no mesmo 

local, para receberem a mesma quantidade de água e luz.   

Após os alunos conversarem com seus colegas, as professoras pediram para que 

fizessem desenhos em seus cadernos, trazendo detalhes de como imaginariam que iriam 

encontrar as plantas após um mês. 

 

Aula 4: Observação e registro de crescimento das plantas 

 

Todos os dias, as crianças molhavam as plantas e colocavam para tomar sol (Figura 8). 
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Figura 8 – Acompanhamento do desenvolvimento das plantas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Enquanto as crianças aguardavam a semente germinar, as professoras trabalhavam 

com textos referentes a esta temática em todas as disciplinas, sempre fazendo uso de 

ferramentas lúdicas adequadas para essa fase de escolarização, tais como: 

 Músicas e vídeoclipe: A árvore,de Patati e Patatá
20
 Aborda sobre a plantação de 

uma semente, os cuidados para um bom desenvolvimento e sua importância para os 

seres vivos;  

 Textos: Conceitos de solo  Livro: O Solo e a Vida, de Rosicler Martins 

Rodrigues
21
 Apresenta a importância do solo para a vida terrestre; 

      Francisco, o jardineiro Autoria de Liliana Iacocca e Michele Iacocca
22

, objetiva                          

familiarizar a criança com os elementos da natureza. 

 Vídeo: Nem tudo nasce da semente?,da Turma da Luna
23
 Os personagens Luna, 

Júpiter e Cláudio mergulham em uma aventura científica, com o objetivo de 

descobrirem como nasce uma planta cujo fruto não possui semente;  

Chico Bento cuidando do solo
24
Explica os cuidados que devemos ter para escolher o 

solo apropriado para plantar e como cuidar dele para o melhor desenvolvimento das 

plantas. 

Sempre ao término das atividades, as crianças faziam registros do que tinham 

acontecido nas aulas (Figura 9). 

Figura 9 – Fazendo o registro individual 

                                                             
20Disponível em <https://www.vagalume.com.br/patati-e-patata/a-arvore.html>. Acesso em: 06 out. 2016 
21

RODRIGUES, Rosicler Martins. "O solo e a vida." São Paulo: Moderna (2001). 
22LACOCCA, L. LACOCCA, M.. "Água, Terra, Fogo, Ar [Coleção]." Ed. Moderna (2012). 
23 Disponível em <https://youtu.be/0nMmWgETnMY>. Acesso em: 06 out. 2016. 
24  Disponível em <https://youtu.be/zOqZhjmarKs>. Acesso em: 06 out. 2016 

https://www.vagalume.com.br/patati-e-patata/a-arvore.html
https://youtu.be/0nMmWgETnMY
https://youtu.be/zOqZhjmarKs
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Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Aulas5 e 6: Observação e registro de crescimento das plantas 

 

Nas aulas 5e 6, as crianças utilizaram a fita métrica para medir o tamanho das plantas 

(Figuras 10). Ressaltamos que as professoras preservaram os mesmos grupos que construíram 

os experimentos.  As sementes em sua maioria já tinham germinado e foi possível notar o 

crescimento acelerado de algumas plantas
25

.  

 

Figura 10 – Medindo a altura da planta 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Como já foi abordado, as crianças nessa etapa de escolarização apenas conhecem, ou 

estão conhecendo, os números inteiros. Partindo deste pressuposto, para facilitar o registro do 

crescimento das plantas, considerando que elas também não dominam o código escrito, 

primeiro eles utilizavam a fita métrica para saber o tamanho das plantas, em seguida faziam a 

                                                             
25

Esse desenvolvimento acelerado é comum no ciclo de vida da planta de alpiste. 
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transposição dessas informações por intermédio da fita adesiva colorida (Figura 11). Esta era 

fixada na tabela com o objetivo de representar o tamanho real da planta.  

 

Figura 11 – Utilizando a fita adesiva colorida  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Cada grupo recebeu três tabelas que objetivavam registrar o crescimento das plantas 

nos diferentes materiais (areia, argila e terra). Além da altura das plantas, eles observavam 

também a sua cor e marcavam com um X na opção determinada na tabela. Conveniente 

ressaltar que este período de observação e registro das plantas acontecia duas vezes na 

semana. A seguir, apresentamos a tabela de registro do crescimento das plantas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Tabela de registro do crescimento das plantas 

 
Fonte: Adaptação de Carvalho et al. (2011a). 

 

Assim que concluíam as atividades, as crianças faziam registros das suas 

investigações. Esse pedido era realizado no intuito de que, posteriormente, pudéssemos 

observar, por meio dos registros, se houve a internalização/representação de algum conceito 

trabalhado em sala de aula. 
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Aula 7: Observação e registro de crescimento das plantas 

  

Neste dia, durante a observação do experimento, as crianças perceberam que a 

semente de alpiste plantada na argila não germinou (Figuras 12 e 13). 

 

Figuras 12 e 13 – Observação e registro do crescimento das plantas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Partindo desta condição, após a observação dos experimentos, as professoras 

promoveram um momento de discussão a partir do seguinte problema: “Por que será que a 

semente de alpiste não se desenvolveu na argila?”. Em seguida, as crianças retornaram aos 

grupos de origens (aqueles que foram constituídos inicialmente para construir o experimento) 

e conversaram com seus colegas sobre os possíveis motivos que fizeram com que as sementes 

não germinassem naquele tipo de solo. 

 Após este momento, as crianças retornaram à roda de conversa e apresentaram suas 

hipóteses, sendo que a maioria acreditou que a argila, por ser um material duro e difícil da água 

penetrar, não deveria ser considerado um bom solo para plantar uma semente. No término da aula, 

as professoras solicitaram os registros referentes às atividades desenvolvidas na aula. 

 

Aula 8: Observação registro de crescimento das plantas 

 

 Após retornar de um feriado prolongado, as crianças encontraram as plantas caídas e 

quase sem vida (Figura 14). Percebemos que as crianças ficaram bem angustiadas, pois 

começaram a se culpar, acreditando que se estivessem comparecido na escola nesse período 

para molhá-las e colocá-las ao sol, isso não teria acontecido. Na atividade anterior, eles já 
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tinham observado que elas vinham mudando de cor e que poderia estar acontecendo algo 

estranho com as plantas. 

 

Figura 14 – Plantas caídas e quase sem vidas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Sempre que surgia alguma inquietação sobre o desenvolvimento das plantas, as 

professoras proporcionavam, logo em seguida, uma roda de conversa com o objetivo de 

provocar a argumentação das crianças acerca da investigação. As professoras sempre 

mediavam os debates aprofundando as perguntas com outros questionamentos, usando as 

expressões “Como?” e “Por quê?”. Em seguida, registravam em papel sulfite as experiências 

adquiridas durante a observação.   

 

Aula 9: Conclusão do experimento 

 

 Logo no início da aula, após encontrarem as plantas sem vida (Figura 15), a professora 

Vera solicitou que as crianças retornassem aos grupos
26

 de origem e analisassem os gráficos 

de barras que eles fizeram, sobre os crescimentos das plantas nos diferentes tipos de solo 

(Figura 16) e também tivessem como base o registro das cores das folhas e crescimento das 

plantas. Também incitou que neste momento eles conversassem com seus colegas, sobre qual 

foi o melhor tipo de solo para o desenvolvimento das sementes, visto que elas foram 

armazenadas no mesmo lugar e tinham recebido a mesma quantidade de água e luz. 

Nesta etapa, eles teriam que lidar com algo novo, que seria a linguagem gráfica. As 

professoras foram bem cautelosas nesta atividade, tiveram o cuidado de acompanhar cada 

                                                             
26

Aqueles que construíram o experimento e observaram o seu desenvolvimento com base nos solos utilizados. 
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grupo e ajudar na interpretação dos gráficos. Em seguida, fomentaram uma discussão para 

falarem sobre os seus achados. 

 Após argumentarem sobre as características de cada solo, as crianças chegaram à 

conclusão de que, apesar da planta ter se desenvolvido também na areia, ele não era um solo 

adequado para plantação, pois não continha as “vitaminas” necessárias para a planta crescer 

forte e saudável. Em contrapartida, a terra preta foi considerada o solo ideal por possuir 

nutrientes mais apropriados para o desenvolvimento da maioria das plantas.  

Além disso, a maioria das crianças justificou que o ciclo de vida das plantas foi curto 

porque elas estavam em um recipiente muito pequeno, e devido a este fator, não possuíam 

espaço suficiente para se desenvolver, crescer forte e saudável.  

Com base nas hipóteses apresentadas, a professora Vera lançou a seguinte questão:  

 

Professora Vera: Então, quer dizer que quando o solo é pobre em vitaminas 

(nutrientes), ele não garante o crescimento adequado das plantas? 

 

Após as discussões, e com base nas experiências advindas da investigação, as crianças 

concluíram que as plantas não se desenvolverão de forma sadia, se não forem plantadas em 

um solo adequado.   

 

Figura 15 – Plantas sem vida        Figura 16 – Gráfico do crescimento das plantas 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Após o término da aula, a professora Vera pediu que as crianças registrassem em folha 

sulfite a conclusão do experimento, assim como fez em aulas anteriores. 
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4.1.5 Fase Pós – Investigação 

 

Aula 10: Visita à horta da escola 

 

A aula 10 constitui a primeira aula da fase de pós-investigação, uma vez que visa 

sedimentar os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do experimento. Como as 

crianças concluíram que o melhor tipo de solo para a planta crescer forte e saudável é a terra 

preta, chegou o momento de conhecerem a horta da escola (Figura 17) com o objetivo de 

observar as plantas, solo e o espaço. 

 Antes de irem à horta, a professora Vera salientou que as crianças deveriam utilizar o 

que aprenderam durante o experimento para resolver a um determinado problema. 

 

Professora Vera: Se vocês forem escolher algum dos três tipos de solo para 

construir uma horta, quais vocês escolheriam? Por quê? 

 

As crianças, por unanimidade, responderam que escolheriam a terra preta pelo fato de 

ser o solo mais apropriado para se plantar.  

 

Figura 17 – Visita à horta da escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Após a visita, as professoras trabalharam a temática: Solo é importante para a vida e 

destacaram a importância do mesmo para grande parte dos seres vivos. Logo em seguida, 

formaram pequenos grupos, para discutirem sobre os tipos de alimentos que são cultivados no 

solo. As crianças conversaram sobre as plantações que viram na horta e com o estímulo das 

professoras, trouxeram outros exemplos, como feijão, arroz, etc. Por fim, as crianças 

registraram as suas experiências em papel sulfite. 
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Aula 11: Plantação de sementes de coentros na horta da escola 

 

Como na aula nove, durante a discussão sobre a conclusão do experimento, surgiu a 

hipótese que se as sementes tivessem sido cultivadas em um lugar com mais espaço, teriam se 

desenvolvido melhor e cresceriam forte e saudável, nesse contexto, as professoras tiveram a 

ideia de retornarem à horta da escola com o objetivo de preparar a terra para receber outras 

sementes, dessa vez de coentro (Figuras18 e 19). 

Antes de irem à horta a fim de relacionar a importância do solo para a vida dos 

animais, a professora Vera solicitou que as crianças retomassem ao grupo de origem que 

acompanhou o experimento, para que observassem a existência de algumas espécies de 

animais na terra durante a plantação de sementes. As crianças encontraram formigas e 

minhocas. Ao retornarem à sala de aula, as professoras proporcionaram uma roda de 

conversa, com a finalidade de falar sobre os animais encontrados na horta.  A partir do 

estímulo da professora, as crianças trouxeram exemplos de animais que vivem no solo e 

citaram características dos que andam ou rastejam.  

Figuras 18 e 19 – Plantando sementes de coentro na horta da escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Importante frisar que a plantação de sementes de coentro não estava no planejamento 

da SEI, porém, por conta do levantamento de hipóteses das crianças sobre a questão de um 

espaço adequado para o desenvolvimento das plantas e com o objetivo de sanar as 

curiosidades das crianças, as professoras acharam necessário que este momento acontecesse. 

Optaram pela semente de coentro por conta da sua utilidade na preparação de alimentos. 

Como já estávamos no término da coleta de dados, contudo, e então não estaríamos 

presentes para acompanhar o desenvolvimento das plantas neste espaço, as professoras se 
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comprometeram a acompanhar o desenvolvimento com as crianças, dentro da proposta do 

ENCI. No final da aula, as professoras solicitaram às crianças que registrassem a experiência 

em papel sulfite.  

 

Aula 12: Conclusão da investigação, a terra como o melhor tipo de solo para o 

crescimento das plantas e reconhecimento do solo como necessário para a sobrevivência 

dos seres vivos 

 

 Para a conclusão da investigação, as professoras utilizaram a mesma ferramenta 

metodológica da apresentação do problema, que foi o teatro de fantoches, com os mesmos 

personagens, porém desta vez o diálogo permaneceu com foco no discurso científico, com o 

objetivo de sistematizar os conhecimentos trabalhados durante a SEI. As crianças contaram ao 

boneco Osvaldo, personagem principal da peça teatral (Figura 20), as suas experiências ao 

longo da investigação e apresentaram algumas características sobre os tipos de solo estudado.  

 

Figura 20 – Boneco Osvaldo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A seguir, apresentamos um recorte da apresentação teatral (Quadro 9), com destaque 

para o trecho em que a Professora Vera retoma a experiência realizada em sala, estimulando 

ao diálogo. Destacamos, em especial, o modo como a participação das crianças demonstra 

que, do jeito delas, elas compreenderam os procedimentos científicos realizados. 
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Quadro 9 – Trecho do teatro de fantoche na fase de pós-investigação 

Profª. Vera Nós aqui da sala tivemos a oportunidade de acompanharmos o 
desenvolvimento da plantinha nos três diferentes tipos de solo, Osvaldo! 

Boneco Osvaldo Ah, é? Fiquei muito curioso agora, vocês já descobriram para me contar? 

Andressa Plantamos na argila, areia e terra. A semente se transformou numa 

plantinha verde e grande, mas na argila, não! 

Boneco Osvaldo Uau, fiquei muito curioso, me contem mais! 

Tiago Mas a semente plantada na argila, não nasceu, Osvaldo! 

Boneco Osvaldo O que foi que aconteceu? A argila não é um tipo de solo também? 

Profª. Vera Conte para eles gente, o que realmente aconteceu. 

Estela Ele não tem vitaminas para a semente desenvolver. 

Boneco Osvaldo Ué, não sabia! Me contem mais, e os outros dois, a terra e a areia? 

Profª. Vera Fala, gente! Contem sobre a experiência de vocês... isso mesmo, agora 

vocês são experientes em solo. 

Tiago Na terra, a planta ficou bem grandona, na areia também. 

Boneco Osvaldo Ah, então quer dizer que a terra e a areia que são as melhores para se 

plantar? 

Todos as crianças Não! 

Boneco Osvaldo Mas vocês não acabaram de me falar que a planta cresceu na terra e na 
areia? 

Profª. Vera Expliquem para ele... lembram da análise da nossa tabela? 

Andressa Foi que na areia a plantinha mudou de cor logo, a terra é a melhor. É da 

onde vem a nossa comida. 

Boneco Osvaldo Uau, vocês estão bem espertos, mesmo! 
Aprendi muito com vocês aqui hoje, mas terei que me despedir! 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

Após a apresentação teatral, as professoras promoveram uma roda de conversa com o 

objetivo de ouvir aos alunos. Abordaram sobre os tipos de solo, citando suas características e 

fizeram a relação sobre a sua importância para a sobrevivência terrestre. As crianças 

demonstraram compreensão acerca da temática estudada, relembraram as suas experiências 

durante o experimento e chegaram à conclusão que o solo mais apropriado para uma planta 

crescer forte e saudável seria a “terra preta”. 
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5 ANÁLISE 

De quem é a lua solta no ar? 

Menina quer saber 

Não para de perguntar 
De quem é o sol 

que se estende no horizonte? 

Menino quer entender 
Não para de indagar 

Menina perguntadeira 

menino curioso 
é assim que se aprende 

com perguntas e esforço 

ao longo da vida inteira. 

 
Úrsula Avner

27
 

 

Todas as aulas da SEI já descritas no capítulo 4 foram gravadas, e assim pudemos 

transcrever todas as falas das crianças e professoras, que serviram como dados para nossas 

análises. A análise das falas e registros está relacionada às categorias referentes ao processo 

de investigação científica e conhecimento sobre o ser vivo estudado (Quadro 5, do Capítulo 3) 

e foram adaptadas de Moraes (2015). Como já colocamos anteriormente, Moraes (2015) cita 

em seu estudo que essas categorias foram baseadas nos autores Samarapungavan, 

Mantzicopoulos e Patrick (2008) e Howitt, Lewis e Upson (2011), porém, como este trabalho 

trata de um conteúdo científico distinto, adaptamos as categorias para o nosso contexto. 

Das doze aulas desenvolvidas, selecionamos quatro, das quais fizemos um recorte de 

cada episódio para análise, que foram: 

 Pré-investigação: aula 1, Os tipos de solo e sua relação com o desenvolvimento das 

plantas (Quadro 10). 

 Investigação: aula 6, Observação e registro de crescimento das plantas (Quadro 11) e 

aula 9, Conclusão do experimento (Quadro 12). 

 Pós-investigação: aula 12, Conclusão da investigação, a terra como o melhor tipo de 

solo para o crescimento das plantas e reconhecimento do solo como necessário para 

a sobrevivência dos seres vivos (Quadro 13). 

Importante salientar que as transcrições na íntegra das aulas citadas para a análise se 

encontram no apêndice 3 deste trabalho. Como já utilizamos imagens no capítulo que aborda a 

SEI, traremos no item (5.1) apenas os recortes de episódios e turnos das aulas com momentos que 

                                                             
27 Trecho da poesia Curiosidade Infantil, de Úrsula Ávner. Disponível em 

<http://poesiasinfantisdeursulaavner.blogspot.com.br/curiosidade-infantil.html>. Acesso em 04 de mar. de 2016. 
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tornam evidentes o que pretendemos analisar nas discussões orais e dos vídeos, e seus registros, 

respectivamente, nos itens (5.2) enquadrados nas nossas categorias de análises. 

 

5.1 Análises das discussões orais e dos vídeos 

 

5.1.1 Aula selecionada da fase de pré-investigação (Aula 1) 

 

 A primeira aula da fase de pré-investigação se constituiu por meio de dois momentos: 

1. Teórico– Apresentação dos tipos de solo e exploração dos conhecimentos prévios por meio 

das ferramentas lúdicas metodológicas adequadas para essa faixa etária, que foram o teatro de 

fantoches e o vídeo; 2. Prático–Presença dos três tipos de solo: areia, argila e terra. 

As transcrições a seguir (Quadro 10) mostram o episódio selecionado sobre esta aula. 

 

Quadro 10 – Episódios selecionados da aula 1 

Turno Identificação Falas Categorias de 

Análises 

1 Professora Então gente, como tinha falado com vocês, aí estão 

três diferentes tipos de solo: a areia, a argila e a 

terra, gostaria que vocês pegassem em cada tipo de 

solo, sentissem também agora. 

Quero que vocês falem qual a sensação que estão 

sentindo nesse momento. Todos vocês já conheciam 

esses diferentes tipos de solo? 

 

2 Davi Tia, isso não é argila, é barro! Lá perto da minha casa 

tem barro! 

Crianças fazem 

predições. 

3 Professora Alguém aqui conhece esse tipo de solo como barro 

também? 

 

4 Todos as 

crianças 

Sim, tia!  

5 Rafique Tia, olha só (segura e amassa o solo), ele é nojento, e é 
duro!  

Crianças usam 
observações como 

evidências. 

6 Professora Gente pode pegar, não tenha medo não, depois lava as 

mãos. 

 

7 Professora Vocês precisam pegar para sentir a textura.  

8 Professora O que é isso Felipe (a professora mostrou um recipiente 

com a terra)? 

 

9 Felipe Tia, esse é a terra preta (pega no solo), lá no quintal da 

minha casa tem essa “terra”, e minha mãe planta nela, 

então acho que ela é boa! 

Crianças fazem 

predições. 

10 Pedro  Tia, essa argila parece uma massa, eu nunca tinha visto! Crianças usam 

observações como 
evidências. 

11 Professora  Por que você achou Pedro?  

12 Pedro Dá para amassar tia (aperta o solo), quando misturado 

com água. Então, precisa chover pra ela ficar mole, né? 

Crianças fazem 

predições. 

Crianças fazem 

questões. 
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A partir do Quadro 10 sobre o episódio selecionado da aula 1, quando a professora 

apresenta os tipos de solo, é possível identificar as subcategorias crianças fazem predições, 

crianças fazem questões e a categoria crianças usam observações como evidências, 

relacionadas às habilidades de investigações científicas.  

No turno 2, quando Davi tenta explicar à professora o nome do solo “Tia, isso não é 

argila, é barro! Lá perto da minha casa tem barro!”, podemos enquadrar na categoria crianças 

fazem predições, pois percebemos que, durante a atividade proposta pela professora, Davi 

utilizou um conhecimento do seu cotidiano para levantar uma hipótese e associou a aspectos que 

estavam sendo observados naquele momento. Segundo Moraes (2015) esta categoria está 

relacionada ao levantamento de hipóteses que a situação permitiu, embora ela não esteja 

vinculada às evidências vivenciadas naquele momento, mas sim às ideias prévias ou em 

construção que as crianças possuem sobre determinado acontecimento ou fenômeno. 

Arce, Silva e Varotto (2011) salientam que atividades que expõem as crianças a 

fenômenos científicos, quando bem planejadas, podem ajudá-las a organizar suas experiências 

e prepará-las para a compreensão de conceitos científicos. Identificamos esta categoria 

(crianças fazem predições) também no turno 9, no qual observamos uma situação 

semelhante a de Davi, na fala do aluno Felipe: “...lá no quintal da minha casa tem essa 

„terra‟, e minha mãe planta nela, então acho que ela é boa!”. Carvalho (2013) considera 

essencial esse momento de escuta, no qual o aluno tem a oportunidade de falar sobre o que 

pensa, expondo suas hipóteses. A referida autora também cita que essas ações intelectuais, 

quando são bem conduzidas, levam ao início do desenvolvimento de atitudes científicas.  

No turno 12, a fala da criança, Pedro, “Dá para amassar tia (aperta o solo), quando 

misturado com água”, também foi incluída nesta categoria, uma vez que, ao pressionar o 

solo, ele levantou uma hipótese acerca do seu conhecimento adquirido durante a investigação 

na sala de aula: que se molhasse ficaria mole e daria para amassar. Carvalho (2013) sinaliza 

que o professor deve aproveitar esse momento para sistematizar o conhecimento, uma vez 

que, quando o aluno traz uma reposta relembrando o que já fez na aula, ele está de certa 

forma, colaborando na construção do conhecimento científico.  

Nos turnos 5 e 10 identificamos a categoria crianças usam observações como 

evidências, por meio das falas das crianças Rafique e Pedro no episódio descrito. Moraes 

(2015), ao abordar sobre esta categoria em seu estudo, cita que geralmente ela aparece 

quando, durante a investigação, a criança remete a fatos observados e vivenciados durante as 

atividades propostas pela professora. 
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No turno 05, quando Rafique diz “Tia, olha só (segura e amassa o solo), ele é nojento, e 

é duro!", verificamos que ele precisou conhecer o solo, segurar e amassar para fazer essa 

afirmação. Similar à fala de Pedro no turno 10, quando cita “Tia, essa argila parece uma massa, 

eu nunca tinha visto!”, até então, ele não conhecia esse tipo de solo, mas a partir do momento 

disponibilizado pela professora, o aluno constatou que parece uma massa. 

A subcategoria crianças fazem questões apareceu uma vez no turno 12, representada 

pela fala de Pedro, “... Então, precisa chover pra ela ficar mole, né?”. Segundo Moraes 

(2015), quando o aluno realiza questões ele está organizando suas próprias ideias durante o 

diálogo com a professora. Ao observarmos a fala anterior de Pedro neste mesmo turno, 

percebemos que ele havia feito uma afirmação: “Dá para amassar tia (aperta o solo), quando 

misturado com água”, porém, como ficou confuso e precisava sistematizar seu 

conhecimento, formulou uma questão.  

Em conformidade, Carvalho (2011b) afirma que o aluno precisa se sentir à vontade na 

sala de aula para falar sobre suas hipóteses e também gerar questões, mas, para isso, a autora 

sugere a criação de um ambiente encorajador. Ela também salienta que “quando o aluno 

recebe um „não, você está errado‟, ou simplesmente o professor ignora a sua participação, terá 

muita dificuldade de participar novamente” (CARVALHO, 2011b, p. 258). Eshach e Fried 

(2005), por sua vez, destacam que o professor é o maior motivador de interesse sobre o 

mundo natural. Segundo estes autores, embora as crianças tenham facilidade para explorar o 

seu entorno e descobrir coisas novas, o professor precisa ter cautela na forma da apresentação 

inicial de conceitos científicos e também na forma que os conduz.  

Observamos que a fase de pré-investigação possibilitou às crianças a construção de 

estruturas para o desenvolvimento das etapas posteriores da investigação, uma vez que 

tiveram o primeiro contato com os materiais da pesquisa e se aproximaram do que se tinha 

produzido, acerca da temática abordada, por meio do teatro de fantoches, videoclipes, 

músicas, e conheceram a ferramenta principal da investigação, que foi a fita métrica. 

Enfim, a partir da análise do quadro 10, foi possível observar nesta primeira aula da 

fase de pré-investigação que as crianças conseguem trazer exemplos significativos, com 

estímulo da professora, acerca de suas experiências advindas do senso comum. Esses 

conhecimentos prévios, quando bem problematizados em sala de aula desde a EI, se tornam 

aliados na construção do conhecimento científico e, consequentemente, proporcionam ao 

aluno a condição de experimentar e pensar a realidade à sua volta. 
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5.1.2 Aulas selecionadas da fase de investigação (aula 6 e aula 9) 
 

Nos próximos subitens apresentaremos os episódios selecionados para as análises da 

fase de investigação referentes às aulas 6 e 9. 

 

5.1.2.1 Aula 6 

 

A quarta aula do momento de investigação (aula 6) iniciou-se na sala de aula com a 

professora fazendo uma retomada sobre alguns elementos essenciais para o desenvolvimento 

das plantas, assunto que havia sido trabalhado na aula anterior. No primeiro momento, a 

professora provocou algumas discussões referentes à investigação, de modo que as crianças 

participaram levantando hipóteses e no segundo momento observaram o desenvolvimento das 

plantas e fizeram registros dos tamanhos nas tabelas. As transcrições a seguir (Quadro11) 

mostram o episódio selecionado sobre esta aula. 

 

Quadro 11 – Episódios selecionados da aula 6 

Turno Identificação  Falas Categorias de 

Análises 

23 Professora Muito bem crianças, estou feliz em vê-los 
aprendendo. Nesse momento, gostaria que se 

reunissem em grupos, os mesmos de ontem, para 

cuidarem das plantas. 

 

24 Professora Atenção! Irei chamar um grupo por vez: grupo 1.  

25 Professora Vamos medir a plantinha na areia, e depois 

registrar o seu crescimento na tabela, venha aqui 

Davi! 

 

 

 

26 Davi Nossa, tia, como ela cresceu! Crianças usam 
observações como 

evidências. 
27 Professora Venha medir, Felipe. Quantos centímetros estão 

aqui? 
Crianças observam 
e registram dados 

durante a 

investigação. 
Crianças usam com 

segurança 

equipamentos e 
materiais 

apropriados, 

explorando-os e 

identificando-os 
durante a 

investigação. 

28 Felipe (Faz medida com a fita métrica) 10, tia! 

29 Professora E quanto estava da última vez que medimos? 

30 Eduarda Temos que olhar aqui (aponta para a tabela) para 
saber. 

31 Professora É mesmo, né, Duda? Olha a tabela aqui, que 

número é esse? 

32 Eduarda 6 

33 Professora Ela cresceu?  

34 Davi Cresceu muito, pois no outro dia, não estava nesse 

tamanho. 

Crianças usam 

observações como 
evidências. 
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Com base no Quadro 11, é possível observar o episódio descrito da aula 6, quando acontece 

o momento em que as crianças acompanham em grupo o desenvolvimento das plantas, a partir de 

três tipos de solo e fazem tabela de crescimento. Nesse momento, foram percebidas as seguintes 

categorias: crianças observam e registram dados durante a investigação, crianças usam com 

segurança equipamentos e materiais apropriados, explorando-os e identificando-os durante a 

investigação e crianças usam observações como evidências. 

Optamos por uma análise conjunta dos turnos 27 a 33, por acreditarmos que se tratam de 

momentos singulares, relacionados ao acompanhamento do experimento e se enquadram em 

categorias semelhantes, que foram: crianças observam e registram dados durante a 

investigação e crianças usam com segurança equipamentos e materiais apropriados, 

explorando-os e identificando-os durante a investigação. Dessa forma, é possível perceber que 

os alunos participaram ativamente da investigação científica, pois conseguiram observar o 

crescimento das plantas tendo como base os três tipos de solo, utilizaram a fita métrica para medir 

as plantas e, ainda que com a ajuda da professora, registraram os dados obtidos na tabela.  

Neste contexto, corroboramos com Moraes (2015), quando cita nos resultados do seu 

estudo: 

Quando a criança pequena vivencia esse processo de investigação científica e faz 

uso de diferentes linguagens da ciência, o aluno passa a desenvolver algumas 

habilidades da ciência que são essenciais para o fazer científico e que possuem 

relação direta com a promoção da AC (MORAES, 2015, p. 194). 

 

Outras pesquisas com crianças pequenas, tais como Howitt, Lewis e Upson (2011) e 

Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008), também mostraram que elas conseguem 

se engajar em investigações científicas desde os primeiros anos de escolarização, uma vez que 

durante as suas observações registram dados, possuem capacidade de gerar perguntas acerca 

de investigações científicas e geralmente usam evidências empíricas para elaborar ou ampliar 

seu conhecimento. Mas para isso elas precisam ser estimuladas, e é dessa forma que 

evidenciamos o ENCI, considerado por muitos pesquisadores como uma estratégia didática, 

como um aliado para a introdução da criança ao universo das Ciências. 

Por meio do Quadro 11 sobre o episódio selecionado da aula 6, na fala de Eduarda, no 

turno 30, “Temos que olhar aqui (aponta para a tabela) para saber”, destacamos que ela já 

consegue, neste momento da investigação, identificar a função daquela “tabela”, que foi 

registrar o crescimento das plantas nos diferentes materiais. Destacamos, por meio deste 

episódio, a presença da categoria crianças usam observações como evidências nas falas 
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deDavi, presentes nos turnos 26 e 34: “Nossa tia, como cresceu!” e “Cresceu muito, pois no 

outro dia, não estava nesse tamanho”. É possível observar os detalhes da fala no turno 34: 

“Cresceu muito...”  Afirmação. 

“... pois no outro dia...”  Fez uma comparação com uma situação anterior. 

Estas frases se associam às evidências que Davi precisou estabelecer com suas 

observações, anteriores aos experimentos, para fazer uma afirmação. De acordo com Moraes 

(2015, p. 108), “essa categoria está relacionada às falas das crianças pautadas em suas 

observações, ou seja, a criança usa evidências a partir daquilo que vê, que observa”.  

 

5.1.2.2 Aula 09 

 

 A aula 09 é equivalente à conclusão do experimento. Teve como desafio analisar as 

tabelas que as crianças fizeram sobre os crescimentos das plantas nos diferentes tipos de solo. 

Para isso, seria necessário considerar alguns aspectos, tais como, tamanho das plantas e cores 

das folhas e chegar à conclusão sobre qual seria o melhor tipo de solo para a semente 

germinar e se transformar em uma planta forte e saudável.  

No episódio a seguir (Quadro 12 – p. 77), mostramos parte da discussão das crianças e 

professora sobre a conclusão do experimento: 
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Quadro 12 – Episódio selecionado da aula 9 

Turno Identificação  Falas Categorias de 
Análises 

24 Felipe Esta aqui é a do barro, ele não presta para plantar. Crianças usam 

observações como 

evidências. 

25 Davi Ele é muito duro, a semente ficou presa lá dentro, 

apertou muito a semente, e ela não conseguiu 

crescer.  

Crianças usam 

observações como 

evidências. 
 

26 Professora E os outros coleguinhas do grupo, o que acham? 

Você acha isso, Ana? 

 

27 Ana Tia, eu acho que a terra preta é a melhor, a planta 
cresceu e ficou com um verde bonito, a cor dela 

aqui demorou de mudar. Na areia cresceu, cresceu 

muito também, mas não ficou com a mesma cor. E 

a do barro parece que ela tentou, mas não conseguiu 
nascer. 

Crianças usam 
observações como 

evidências. 

Fazem predições. 

Observam o 
crescimento 

diferenciado das 

plantas nos 
diferentes 

materiais. 

28 Professora Nossa, Ana, Parabéns! Vocês acham que Ana está 

certa, gente? É isso mesmo, Davi? 

 

29 Davi Tá tia, a planta nunca vive num lugar ruim. A terra 

preta é boa, a minha vó só planta nela. Ela não 

planta na areia e nem na argila, pois são ruins para 

as plantas crescerem e ficarem grandes e dar frutos 
pra gente comer. 

Fazem predições. 

Demonstram 

conhecimento sobre 

os tipos de solo e 
sua importância 

para os seres vivos. 

30 Professora Vocês estão me surpreendendo, estou muito feliz! 
Mas quero saber mais. Por que você acha que a 

areia e a argila não servem? 

 

31 Eduarda Deixa eu falar! A plantinha da areia ficou fraca e 

morreu logo e da argila não nasceu! A terra que é a 
boa. 

Crianças usam 

observações como 
evidências. 

 

32 Felipe Olha (aponta o dedo para o experimento feito de 
argila) meu pai planta num horta grande, esse lugar 

aqui (aponta novamente) é pequenininho. 

Crianças fazem 
predições. 

33 Professora E você acha que talvez por ser pequeno esse 

espaço, as plantas não se desenvolveram melhor, 
Felipe? 

 

34 Todos do 

grupo 

Sim!  

35 Professora Quero ouvir os outros colegas também. Agora 
vocês fiquem quietinhos, pois vamos para ouvir os 

outros coleguinhas. 

 

36 Professora O que vocês acharam?  

37 Juliana Tia, Estela falou que o barro não tem vitaminas 
para a planta crescer. 

Crianças 
comunicam entre si 

sobre seus achados. 
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 No trecho em análise (Quadro 12) sobre a conclusão do experimento, foi possível 

identificar as categorias: crianças usam observações como evidências, demonstram 

conhecimento sobre os tipos de solo e sua importância para os seres vivos, observam o 

crescimento diferenciado das plantas nos diferentes materiais, crianças comunicam 

entre si sobre seus achados e as seguintes subcategorias:  crianças fazem predições.  

A categoria crianças usam observações como evidências apareceu nos turnos 24, 25, 

27 e 31, por meio das falas:  

Felipe (Turno 24): “Esta aqui é a do barro, ele não presta para plantar”.  

Davi (Turno 25): “Ele é muito duro, a semente ficou presa lá dentro, apertou muito 

a semente, e ela não conseguiu crescer”. 

Ana (Turno 27): “Tia, eu acho que a terra preta é a melhor, a planta cresceu e ficou 

com um verde bonito, a cor dela aqui demorou de mudar. Na areia cresceu, cresceu muito 

também, mas não ficou com a mesma cor. E a do barro parece que ela tentou, mas não 

conseguiu nascer”. 

Eduarda (Turno 31): “A plantinha da areia ficou fraca e morreu logo e da argila não 

nasceu! A terra que é a boa”. 

Podemos evidenciar que Felipe, Davi, Ana e Eduarda fizeram suas colocações tendo 

como base as suas observações ao longo do acompanhamento do experimento, apesar de não 

apontar explicações corretas, do ponto de vista de termos científicos, traz relação com as 

características do solo. Por meio da sequência de falas referente aos turnos 24 e 25, 

observamos que eles se referem a um solo específico, que é a argila. Já nos turnos 27 e 31, as 

crianças mencionam outros tipos de solo e destacam a terra como o melhor solo para plantar. 

A seguir, apresentaremos os detalhes na fala de Eduarda (Turno 31), com 

fragmentações que corroboram para o entendimento de como ocorreu o processo conclusivo 

acerca do experimento.  

“A plantinha da areia ficou fraca e morreu logo e da argila não nasceu” Fala 

baseada na observação do experimento. 

“A terra que é a boa” Fala conclusiva.  

Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) citam que, quando se utiliza um 

experimento envolvendo momentos de observações de um determinado ciclo de vida real, 

como é o caso desse estudo, que permitiu que as crianças observassem alterações de 

crescimento e desenvolvimento ao longo de um período, tal experimento faz com que as 
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crianças elaborem, com base na observação, uma compreensão biológica que é essencial para 

o processo de significação de novos conceitos.  

Sobre a construção de conceitos, Arce, Silva e Varotto (2011) sinalizam que os 

conceitos aprendidos nessa fase de escolarização, não podem ser concebidos como uma forma 

pronta no processo de aprendizagem escolar, mas organizados e reelaborados pelas crianças 

ao longo de suas experiências. Assim, vemos que palavras como “duro”, quando fazem 

referência à argila, poderão ser reelaboradas em momentos posteriores. 

Moraes (2015) elucida que a categoria crianças usam observações como evidências 

é aquela que traz elementos presentes na aula. Diante do exposto, observamos a 

predominância desta categoria neste episódio, por se tratar do momento da pesquisa 

(SAMARAPUNGAVAN, MANTZICOPOULOS E PATRICK, 2008) em que as crianças se 

encontravam (Fase de Investigação) e se referir à conclusão do experimento.  

A categoria observam o crescimento diferenciado das plantas nos diferentes 

materiais foi identificada no turno 27, no qual observamos que Ana consegue descrever o 

crescimento diferenciado das plantas, tendo como base algumas características referentes aos 

três materiais utilizados na pesquisa. Apresentamos, abaixo, as falas: 

“... a planta cresceu e ficou com um verde bonito, a cor dela aqui demorou de mudar.” 

“Na areia cresceu, cresceu muito também, mas não ficou com a mesma cor.” 

“E a do barro parece que ela tentou, mas não conseguiu nascer.” 

Ao observar as falas de Ana descritas acima, podemos perceber o início de uma 

compreensão acerca de um dos objetivos do experimento, que foi acompanhar o desenvolvimento 

diferenciado das plantas nos três tipos de solo. Apesar de no recorte selecionado para análise 

(Quadro 12) ela estar analisando as tabelas, compreendemos que a observação do ciclo das 

plantas nos diferentes materiais contribuiu para a organização das falas.  

No turno 29, quando Davi tenta explicar à professora sobre qual é o melhor tipo de solo 

para plantar, além de fazer predições quando diz qual é o tipo de solo predileto da sua vó, se 

enquadrou na categoria demonstram conhecimento sobre os tipos de solo e sua importância 

para os seres vivos. A seguir, apresentamos as falas de Davi com algumas associações. 

“Tá tia, a planta nunca vive num lugar ruim.”  Afirmação, demonstrou 

conhecimento sobre o melhor lugar para a planta se desenvolver. 

“A terra preta é boa, a minha vó só planta nela.” Fez afirmação tendo como base a 

sua observação no experimento e o conhecimento adquirido junto à avó.  

“Ela não planta na areia e nem na argila, pois são ruins para as plantas crescerem 

e ficarem grandes...” Fez relação com o conhecimento da sua avó. 
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“... dar frutos pra gente comer.” Demonstrou a importância dos solos para os seres 

vivos, uma vez que elucida sobre a produção de alimentos e que dela depende a nossa 

sobrevivência.   

Do ponto de vista de Eshach e Fried (2005), as experiências para as crianças têm 

influências significativas sobre o desenvolvimento de novos conhecimentos e o conhecimento 

prévio pode influenciar o desenvolvimento de conceitos científicos.  Fica evidente nas falas 

de Davi o seu conhecimento sobre os tipos de solo e sua importância para os seres vivos. 

Quando apresenta a informação advinda do senso comum, a experiência da sua avó, e chega à 

conclusão também com base no resultado do seu experimento, que a planta não vive em lugar 

ruim, percebemos que o aluno constrói significados a partir de suas próprias palavras, e se 

aproxima de um processo de enculturação científica, uma vez que ele foi capaz de construir 

significados, a partir de suas próprias palavras. 

A subcategoria crianças fazem predições também foi abarcada nos turnos 27 e 32, no 

qual Ana e Felipe levantaram hipóteses acerca de suas concepções prévias, durante a atividade. 

Ressaltamos a fala de Felipe, “Olha, meu pai planta num horta grande, esse lugar aqui é 

pequenininho”, pela qual observamos que ele levanta a hipótese de que, possivelmente, o ciclo 

de vida das plantas foi curto por conta do espaço que era muito pequeno, uma vez que o seu pai 

plantava em um lugar maior. No turno seguinte, a professora pergunta aos componentes do grupo 

se eles acreditam que, por ser pequeno aquele espaço, as plantas não tiveram um bom 

desenvolvimento, sendo que as crianças, por unanimidade, responderam que sim. 

Embora o foco desta pesquisa não seja a docência, cabe e é importante destacar o 

papel da professora numa aula investigativa. Apesar de observarmos o desempenho da 

professora em cumprir todas as etapas das atividades investigativas na perspectiva do ENCI, 

acreditamos que neste momento a professora poderia ter demorado mais tempo explorando a 

questão do espaço: se influenciava ou não no desenvolvimento das plantas. Por intermédio 

das interações discursivas professor-aluno apresentadas no episódio 9, observamos que muitas 

vezes a maior preocupação da professora era fazer com que todos falassem e não dava 

condições para que novas questões fossem criadas. 

Ademais, Azevedo (2004) sinaliza que o professor deve conhecer bem o assunto para 

poder propor questões e estimular os alunos a gerar novas perguntas, desta forma, a autora 

explica que o professor deve dar ênfase às respostas dadas pelo aluno. Isso porque, às 

vezes,apesar de erradas, revelam que este conseguiu propor uma solução coerente para a 

situação nova, usando conceitos já discutidos e aprendidos.  
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A categoria crianças comunicam entre si sobre seus achados apareceu uma única 

vez no turno 37 na fala de Juliana, “Tia, Estela falou que o barro não tem vitaminas para a 

planta crescer”. Notamos que, em algum momento da aula, Estela se comunicou com Juliana 

para expressar suas ideias acerca do não desenvolvimento da planta na argila. 

Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) identificaram, em seus estudos, que o 

trabalho em pequenos grupos possibilita que as crianças do jardim de infância se comuniquem 

para compartilhar os resultados de suas investigações e resolver questões. 

Podemos concluir que esta fase de investigação foi valiosa para o processo de 

aprendizagem. O acompanhamento do ciclo das plantas nos três diferentes tipos de solo 

possibilitou as crianças o envolvimento com processos de investigações científicas. Assim 

como as pesquisas de Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008), Howitt, Lewis e 

Upson (2011), Moraes (2015), observamos que crianças pequenas participam com sucesso de 

investigações científicas, uma vez que possuem potencial para fazer observações, questões, 

formular hipóteses com base na investigação e comunicar com seus colegas e professoras 

sobre os seus achados.  

 As categorias abarcadas por meio dos episódios elencados (6 e 9), crianças usam 

observações como evidências, demonstram conhecimento sobre os tipos de solo e sua 

importância para os seres vivos, observam o crescimento diferenciado das plantas nos 

diferentes materiais, crianças comunicam entre si sobre seus achados e crianças fazem 

predições, representaram o processo de significação de conceitos, visto que os mesmos eram 

expostos de formas espontâneas pelas crianças. 

O registro das cores das folhas e crescimento das plantas nas tabelas ao longo do 

acompanhamento do experimento proporcionou condições para um processo de enculturação 

científica, uma vez que foi além de uma simples atividade prática, ou conceitos científicos. 

Através das falas no Quadro 12, referente ao episódio 9, comprovamos que as crianças ao 

analisarem os gráficos do crescimento fizeram uso de uma nova linguagem, que até então era 

desconhecida por eles, a linguagem gráfica. 

 Acreditamos, assim como Moraes (2015), que o trabalho com a construção de tabelas 

e gráficos contribui para o envolvimento de linguagens específicas da Ciência. A apresentação 

desses elementos, nesta fase de escolarização, visa ampliar a percepção das crianças com o 

universo científico e contribui para o desenvolvimento de habilidades científicas. 

 Assim, essa etapa da pesquisa possibilitou observar que as atividades na perspectiva 

do ENCI, nessa fase de investigação, contribuiu para o desenvolvimento nas crianças 

pequenas de algumas habilidades específicas ao fazer científico, pois proporcionou que as 
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crianças coletassem dados, manuseassem tabelas e fizessem, a partir delas, gráficos de 

crescimento, registrassem suas observações por meio de desenhos, além de acompanharem o 

ciclo de vida das plantas, resolverem o problema proposto e apresentarem suas hipóteses. 

 

5.1.3 Aula selecionada da fase de pós-investigação (aula 12). 

 

A aula 12, última aula da SEI, referiu-se à conclusão da investigação. Para este 

momento, as professoras utilizaram o teatro de fantoches, o qual tinha como personagem 

principal Osvaldo, boneco que representava uma criança muito curiosa que esteve presente na 

1ª aula da pré-investigação, com o objetivo de saber como uma semente se transformaria em 

uma planta e qual seria o solo mais apropriado para a mesma crescer forte e saudável.  Após 

este momento, as professoras organizaram uma roda de conversa, a fim de ouvir as crianças 

sobre as suas conclusões acerca dos resultados da investigação. 

No quadro a seguir (Quadro 13 – p. 83), mostramos parte da discussão das crianças e 

professora, referente à sistematização do conhecimento. 
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Quadro 13 – Episódio selecionado da aula 12 

Turno Identificação  Falas Categorias de Análises 

8 Professora Posso dizer que vocês são especialistas nisso agora, né? 

Já que são especialistas, quero saber que se a mãe de 

vocês for plantar uma sementinha, qual deverá ser o solo 
mais apropriado para ela plantar? 

 

9 Todas as 

crianças 

A terra preta! Demonstram 

conhecimento sobre 

os tipos de solo. 

10 Professora Por que, gente?  

11 Andressa Ela é a melhor, pois tem vitaminas, as plantas ficam 

bonitas e dá frutos. 

Crianças usam 
observações como 

evidências. 
Demonstram 
conhecimento sobre os 
tipos de solo e sua 
importância sobre as os 
seres vivos 

12 Professora Isso mesmo, Tiago? Preste atenção! Me conte sobre os 

três tipos de solo. 

 

13 Tiago É para eu falar, tia?  

14 Professora Sim, me conte o que aprendeu sobre os três tipos de solo.  

15 Tiago A areia tem uns grãozinhos parecendo carocinhos 

grossos, a terra é macia e a argila é a mais diferente, 

muito dura, a água não entra nela! Precisamos deles para 

viver! 

Descrevem os tipos de 
solo. 
Demonstram 

conhecimento sobre os 
tipos de solo e sua 
importância sobre os 
seres vivos 

16 Professora Vocês escutaram o que Tiago falou? Mas quero saber o 

porquê que precisamos do solo para sobreviver. 

 

17 Estela Porque também tem animais que dependem dele para 

sobreviver, uns moram embaixo da terra. 

Compreendem a 
importância do solo 
para os seres vivos. 

18 Andressa Igual à minhoca, tia? Vimos naquele dia lá na horta. Crianças fazem 
questões. 
Crianças usam 
observações como 
evidências. 

19 Fernanda Tinha formiga lá também, ela precisa do solo também! Crianças usam 
observações como 
evidências. 

20 Professora Isso, muito bem, Fernanda! Gostei!  

21 Fernanda A gente tem que cuidar do solo, né tia? Molhar, porque 

se não, as minhocas e as formigas vão morrer e a gente 
também, pois não vamos ter comida! 

Crianças fazem 
questões. 
Demonstram 
conhecimento sobre os 
tipos de solo e sua 
importância sobre os 
seres vivos. 

22 Professora  Isso, Fernanda! Mas existem outros animais, quer dizer, 
vários! Já falamos sobre isso na aula passada. Esses dois 

foram o que encontramos aqui na horta. 

 

23 Professora Quero que vocês me lembrem de uma coisa, pois tenho 

andado meio esquecida. Por que mesmo que a semente 

não desenvolveu na argila, vocês já falaram que é duro e 

que não tem vitaminas, mais falta nele uma coisa 

importante, qual é? 

 

24 Tiago O ar. Demonstram 
conhecimento sobre os 
tipos de solo. 
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No episódio selecionado acima (Quadro 13), que retrata a conclusão da investigação, 

identificamos as seguintes categorias: demonstram conhecimento sobre os tipos de solo e 

sua importância sobre os seres vivos, descrevem os tipos de solo e crianças usam 

observações como evidências, e as seguintes subcategorias: demonstram conhecimento 

sobre os tipos de solo e crianças fazem questões.  

Levando em consideração que o recorte selecionado para análise se refere à conclusão da 

investigação, na qual as crianças precisam relembrar o que fizeram e falar sobre os resultados: 

 

Professora Vera: Posso dizer que vocês são especialistas nisso agora, né? Já que 

são especialistas, quero saber que se a mãe de vocês for plantar uma sementinha, 

qual deverá ser o solo mais apropriado para ela plantar? 

 

Esse foi um ponto marcante e merece destaque, uma vez que motivou as crianças na 

retomada de informações que é um fator crucial para a etapa de sistematização do conhecimento.  

Carvalho (2013) salienta que, assim como em todo o processo de uma aula 

investigativa, o professor tem um papel importante nesta etapa, pois precisa proporcionar 

espaço e tempo para sistematização coletiva do conhecimento. Uma vez que ao responder à 

professora, o aluno não só rememora a atividade como também colabora no processo de 

construção do conhecimento que já está sendo sistematizado.  

Ficou evidente nos turnos 11, 15 e 21, a categoria demonstram conhecimento sobre 

os tipos de solo e sua importância sobre os seres vivos, visto que nas falas de Andressa, 

Tiago e Fernanda observamos conceitos nas explicações, pois apresentam, em seus 

argumentos, justificativas elaboradas com base na observação da investigação e seus 

conhecimentos prévios sobre os tipos de solo e sua importância para os seres vivos. A seguir, 

apresentamos as falas das crianças destacando tais evidências: 

Andressa (Turno 11): “Ela é a melhor, pois tem “vitaminas.” Apesar de trazerem 

palavras de seu cotidiano, como “vitaminas” ao invés de “nutrientes”, observamos que sua 

fala demonstra conhecimento sobre uma condição ou variável relacionada ao melhor tipo de 

solo para plantar. 

Andressa (Turno 11): “... as plantas ficam bonitas e dá frutos.” Estabelece a 

relação desenvolvimento (ficam bonitas) X alimento (frutos), demonstrando a importância do 

solo para os seres vivos.  

Tiago(Turno 15):“A areia tem uns grãozinhos parecendo carocinhos grossos, a terra 

é macia e a argila é a mais diferente, muito dura, a água não entra nela!” Além de 

abarcar nessa fala a presença também da categoria descrevem os tipos de solo, quando define 



86 
 

os três solos, notamos que, quando Tiago caracterizou a areia, argila e terra na sua 

especificidade, evidenciou conhecimento acerca dos mesmos. 

Do mesmo modo, quando esse aluno diz “... precisamos deles para viver!”  Associa 

a importância dos tipos de solo para os seres vivos. 

Fernanda (Turno 21):“A gente tem que cuidar do solo, né tia? Molhar, porque se não, 

as minhocas e as formigas vão morrer e a gente também, pois não vamos ter comida!”  Cita 

a necessidade do cuidado com o solo e estabelece conexão com a sobrevivência dos seres vivos. 

Observamos que houve acima, o que Moraes (2015) elucida ao apresentar que a 

investigação, compreendida como modalidade didática, contribui para a aquisição de 

conceitos científicos. Esta mesma autora mostrou em seu estudo que os processos de 

significação e construção de conceitos científicos podem acontecer por duas formas distintas, 

por intermédio da fala ou representações gráficas das crianças. 

Encontramos, no turno17, a subcategoria compreendem a importância do solo para 

os seres vivos, explícita na fala de Estela ao apontar que: “Porque também tem animais que 

dependem dele para sobreviver, uns moram embaixo da terra”. Ao responder à pergunta da 

professora, realizada no turno anterior, sobre o porquê de precisarmos do solo para 

sobreviver, Estela demonstra em seu argumento compreensão acerca da temática discutida, já 

que relaciona a sua importância para a sobrevivência dos animais. Vale salientar que, quando 

ela cita “... uns moram embaixo da terra”, rememora a 10ª aula da SEI referente à fase de 

pós-investigação, durante a qual eles visitaram a horta da escola e observaram a existência de 

alguns animais na terra, a exemplo das formigas e das minhocas.  

Outra subcategoria encontrada que está relacionada ao entendimento do solo é 

demonstram conhecimento sobre os tipos de solo, e esta apareceu em dois momentos: 

primeiro no episódio descrito no Quadro 13, no turno 9, no qual as crianças, por unanimidade, 

disseram que a terra preta era o melhor tipo de solo para plantar, e no turno 24, no contexto 

em que Tiago aponta a presença do ar. 

Foi possível identificar nos turnos 11, 18, 19 e 21 subcategorias associadas às 

habilidades de investigação científicas, tais como, crianças usam observações como 

evidências e crianças fazem questões nas falas de Andressa (Turno 18) e Fernanda (turno 

19). Em tais falas, verificamos que durante a exposição de seus argumentos conclusivos, as 

meninas recordaram suas observações e fizeram questões à professora com o objetivo de 

sedimentar o conhecimento adquirido ao longo da SEI. 

Podemos concluir, por meio das análises das falas acima, relacionadas ao episódio 

selecionado da aula 12 (Quadro 13), que se refere à etapa final da investigação, que as 
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crianças foram capazes de compreender que o solo é importante para a sobrevivência dos 

seres vivos. Importa destacar a eficácia de uma SEI para as crianças construírem 

conhecimentos. De acordo com Carvalho (2013), o objetivo de uma SEI é criar um ambiente 

investigativo em salas de aulas de Ciências, encorajador, o qual proporcione aos alunos 

condições de apresentar seus conhecimentos prévios, para iniciar novos e a partir de suas 

ideias comunicar com seus colegas e professores, começando, assim o processo de 

enculturação científica. 

Além da importância do papel do professor, não só nessa etapa da pesquisa, como em 

todas as outras anteriores, uma vez que é o mediador do conhecimento, destacamos, igualmente, 

que a visita de Osvaldo, o boneco de fantoche, contribuiu para a sistematização do conhecimento 

individual. Isso porque a atividade lúdica nessa fase de escolarização é uma ferramenta 

metodológica eficaz no processo de ensino e aprendizagem. Para Trivelato e Silva (2014), na EI 

os conteúdos de aprendizagem estão interligados com o lúdico e assim se constituem como foco 

de atenção e interesse das crianças pequenas. As mesmas autoras apontam que, como em qualquer 

aprendizagem, o ato de aprender Ciências exige motivação, porém, com o avanço da 

escolarização as atividades lúdicas se tornam menos assíduas em salas de aula.  

Por fim, verificamos através do exposto (Quadro 13), relacionado à sistematização do 

conhecimento, que tem como foco o discurso científico, as crianças apresentaram suas 

descobertas acerca da investigação realizada e empregaram conceitos relacionados aos tipos 

de solos, visando explicar o problema inicial, “Como fazer para uma semente de alpiste 

brotar e a planta crescer saudável?”, e alcançando os objetivos principais da SEI que são 

investigar características e propriedades do solo e compreender sua importância para a 

sobrevivência dos seres vivos. 

 

 

5.2 Análise dos registros selecionados 

 

 

A forma de análise dos registros individuais das atividades se encontra descrita no 

capítulo 3. Como já foi abordado, o motivo da escolha se deu através de desenhos que 

continham elementos que estavam relacionados ao nosso objeto de estudo e se referem às 

aulas já analisadas na secção 4.1. Assim como os estudos realizados por Samarapungavan, 

Mantzicopoulos e Patrick (2008) e Howitt, Lewis e Upson (2011); Moraes (2015), esta 
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pesquisa não objetivou analisar o desenvolvimento do grafismo infantil, mas identificar 

através dos registros das crianças conceitos científicos explorados na SEI intitulada “Solo”.  

Para isso, buscamos identificar na análise dos registros, elementos essenciais para a 

sua compreensão, como está exposto (Quadro 14) e como Moraes (2015), enquadramos a 

análise dos desenhos nas categorias referentes ao conhecimento sobre o ser vivo estudado e 

os materiais utilizados (Quadro 05). Segue abaixo (Quadro 14) os elementos que foram 

determinantes para a análise dos registros. 

 

Quadro 14 – Elementos para análise dos registros 

ELEMENTOS PARA ANÁLISES DOSREGISTROS 

1ª aula (Apresentação do problema): presença de argila, areia, terra e pessoas; 

2ª aula (Apresentação das ferramentas do investigador): presença de pessoas, fita métrica; 

3ª aula (Construção do experimento): presença de pessoas, areia, argila, terra e sementes; 

4ª aula (Observação e registro de crescimento das plantas): presença de pessoas, areia, 

argila, terra, plantas, fita métrica e tabela de crescimento;  

5ª aula (Observação e registro de crescimento das plantas): presença de pessoas, plantas, 

areia, argila, terra, fita métrica e tabela de crescimento; 

6ª aula (Observação e registro de crescimento das plantas): presença de pessoas, fita 

métrica e plantas de cores de diferentes tamanhos e tabela de crescimento. 

7ª aula (Observação e registro de crescimento das plantas): presença de pessoas, areia, 

argila, terra, fita métrica, tabela de crescimento, e plantas de tamanhos e cores de 

diferentes. 

8ª aula (Observação e registro de crescimento das plantas): presença de pessoas, areia, 
argila, terra, fita métrica, plantas de diferentes tamanhos e tabela de crescimento; 

9ª aula (Conclusão do experimento): presença de pessoas; tabela de crescimento 

preenchida, constituindo-se no espaço que se refere ao crescimento das plantas um 

gráfico de barras; e plantas mortas. 

10ª aula (Visita à horta da escola): presença de pessoas, terra preta e plantas.  

11ª aula (Visita à horta da escola para plantação de sementes de coentros e observar se 

existem animais na terra): presença de pessoas, terra preta, sementes, formigas e 

minhocas. 

12ª aula (Conclusão da investigação, a terra como o melhor tipo de solo para o crescimento 

das plantas e reconhecimento do solo como necessário para a sobrevivência dos 

seres vivos): presença de pessoas, plantas, terra preta e boneco de fantoche. 

 

Optamos por utilizar os registros referentes às mesmas aulas selecionadas para 

análise das falas e vídeos, que foram: 

 Pré-investigação: aula 1,Os tipos de solo e sua relação com o desenvolvimento das 

plantas. 
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 Investigação: aula 6, Observação e registro de crescimento das plantas, e aula 

9,Conclusão do experimento. 

 Pós-investigação: aula 12, Conclusão da investigação, a terra como o melhor tipo de 

solo para o crescimento das plantas e reconhecimento do solo como necessário para 

a sobrevivência dos seres vivos.  

Na sequência, apresentaremos os registros selecionados para os três momentos da 

pesquisa (pré-investigação, investigação e pós-investigação), com suas descrições, e em 

seguida traremos algumas considerações acerca da análise dos registros. 

 

5.2.1 Descrição e análise dos registros selecionados 

 

Registros da fase de Pré-investigação 

 

Aula 1:Os tipos de solo e sua relação com o desenvolvimento das plantas. 

 

Os registros selecionados referentes a essa fase da pesquisa foram os de Pedro (Figura 

21), Sophia (Figura 22) e Eduarda (Figura 23). A seguir apresentaremos cada desenho com 

suas características. 

Figura 21 – Registro de Pedro

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 
1- Pedro e seus colegas; 2- Argila;  

3- Terra, 4- Areia.       

 

 

Figura 22 – Registro de Sophia 

              Fonte: Dados da Pesquisa 2016 

              1- Sophia e suas colegas; 2 - Argila; 

              3- Areia; 4- Terra.
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Figura 23 – Registro de Eduarda 

 
                      Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

                         1- Eduarda observando os três tipos de  

         solo; 2- Areia; 3- Terra; 4- Argila

 

Podemos perceber a presença de elementos para compreensão dos registros 

(Quadro 14) referentes à temática discutida no dia da aula em que foram a apresentação 

dos três tipos de solo: areia, argila e terra, bem como a presença de pessoas. Nessa 

primeira aula da fase de pré-investigação, já conseguimos identificar nos registros a 

presença de uma categoria, descrevem os três tipos de solo. Fica claro que nos três 

registros as crianças tentaram diferenciar a argila dos outros dois solos, destacando 

características diferentes em seu traçado quando comparado aos outros, a areia e a terra. 

Como descrito no capítulo 4, para o momento da apresentação dos três tipos de 

solo, a professora dividiu a sala em quatro grupos com quatro componentes cada. 

Importante salientar os detalhes dos registros de Pedro e Sophia para caracterizar esse 

momento. Registraram através do desenho a presença de todos os componentes do 

grupo, quatro pessoas, divergindo do registro de Eduarda que apenas se desenhou, 

observando os três tipos de solo. 

 

Registros da fase de Investigação 

 

Aula 6:Observação e registro de crescimento das plantas 

 

Os registros selecionados referentes a essa fase da pesquisa foram os de Ana 

(Figura 24), Estela (Figura 25) e Davi (Figura 26). A seguir apresentamos cada desenho 

com suas características.  

  

4 

3 
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Figura 24 – Registro de Ana                      

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

1-Ana utilizando a fita métrica para medir a 

planta; 2- Planta; 3- Tabela do crescimento. 

Figura 25 – Registro de Estela

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

1-Estela utilizando a fita métrica para medir as 

plantas; 2- Plantas; 3- Tabela do crescimento. 

 

 

Figura 26 – Registro de Davi 

 

                                  Fonte: Dados da Pesquisa 2016 

1- Davi utilizando a fita métrica para medir a planta;  

2- Tabela do crescimento; 3- Plantas. 

 

 

Através dos registros de Ana, Estela e Davi, é possível identificar elementos que 

foram essenciais para a nossa compreensão dos registros (Quadro 14) referentes a esta 

aula: presença de pessoas, presença da fita métrica, presença de plantas e presença 

de tabelas. Como possuem características semelhantes, todos foram enquadrados na 

mesma categoria relacionada ao conhecimento sobre o ser vivo estudado e os materiais 

utilizados, a saber: Descrevem os materiais utilizados durante as investigações, como a 

fita métrica e fazem tabela de crescimento. 

3 

2 

1 

3 
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O objetivo da investigação nesse dia foi observar o crescimento das plantas, 

acompanhar seu desenvolvimento com base nos três tipos de solo, utilizar a fita métrica 

e registrar o crescimento das plantas na tabela. Podemos observar, através dos registros, 

que a fita métrica foi um objeto significativo durante as atividades para as crianças, pois 

se constituiu como a ferramenta principal da investigação.  

Como já foi abordado no capítulo anterior, por conta do nível de escolarização 

das crianças, que ainda se encontravam na turma Pré II da EI, optamos por utilizar e 

fazer os registros apenas dos números inteiros. As crianças, com a ajuda da professora, 

registraram o crescimento das plantas na tabela. Constatamos, através dos elementos 

explícitos nos desenhos de Ana, Estela e Davi, que se referem à conclusão do 

experimento, que foram elaborados com base nas situações vivenciadas e foram além da 

percepção visual. 

 

Aula 9: Conclusão do experimento 

Os registros selecionados referentes à conclusão do experimento foram os de 

Ana (Figura 27), Henrique (Figura 28) e Andressa (Figura 29). A seguir apresentamos 

cada desenho com suas características.  

  

Figura 27 – Registro de Ana                           Figura 28 – Registro de Henrique

\
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.                                      Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

1-Ana observando as plantas e tabela;                    1- Henrique observando as plantas e tabelas; 

2-Tabela do crescimento preenchida;                     2- Tabela do crescimento preenchida; 

3- Plantas sem vidas.                                               3- Plantas sem vidas. 

 

 

3 

2 

1 

3 

2 
1 



93 
 

Figura 29 – Registro de Andressa 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2016 

1-Andressa observando as plantas; 2- Tabela do crescimento preenchida; 3- Plantas sem vidas. 

 

 Os registros de Ana, Henrique e Andressa, exploram situações vivenciadas por 

eles durante a aula 9, as quais foram referentes à conclusão do experimento, neles 

identificamos os seguintes elementos: presença de pessoas; tabela de crescimento 

preenchida, constituindo-se no espaço que se refere ao crescimento das plantas, um 

gráfico de barras e plantas mortas. 

 O objetivo da aula nesse dia foi fazer a conclusão do experimento, sendo que as 

plantas já estavam mortas e o espaço na tabela que objetivava registrar o tamanho das 

plantas, havia se transformado em um gráfico de barras. Assim, os registros 

selecionados para esse momento, constituídos de desenhos grandes, coloridos e 

expressivos, foram enquadrados na mesma categoria, que foram, Demonstram 

conhecimento sobre os tipos de solo e sua importância sobre os seres vivos e a 

seguinte subcategoria, Descrevem as produções realizadas durante as investigações. 

Fica claro nos três registros relacionados à conclusão do experimento (Aula 9), a 

relação solo X seres vivos e se torna evidente nos registros de Ana e Andressa, quando 

elas demonstram expressão de tristeza em seus desenhos ao observar as plantas mortas. 

Apesar de, nesse trabalho não fazermos análises relacionando falas e registros, apenas, 

observamos em um momento de escuta durante as aulas, onde as crianças interpretavam 

os seus desenhos, achamos importante destacar o registro do aluno Henrique, que apesar 

de ser uma criança tímida, que só participava da aula com estímulo das professoras, 

observamos em seu desenho, assim como os de Ana e Andressa que são mais falantes, 

que apresentou elementos que estavam relacionados ao momento da aula, apontando a 

sua compreensão acerca do objetivo do experimento.  

 A subcategoria descrevem as produções realizadas durante as investigações foi 

enquadrada nos três registros. O gráfico de barras, produto gerado através da investigação, 

3 

2 

1 
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que foi constituído através do preenchimento da tabela do crescimento, foi preenchido aos 

poucos. Nos dias em que mediam as plantas, as crianças registravam informações referentes 

aos tamanhos das plantas no espaço apropriado na tabela, e para constituir barras que 

representavam tamanho real das plantas, utilizavam fitas adesivas coloridas. Observamos o 

empenho das crianças ao desenhar o gráfico, apresentando as barras de tamanhos desiguais, 

as quais indicam o tamanho diferenciado das plantas. O gráfico se tornou importante para as 

crianças, uma vez que facilitou a etapa conclusiva do experimento.  

Através da linguagem gráfica, puderam fazer comparações entre os diferentes 

desenvolvimentos das plantas tendo como base os três tipos de solo estudados. Dessa 

forma, por meio dos registros de Ana, Estela, Davi, Henrique e Andressa referentes à 

fase de investigação, compreendemos que ao longo do acompanhamento do 

experimento, o desenho se apresentou como um instrumento de aprendizagem que 

favoreceu a sistematização do conhecimento individual.  

Registros da fase de Pós-Investigação 

 

Aula 12: Conclusão da Investigação 

Os registros selecionados, referentes à conclusão da investigação, foram os de 

Tiago (Figura 30), Pedro (Figura 31) e Juliana (Figura 32). A seguir apresentamos cada 

desenho com suas características.  

 

Figura 30 – Registro de Tiago    Figura 31 – Registro de Pedro 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.                                         Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

2016

 

4 

2 

1 3 

5 

2 

1 

1-Tiago demonstrando cuidado com as 

plantas molhando-as; 2- Plantas se 

desenvolvendo na terra preta.   

 

1- Pedro demonstrando cuidado com as 

plantas, molhando-as e colocando-as ao sol;2- 

Plantas se desenvolvendo na terra preta; 3- Ser 

vivo (ave) se alimentando da fruta da árvore 

plantada na terra preta; 4- Sol; 5- Nuvens. 
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Figura 32 – Registro de Juliana 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2016 

 
 

 

 

Os registros selecionados para esta fase de pós- investigação, referente à última 

aula da SEI, Tiago (Figura 30), Pedro (Figura 31) e Juliana (Figura 32), enquadraram-se 

na categoria Demonstram conhecimento sobre os tipos de solo e sua importância 

sobre os seres vivos.  

 Tiago (Figura 30) apresentou em seu desenho duas características que 

evidenciaram a sua compreensão sobre o conhecimento em relação aos tipos de solo e 

sua importância para os seres vivos, que foram: 1- plantas se desenvolvendo na terra 

preta, ele não apresentou um solo qualquer, mas sim a terra preta, por acreditar, com 

base na observação do experimento e do conhecimento adquirido através da SEI, que 

ela é a melhor para as plantas se desenvolverem, crescerem fortes e saudáveis; 2- 

Demonstrou cuidado com as plantas molhando-as com uma mangueira, sinalizando que 

mesmo que o tipo de solo seja o mais adequado para plantar, ele precisa de cuidados. 

De modo semelhante, o registro de Pedro (Figura 31) além de apresentar os 

mesmos elementos que Tiago citou, tais como, plantas se desenvolvendo na terra preta e 

demonstração de cuidado com o solo, quando usa o regador, o seu desenho, colorido e 

cheio de detalhes, traz outras características que estão relacionadas à compreensão da 

temática abordada pela SEI: um ser vivo (ave) se alimentando da fruta de um árvore, 

plantada na terra preta, o que observa-se que neste momento expressou a importância do 

solo para os seres vivos, pois não conseguimos sobreviver sem nos alimentar. Outro 

ponto relevante em seu desenho, foi a imagem do sol, acreditamos que ele rememorou 

as suas experiências ao longo do acompanhamento do experimento, uma vez que todos 

os dias eles molhavam as plantas e colocavam ao sol para receber luz. 

Corroborando para a compreensão acerca da sedimentação do conhecimento sobre 

os tipos de solo e sua importância para os seres vivos, o registro de Juliana (Figura 32), 

1 3 

2 

1-Boneco de fantoche, Osvaldo; 2- Planta cultivada 

na terra preta; 3- Juliana e seus colegas na roda de 

conversa. 
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também apresenta planta cultivada na terra preta. Em contrapartida, o seu desenho 

relacionou-se ao acontecimento da aula 12, contou com a presença de Osvaldo, o boneco de 

fantoche, a sua presença e de suas colegas em uma roda de conversa. A visita de Osvaldo e 

a roda de conversa, estratégia metodológicas utilizadas pelas professoras para essa etapa 

conclusiva da investigação, visou sistematizar o conhecimento e discutir sobre as 

investigações realizadas e as descobertas encontradas. Assim, através do exposto nos 

registros, observa-se que as crianças conseguiram representar por meio dos desenhos suas 

compreensões acerca da temática estudada na SEI.  

 

5.2.2 Algumas considerações sobre a análise dos registros selecionados 

 

A partir das descrições dos desenhos acima, traremos, a seguir, algumas discussões 

sobre a construção de novos conceitos que foram observados através dos registros. De 

acordo com alguns estudos (SAMARAPUNGAVAN, MANTZICOPOULOS e PATRICK 

2008; DOMINGUEZ e TRIVELATO, 2009; SASSERON e CARVALHO, 

2010;DOMINGUEZ e TRIVELATO, 2014; FOX e LEE, 2013; MORAES, 2015; 

CAPPELLE e MUNFORD, 2015), os desenhos que têm como base observações científicas, 

colaboram para o processo de construção de novos conceitos. 

Os registros da aula selecionada para a fase da pré-investigação apresentaram 

elementos que foram necessários para essa fase inicial da pesquisa, pois visou à 

aproximação do aluno com o que já se produziu acerca do tema, através de ferramentas 

lúdicas adequadas para essa idade, possibilitou o contato com os três tipos de solo e 

constituiu uma base para as etapas posteriores. Na fase de Investigação, caracterizou-se 

pelo registro e crescimento das plantas, as crianças trouxeram, nos desenhos, elementos 

que demonstram informações específicas do conhecimento científico, que foram: 

presença de fita métrica, plantas, pessoas, tabelas e gráfico de barras.  

O desenho de Henrique (Figura 28) referente à aula 9, nos chamou a atenção, 

não só porque apresentou os elementos essenciais para a nossa compreensão (Quadro 

14), mas pelo seu perfil, uma criança tímida, muito calada, que só participa da aula com 

incentivo da professora, revelando uma certa dificuldade para se expressar oralmente. 

Mas, através do desenho, temos indícios de que ele se apropriou dos conhecimentos 

científicos explorados durante o acompanhamento do experimento. 

Nesse sentido, em relação ao uso dos desenhos enquanto atividade na sala de 

aula, destacamos que, para os pesquisadores Sasseron e Carvalho, 
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O objetivo do desenho nas aulas de ciências consiste em auxiliar na 

exposição dos significados por eles construídos sobre aquele assunto 

específico e muitas vezes se torna mais fácil para a criança que tem 

dificuldade em expor as suas ideias que ainda não conseguem ser explicitada 

através de um texto escrito (SASSERON, CARVALHO, 2010, p. 17). 

 

Nesse contexto, compreendemos que, para o sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem nas aulas de Ciências, o professor deve buscar métodos apropriados para 

a especificidade de cada aluno. Sobre esse posicionamento, Dominguez e Trivelato 

(2014) mostraram em seus estudos que, apesar das diferenças na forma de se expressar, 

as crianças conseguem, com a ajuda de alguns recursos didáticos, internalizar o que lhe 

foi apresentado. Percebemos em todos os registros que concerne a esta etapa, que as 

crianças apresentaram nos desenhos elementos que fizeram relação com as atividades 

disponibilizadas durante o acompanhamento do experimento. 

Para Moraes (2015), quando uma criança desenha, além de utilizar a memória 

visual sobre os momentos vivenciados, eles utilizam o recurso da imaginação. 

Dominguez e Trivelato (2009) também elucidam que os desenhos infantis expressam o 

pensamento das crianças. Desta forma, foi observado por meio das características dos 

registros selecionados da fase de Pós-Investigação que as crianças criaram maneiras 

próprias, através de pequenos detalhes, de representar os fenômenos que foram 

observados durante o desenvolvimento da SEI. 

De acordo com Pereira (2005), a criança desenha menos o que vê e mais o que 

sabe. Observamos nos registros de Tiago (Figura 30) e Pedro (Figura 31), referente à 

aula 12, que seus desenhos foram além da percepção visual, como a aula objetivava 

sedimentar o conhecimento e para isso eles tiveram que relembrar momentos da 

investigação. As crianças trouxeram elementos que representavam os conceitos que 

foram abordados ao longo do experimento.  

As categorias encontradas nos registros selecionados referentes aos três 

momentos da pesquisa: descrevem os três tipos de solo; demonstram conhecimento 

sobre os tipos de solo e sua importância sobre os seres vivos; descrevem os materiais 

utilizados durante as investigações, como a fita métrica e fazem tabela de crescimento 

e a subcategoria, descrevem as produções realizadas durante as investigações, bem 

como, os elementos encontrados que foram essenciais para a compreensão dos 

desenhos, uma vez que faz relação com a temática apresentada, representaram um 

envolvimento da crianças nos processos de investigação. Assim, vêm contribuir para a 
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construção de novos conceitos científicos e, consequentemente, para o desenvolvimento 

de habilidades científicas nas crianças dessa fase escolar. 

Notamos, com este estudo, que o desenho tem um papel fundamental na 

construção do conhecimento na EI. Entretanto, há de se refletir sobre a condução dessa 

atividade na EI. Segundo Fox e Lee (2013), o desenho nessa fase de escolarização tem 

sido direcionado mais às atividades artísticas e esses autores abordam que geralmente o 

professor da EI incentiva a criança usar a sua imaginação quando desenham e 

comunicam pensamentos, impressões e sentimentos em suas obras de artes. 

Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) sugerem que o professor do 

jardim de infância utilize desenhos para registrar observações científicas. Importante 

ressaltar que ele não deve ocorrer de forma desconexa à temática, mas num contexto 

investigativo, ou seja, que perpasse por etapas que foram desencadeadas por uma 

situação-problema. Por fim, através da análise dos registros relacionados das três fases 

da investigação, observamos que os desenhos possuem um enorme potencial de 

significação de conceitos na EI, sendo que as crianças dessa fase de escolarização 

utilizam uma diversidade de linguagens, além da oral, na qual o desenho desempenha 

um importante papel na construção do conhecimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entendendo que a criança pequena é um investigador nato, uma vez que busca 

compreender o mundo desde a tenra idade, esse estudo emergiu de algumas 

inquietações da pesquisadora que buscava compreender sobre as possibilidades e 

desafios da inserção dessa criança no universo das Ciências. Partindo desse pressuposto, 

a questão norteadora dessa pesquisa, busca observar: É possível encontrar processos de 

investigação científica na EI? 

Para nos oferecer embasamento e compreender a temática desse estudo, 

buscamos referenciais tanto no âmbito nacional, quanto no internacional, que discutiam 

a construção do conhecimento científico na EI. A tese de Moraes (2015) e a pesquisa de 

Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) nos possibilitaram uma 

aproximação inicial com alguns autores e conceitos desta temática. 

A partir de atividades investigativas que compuseram uma SEI, buscamos 

analisar possibilidades de processos de educação científica na EI, durante a aplicação 

destas atividades. Optamos em utilizar o ENCI, por acreditarmos no potencial dessa 

proposta, uma vez que as suas etapas visam à construção do conhecimento e contribuem 

para o desenvolvimento de habilidades científicas em crianças pequenas. Sendo assim, 

nos aproximamos de autores e pesquisas que fizessem referência a essa área do 

conhecimento e o utilizam como prática pedagógica.  

A decisão em utilizar a SEI relacionada à temática solo, partiu da relevância 

desse tema para a importância e sobrevivência dos seres vivos. E por acreditar que a sua 

inserção deve ser feita desde o jardim de infância. A aplicação da SEI possibilitou o 

desenvolvimento de dados que foram analisados a partir de categorias adaptadas de 

Moraes (2015), as quais estão relacionadas ao processo de investigação científica e ao 

conhecimento sobre o ser vivo estudado e materiais utilizados. 

Apesar de, como já abordado anteriormente, o foco desta pesquisa não ser a 

docência, é importante elucidar que o professor tem um papel primordial no 

desenvolvimento das atividades investigativas, sendo que depende dele a mediação e 

motivação para as crianças construírem o conhecimento. O professor precisa estar 

preparado, ou seja, ter conhecimento de conteúdos conceituais e metodológicos, pois 

estamos imersos num mundo científico, tecnológico e em constante evolução, onde a 

escola não é mais o único lugar de apropriação de conhecimento.  



100 
 

Deste modo, visando o sucesso da aplicação da SEI, as professoras deste estudo 

participaram de quatro momentos de formação, tiveram oportunidades de estudar a SEI 

em questão, assistir vídeos, participar de atividades e fazer leitura de textos e estudos 

relacionados às etapas do ENCI. Embora tenhamos observado que, durante alguns 

momentos, elas deveriam ter explorado mais tal questão, acreditamos que elas se 

esforçaram para fazer o melhor e cumpriram todas etapas propostas pelo ENCI.  

Nesse contexto, inferimos para que o ENCI seja utilizado como prática 

pedagógica, desde a EI, por acreditar que ensinar ciências para crianças pequenas não 

está somente relacionada à apresentação de conceitos, privando-as de um contato mais 

sistematizado com a prática, mas é possibilitar o seu reconhecimento enquanto sujeitos 

sociais, movidos por uma curiosidade natural. Entendemos que nas, interações, esse 

sujeito constrói a sua identidade e percepções acerca dos conhecimentos que são 

essenciais para a sua formação. 

Com base nos episódios selecionados para as análises, constatamos que a SEI 

apresentada na perspectiva do ENCI e com a organização das atividades nos momentos 

de Samarapungavan, Mantzicopoulos e Patrick (2008) foi um agente potencializador 

para a inserção das crianças na cultura científica, pois possibilitou que: As crianças 

realizassem experimentos simples para investigar características, propriedades do solo e 

acompanhar o desenvolvimento do alpiste nos três diferentes materiais; Comunicassem 

oralmente, fazendo questões, predições e conclusões sobre os experimentos 

relacionados às propriedades do solo e utilizaram dados obtidos experimentalmente para 

justificar suas ideias; Organizassem e registrassem informações sobre propriedades do 

solo por meio de desenhos; Observassem e registrassem as características de 

desenvolvimento das plantas em diferentes tipos de solo em tabelas e, por fim, 

compreendessem que o solo é importante para a sobrevivência dos seres vivos. Todas as 

atividades descritas se caracterizam como habilidades de investigação científica.   

 A seguir, apresentamos as categorias contempladas nas nossas análises (Quadro 

15) relacionadas às habilidades de investigação científica e conhecimento sobre o ser 

vivo estudado e os materiais utilizados. Logo após, discorremos acerca de tais 

habilidades, tendo como base os resultados dos nossos estudos. 
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Quadro 15 – Categorias e subcategorias contempladas nas análises 

Momentos da Pesquisa 

(Samarapungavan, 

Mantzicopoulos e 

Patrick, 2008) 

Habilidades de investigação 

científica 
Conhecimento sobre o ser 

vivo estudado e os materiais 

utilizados 

Pré-investigação Crianças usam observações como 

evidências; 

Crianças fazem questões; 

Crianças fazem predições. 

Descrevem os três tipos de 

solo. 

Investigação Crianças observam e registram 

dados durante a observação; 

Crianças usam com segurança 
equipamentos e materiais 

apropriados, explorando-os e 

identificando-os durante a 

investigação; 
Crianças usam observações como 

evidências; 

Crianças comunicam entre si sobre 
os seus achados; 

Crianças fazem predições. 

Observam o crescimento das 

plantas nos diferentes 

materiais; 
Demonstram conhecimento 

sobre os tipos de solo e sua 

importância para os seres 

vivos. 
Descrevem os materiais 

utilizados durante as 
investigações, como a fita 

métrica e fazem tabela de 

crescimento. 
Descrevem as produções 

realizadas durante as 

investigações. 

Pós-investigação Crianças usam observações como 
evidências; 

Crianças fazem questões. 

Demonstram conhecimento 
sobre os tipos de solo e sua 

importância para os seres 

vivos. 
Descrevem os tipos de solo; 

Demonstram conhecimento 
sobre os tipos de solo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

A partir do exposto (Quadro 15), tendo como base as categorias e subcategorias 

abarcadas em nosso estudo, notamos que estas trazem evidências da inserção das crianças 

em processos de investigação científica, pois conseguiram descrever as características dos 

três tipos de solo, observaram o crescimento diferenciado das plantas, utilizaram a fita 

métrica para medir a altura, registraram informações sobre o desenvolvimento das plantas 

em tabelas, sendo possível constituir um gráfico de barras. Contudo, podemos afirmar que a 

abordagem metodológica adotada pelas professoras através do ENCI, tendo como base na 

organização das atividades os três momentos, pré-investigação, investigação e pós-

investigação, se tornou aliada na introdução desses conceitos científicos, facilitando o 

processo de ensino e aprendizagem nessa fase escolar. 

Em relação à questão da nossa pesquisa, percebemos que a presença das 

categorias de análises utilizadas neste estudo nos indicam que as crianças podem 
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participar de processos de investigação científica.  A par disso, observamos, em 

nosso estudo, que as crianças pequenas fizeram predições que estão relacionadas ao 

processo de investigação científica. Ficou evidente que a maioria dos levantamentos de 

hipóteses das crianças está relacionada aos seus conhecimentos prévios, que são 

constituídos de informações advindas do cotidiano, como conhecimento tecnológico, 

científico e outros. Torna-se essencial para a educação científica aproveitar esses 

conhecimentos que as crianças trazem consigo para resolver problemas em sala de aula 

relacionados à sua realidade, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de 

habilidades que as conduzirá para a AC. 

Vimos ainda que as crianças fizeram questões, o que também está ligado 

diretamente ao processo científico – característica essa que foi observada durante os três 

momentos da pesquisa. As crianças utilizavam, na maioria das vezes, com o objetivo de 

reorganizar as suas ideias e sedimentar os conhecimentos adquiridos através das 

atividades disponibilizadas pelas professoras. Também relacionadas ao processo 

científico, as crianças usaram observações como evidências. Geralmente, as crianças 

utilizavam quando, durante a investigação, apresentavam fatos observados e 

vivenciados por eles durante o desenvolvimento das atividades investigativas.  

Assim como ocorreu nos estudos de (SAMARAPUNGAVAN, 

MANTZICOPOULOS E PATRICK, 2008; HOWITT, LEWIS E UPSON, 2011; 

MORAES, 2015), foi possível observar evidências da inserção das crianças em 

processos de investigação cientifica desde este período de escolarização, ao: 

Observarem e registrarem dados durante a observação; crianças usaram com 

segurança equipamentos e materiais apropriados, explorando-os e identificando-os 

durante a investigação. 

A maioria das aulas da SEI (de 4 a 9) estava relacionada com a observação do 

experimento e registro de crescimento das plantas. As crianças participaram com 

entusiasmo nesse momento, com a ajuda da professora, mediram as plantas com a fita 

métrica e registravam informações como data da observação, cores das folhas e 

cumprimento das plantas.  Da forma que foi registrado o crescimento das plantas, 

através da fita adesiva colorida, deu ênfase a um gráfico de barras e possibilitou que 

durante a conclusão do experimento, as crianças utilizassem a linguagem gráfica para 

abordar sobre as suas concepções, ficando evidente a compreensão da temática discutida 

durante a observação do experimento. 
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Verificamos, ademais, que, ao comunicarem entre si sobre os seus achados, as 

crianças também relacionaram às habilidades cientificas. Isso foi observado no momento da 

investigação, no qual as crianças se comunicavam com seus colegas sobre seus achados e 

hipóteses a respeito do fenômeno estudado. No tocante ao conhecimento sobre o ser vivo 

estudado e os materiais utilizados, foram identificados através do Quadro 15, tanto no 

momento da investigação e no pós-investigação, quando as crianças observaram o 

crescimento das plantas nos diferentes materiais; descreveram as produções 

realizadas durante as investigações; descreveram os tipos de solo; demonstraram 

conhecimento sobre os tipos de solo e sua importância para os seres vivos; 

demonstraram conhecimento sobre os tipos de solo. O conhecimento sobre o ser vivo 

estudado, presentes nas falas das crianças, se refere ao entendimento das propriedades dos 

solos e sua importância para a sobrevivência dos seres vivos. 

 Os registros selecionados para análise também demonstraram conhecimento 

sobre a temática estudada, uma vez que trouxeram elementos através de desenhos que 

estavam relacionados às propriedades dos solos, sua importância para a sobrevivência 

terrestre e desenvolvimento das plantas. Alguns estudos sobre observações científicas 

com crianças pequenas (SAMARAPUNGAVAN, MANTZICOPOULOS e PATRICK 

2008; DOMINGUEZ e TRIVELATO, 2009; SASSERON e CARVALHO, 

2010;DOMINGUEZ e TRIVELATO, 2014; FOX e LEE, 2013; MORAES, 2015; 

CAPPELLE e MUNFORD, 2015), sinalizam que o desenho é uma ferramenta eficaz no 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que contribui para processos de 

significação de conceitos.  

Observamos que os desenhos se revelaram, não só como uma atividade 

diversificada em meio às tradicionais, mas como uma linguagem a mais que deve ser 

aproveitada na EI, apenas para trabalhar conteúdos artísticos, mas como estratégia que 

objetiva significar os conceitos científicos abordados em sala de aula.  

 Por fim, verificamos ainda que as atividades lúdicas, a exemplo de teatro de 

fantoches, músicas, vídeoclip, filmes, rodas de conversas, além da interpretação do 

gráfico de barras, facilitaram a compreensão das crianças no entendimento sobre as 

propriedades do solo e sua importância para os seres vivos. Igualmente, permitiram as 

crianças experimentarem diversas linguagens e se aproximarem da cultura científica.  

Ao concluirmos esse estudo, esperamos que ele possa contribuir para as 

pesquisas em ensino de ciências na educação infantil, uma vez que analisou evidências 

da inserção das crianças pequenas em processos de investigação científica. A 
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divulgação e socialização de estudos dessa natureza são condições essenciais para 

impulsionar propostas de melhoria do ensino, pois pode ser um elo entre escola e poder 

público. Desse modo, reiteramos nossa defesa de que o acesso à AC se inicie já nas 

fases iniciais da EI, em razão de, por meio da presente pesquisa, termos comprovado 

nossa hipótese inicial de que as crianças, enquanto sujeitos ativos de sua história, podem 

aguçar a natural curiosidade que trazem e isso lhes servir como incentivo a pensar e 

explicar o mundo à sua volta. Por fim, destacamos o caráter essencial do ensino de 

ciências na EI, que é justamente o de auxiliar a que as crianças-sujeitos, por meio do 

acesso à AC, constituam-se, ao longo do seu processo formativo, em sujeitos cônscios 

de seu papel social e ativos, como investigadores, em suas realidades sociais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALENCAR, R. N. B. de. O processo de aprendizagem das crianças por meio da 

música e elementos sonoros em espaços educativos. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências na Amazônia)– Manaus : UEA , 2015. 

 

ALMEIDA, E. S. A.; FACHÍN-TERÁN, A. A alfabetização científica na Educação 

Infantil: possibilidades de integração. In: Lat. Am. J. Sci. Educ, v. 2, p. 12032, 2015. 

 

ANDRÉ, M. O que é um estudo de caso qualitativo em educação. In: Revista da 

FAEEBA – Educação e contemporaneidade, Salvador, V.22, n.40, p.95-103, julho-

dezembro, 2013.  

 

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científico-tecnológica para quê? In: 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 3, n. 2, p. 105-116, 

2001. 

 

ARCE, A.; SILVA, D.A.S. M.; VAROTTO, M. Ensinando ciências na educação 

infantil. Campinas, SP: Editora Alínea, 2011. 

 

AZEVEDO, M. C. P. S. Ensino por investigação: problematizando as atividades em sala 

de aula. In: Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática/ Anna Maria Pessoa de 

Carvalho, (org). São Paulo: Cegage Learning, 2004. 

 

BAPTISTA, M. L. M. Concepção e implementação de actividades de investigação: 

um estudo com professores de física e química do ensino básico. 2010. Disponível 

em <http://hdl.handle.net/10451/1854>. Acesso em: 25 mar. 2016. 

 

BELEI, R.A.; GIMENIZ-PASCHOAL, S.R.; NASCIMENTO, E.N.; MATSUMOTO, 

P.H.V.R.O uso de entrevista, observação e vídeo-gravação em pesquisa qualitativa. In: 

Cadernos de Educação, Pelotas, v. 30, n. 1, p. 187-199, 2008. 

 

BIZZO, N.M.V. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Editora Ática, 1998. 

 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto Editora, 1994. 

 

BRASIL.  Parâmetros  Curriculares  Nacionais: Ciências Naturais. 2ª Versão. 

Secretaria de Educação Fundamental: MEC – Brasília, 1997. 

 

______. Ministério de Educação e do Desporto. Referencial curricular nacional para 

educação infantil. vol.3. Brasília, DF: MEC, 1998. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 

curriculares nacionais para a educação infantil/ Secretaria de Educação Básica – 

Brasília: MEC, SEB, 2010. 

 

______. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 

Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: formação do professor 



106 
 

alfabetizador: caderno de apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Brasília: MEC, SEB, 2012. 

 

_______. Ministério Da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base Nacional 

Comum Curricular. Brasília, 2016. Disponível em 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 23 out. 2016. 

 

BRICCIA, V. Competências docentes em um projeto de inovação para a educação 

científica. 2012. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/cite.php?id=tde-12062012-143125&lang=pt-br>. Acesso em: 

26 jun. 2015.  

 

CACHAPUZ, A.; PRAIA, J.; JORGE, M. Da educação em ciência às orientações para o 

ensino das ciências: um repensar epistemológico. In: Ciência e Educação. v. 10, n. 3, 

2004, p. 363 – 381. 

 

_______. GIL-PEREZ, D. CARVALHO, A. M. P. de. PRAIA, J. VILCHES, A.A 

necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

CAPECCHI, M.C.V.M. Problematização no Ensino de Ciências.IN: CARVALHO, 

A.M.P. (org.). Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em 

sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

CAPPELLE, V.; MUNFORD, D. Desenhando e escrevendo para aprender ciências nos 

anos iniciais do ensino fundamental. In: Alexandria –Revista de Educação em 

Ciência e Tecnologia, v. 8, n. 2, p. 123-142, 2015. 

 

CARMO, A.B.; CARVALHO. A. M. P. Múltiplas linguagens e a matemática no 

processo de argumentação em uma aula de física: análise dos dados de um laboratório 

aberto. In: Investigações em Ensino de Ciências. vol.17(1), pp. 209-226, 2012. 

 

CARVALHO; A. M. P. de; Ensino e aprendizagem de ciências: referenciais teóricos e 

dados empíricos das sequências de ensino investigativo (SEI). In: O uno e o diverso na 

educação. Uberlândia: EDUFU, 253-266, 2011b. 

 

___________; Uma metodologia de pesquisa para estudar os processos de ensino e 

aprendizagem em salas de aula. In: A pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas 

metodologias/ organizadores Flávia Maria Teixeira dos Santos, Ileana Maria Greca. – 

2. Ed. rev. – Ijui; Ed. Unijuí – 440 p. – (Coleção educação em ciências). 2011c. 

 

CARVALHO; A. M. P. de; PÉREZ, D. G. Formação de Professores de Ciências. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

 

CARVALHO; A. M. P. de; OLIVEIRA, C.; SASSERON, L. H.; SEDANO, L.; 

BATISTONE, M. Ciências, 2º ano. In: Coleção Investigar e Aprender. Editora 

Sarandi; 1ª edição. São Paulo, 2011a. 

 

CARVALHO; A. M. P. de; SASSERON, L.H. Sequências de Ensino Investigativas 

(SEIs): O que os alunos aprendem? In: TAUCHEN, G.; SILVA, J.A. (Orgs.). Educação 



107 
 

em ciências: epistemologias, princípios e ações educativas. 1ed. Curitiba, PR: CRV, 

175 p. 2012. 

 

_____________.Ensino de ciências por investigação: condições para implementação 

em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. In: 

Revista Brasileira de Educação. 22, 89-100, 2003. 

 

CIRINO, F. O. Sistematização participativa de cursos de capacitação em solos para 

professores da educação básica (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências. Universidade Federal de Viçosa – UFV, Dissertação 

de mestrado, 2008. 

 

COELHO, M. R., FIDALGO, E. C., Santos, H. G., BREFIN, M. D. L. M. S. PÉREZ, D. 

Solos: tipos, suas funções no ambiente, como se formam e sua relação com o 

crescimento das plantas. In: EMBRAPA, 2015. Disponível em 

<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94212/1/Ecossistema-cap3C.pdf>. 

Acesso em: 26 mar. 2016. 

 

COLINVAUX, D. Ciências e crianças: Delineando caminhos de uma iniciação às 

ciências para crianças pequenas. In: Contrapontos. vol. 4, n. 1, p. 105-123, 2004. 

 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: 

fundamentos e métodos.3 ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

 

DOMINGUEZ, C. R. C.; TRIVELATO, S. F. Ciências na Educação Infantil: desenhos e 

palavras no processo de significação sobre seres vivos. In: Enseñanza de lãs Ciencias, 

vol. extra, p. 3236-3248, 2009. 

 

______; ______. Crianças pequenas no processo de significação sobre borboletas: como 

utilizam as linguagens? In: Ciência & Educação, Bauru, v. 20, n. 3, p. 687-702, 2014. 

 

ESHACH, H.; FRIED, M.N. Should Science be Taught in Early Childhood? In: Journal 

of Science Education and Technology. v. 14, n. 3, September, 2005. 

 

ESHACH, H. Science literacy in primary schools and pré-schools. Netherlands: 

Spirnger, 2006. 

 

FAVORETO, E. D. de A.; ENS, R. T. Pesquisas com crianças e a Formação de 

Professores/ Romilda Teodora Ens, Marynelma Camargo Garanhani (organizadoras). 

Curitiba: PUCRess, 2015. 

 

FOUREZ, G. Crise no ensino de ciências? In. Investigações em Ensino de Ciências – 

vol. 8(2), pp. 109-123, 2003. 

 

FOX, J. E.; LEE, J. When Children Draw vs When Children Don‟t: Exploring the 

Effects of Observational Drawing in Science. In: Scientific Research. V. 4, n° 7ª1, 11- 

14, 2013. 

 



108 
 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

FREIRE, A. Reformas curriculares em ciências e o ensino por investigação. In: Atas do 

XIII Encontro Nacional de Educação em Ciências, Castelo-Branco. p.105. 2009.  

 

FUMAGALLI, L.O ensino das ciências naturais no nível fundamental da educação 

formal: argumentos a seu favor. In: WEISSMANN, Hilda. Didática das Ciências 

Naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre: ArtMed, p. 13-31, 1998. 

 

GIL-PÉREZ, D; CARVALHO, A. M. Dificultades para la incorporación a la 

enseñanza de lós hallazgos de la investigación en didáctica de las ciencias. In: 

Educación Química,11(2), pp. 2244-251, 2000. 

 

GIL-PÉREZ, D;  MACEDO, B.; MARTÍNEZ TORREGROSA, J.; SIFREDO, C.; 

VALDÉS, P.; VILCHES, A. (Eds.). ¿Cómo promover el interés por la cultura 

científica? Una propuesta didáctica fundamentada para la educación científica de 

jóvenes de 15 a 18 años. Santiago: OREALC/UNESCO, 2005. 

 

GIL-PÉREZ, D; VILCHES, A. Una alfabetización científica para el siglo XXI. 

Obstáculos y propuestas de actuación. In: Investigación en la Escuela, v.43, pp.27-37, 

2001. 

 

GRAUE, M. E.; WALSH, D. J. Investigação Etnográfica com Crianças: teorias, 

métodos e ética. Lisboa: Edição da Fundação Calouste Gulbenklan, 2003. 

 

HOWITT, C. LEWIS, S.; UPSON, E. It’s a mystery! A case study of implementing 

forensic science in preschool as scientific inquiry. In: Early Childhood, 36(3), 2011. 

 

LOCATELLI, R. J.;CARVALHO, A. M. P. Uma análise do raciocínio utilizado pelos 

alunos ao resolverem problemas os propostos nas atividades de conhecimento físico. In: 

Revista Brasileira de pesquisa em Educação em Ciências, vol.7, p.1-18, 2007. 

 

LORENZETTI, Leonir; DELIZOICOV, Demétrio. Alfabetização científica no contexto 

das séries iniciais. In: Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 3, n. 1, p. 1-17, 

2001. 

 

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

 

MACHADO, V. F.; SASSERON, L. H. As perguntas em aulas investigativas de 

ciências: a construção teórica de categorias. In: Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências, v. 12, n. 2, p. 29-44, 2012. 

 

MALAFAIA, G., RODRIGUES, A. S. de L. Uma reflexão sobre o ensino de ciências 

no nível fundamental da educação. In: Ciência & Ensino. vol. 2, n. 2, junho de 2008.  

 

MARTINS, A. M. Os Municípios e a escola de nove anos: dilemas e perspectivas. In: 

SILVA, A. M. e col.(Org.). ENDIPE – Anais. Recife: ENDIPE, p.363-377, 2006. 

 



109 
 

MICARELLO, H. A. L. S. Práticas pedagógicas e respeito à cidadania infantil. In: José 

Jacckson Reis dos Santos; Maria Iza Pinto de Amorim; Sandra Márcia Campos Pereira. 

(Org.). A qualidade na educação infantil e os direitos da criança pequena. 

1ed.Vitória da Conquista: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 2013, 

v. , p. 23-36. 

 

MORAES, T. S. V.O desenvolvimento de processos de investigação científica para o 

1º ano do ensino fundamental. Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo/São Paulo, 2015. Tese de Doutorado. USP. 

 

MUNFORD, D. LIMA, E. M. C. de C. e. Ensinar ciências por investigação: em quê 

estamos de acordo? In: Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 9, n. 1, 2007. 

 

PATRICK, H; MANTZICOPOULOS, P; SAMARAPUNGAVAN, A. Motivation for 

Learning Science in Kindergarten: Is There a Gender Gap and Does Integrated Inquiry 

and Literacy Instruction Make a Difference. In:Journal  of Research in Science 

Teaching. vol. 46, N°.2, pp. 166–191, 2009. 

 

PEREIRA, L.T.K. 2005. O desenho infantil e a construção da significação: um 

estudo de caso. Portal da Unesco. Disponível 

em: <http://portal.unesco.org/culture/fr/file_download.php/9ffc37e6d64b38a5978c9202

d23b913clais-krucken-pereira.pdf>.Acesso em: 06 nov. 2016. 

 

PINHEIRO, E. M., KAKEHASHI, T. Y. , ANGELO, M. O uso de filmagem em 

pesquisas qualitativas. In: Revista Latino-americana deEnfermagem.2005, set-out; 

13(5):717-22. 

 

RAMOS, M. M. S. História da educação infantil pública municipal: Campinas 1940-

1990. Bragança Paulista, 2001. (Dissertação de mestrado). USF – 2001. 

 

RODRIGUES, B. A.; BORGES, A. T. O ensino de ciências por investigação: 

reconstrução histórica. In: Anais do XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, 

2008. 

 

ROSA, T. D. Ensino de Ciências e Educação Infantil. In: Educação Infantil: pra que te 

quero? (org. por Maria Craidy e Gládis Elise P. da Silva Kaercher). Porto Alegre: 

Artmed,2001. 

 

ROSMANN, M. A.; GLATT, V.; Da Educação Infantil à alfabetização científica: 

proposições para a sociedade aprendente. In: Anais XVI ENDIPE - Encontro Nacional 

de Didática e Práticas de Ensino – UNICAMP – Campinas – 2012. 

 

SÁ, A.L. de. Um olhar sobre a abordagem educacional de Reggio Emilia.In: 

RevistaPaidéia.vol. 7, n. 08, 2010. 

 

SAMARAPUNGAVAN, A.; MANTZICOPOULOS, P.; PATRICK, H. Learning 

Science Through Inquiry in Kindergarten. In: Science Education. 92:868 – 908, 2008. 

 

SANTOS, W. L. P. dos. Educação científica na perspectiva de letramento como prática 

social: funções, princípios e desafios. In: Revista Brasileira de Educação, São Paulo, 



110 
 

v. 12, n.36, set/dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2016. 

 

SANTOS. L. P. S. Educação científica na perspectiva de letramento como prática 

social: funções, princípios e desafios. In:Revista Brasileira de Educação .vol. 12 n. 36 

set./dez. 2007. 

 

SANTOS, M. S., AMARAL, C. L. C.,& MACIEL, M. D. (2012). Temas 

sociocientíficos – “Cachaça” em Aulas Práticas de Química na Educação Profissional: 

uma abordagem cts. In: Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 14(1), 227. 

 

SASSERON, L. H. CARVALHO, A. M. P. Alfabetização Científica: uma revisão 

bibliográfica. In:Investigações em Ensino de Ciências. v 16(1), pp. 59-77, 2011. 

 

______; ______. Almejando a Alfabetização Científica no Ensino Fundamental: A 

proposição e a procura de indicadores do processo. In:Investigações em Ensino de 

Ciências – V13(3), pp.333-352, 2008. 

 

______; ______. Escrita e Desenho: Análise de registros elaborados por alunos do 

Ensino Fundamental em aulas de Ciências. In:Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências. Vol. 10 nº 2, 2010. 

 

SCARPA, D. L; SILVA, B. M., A Biologia e o Ensino de Ciências por Investigação: 

dificuldades e possibilidades. In: Ensino de Ciências por Investigação: condições para 

implementação em sala de aula/ Anna Maria Pessoa de Carvalho, (org.). -- São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. 

 

SPODEK, B.; SARACHO, N.O. Ensinando crianças de três a oito anos. Porto 

Alegre: Artmed, 1998. 

 

SOLINO, A. P. B. Abordagem temática freireana e o ensino de ciências por 

investigação: Contribuição para o ensino de ciências/ Física nos anos iniciais. 

Dissertação de mestrado. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Jequié, 

2013.  

 

SOLINO, A. P.; FERRAZ, A. T.; SASSERON, L. H. Ensino por Investigação como 

Abordagem Didática: desenvolvimento de práticas científicas escolares. In: XXI 

Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF, 2015. Disponível 

em<https://www.researchgate.net/profile/Ana_Solino/publication/276295141_ENSINO

_POR_INVESTIGAO_COMO_ABORDAGEM_DIDTICA_DESENVOLVIMENTO_

DE_PRTICAS_CIENTFICAS_ESCOLARES/links/555695c708ae6fd2d8237313.pdf.>. 

Acesso em: 30 mai. 2016. 

 

SOUZA, Caroline Rodrigues de. A Ciência na Educação Infantil: Uma análise a partir 

dos projetos e reflexões desenvolvidos por educadores infantis. Carolina Rodrigues de 

Souza (Dissertação de mestrado) - São Carlos: UFSCar, 2009. 152 f.  

 

STEGELIN, D. A. Application of the Reggio Emilia approach to early childhood 

Science curriculum. I n: Early Childhood Education Journal, 30 (3), 163–169, 2003. 

 



111 
 

STUDART, N. Prefácio. In: ARCE, A., SILVA, D.A.S.M., VAROTTO, M. Ensinando 

ciências na educação infantil. Campinas, SP: Editora Alínea, 2011. 

 

TRIVELATO, S. F. SILVA. R. L. F. Quando a ciência é notícia: televisão, cinema e 

mídia impressa no ensino de Ciências. In: Ensino de Ciências/ Silvia Frateschi 

Trivelato, Rosana Louro Ferreira Silva – São Paulo: Cegage Learning, 2014 – (Coleção 

ideias e ação/ coord. Ana Maria Pessoa de Carvalho). 

 

VIECHENESKI, J. P.; LORENZETTI, L.; CARLETTO, M. R. Desafios e práticas para 

o ensino de ciências e alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental. 

In: Atos de Pesquisa em Educação.vol. 7, n. 3, p. 853-876, 2012. 

 

ZOMPERO, F. A; LABURU, C. E. (2010) As relações entre aprendizagem significativa 

e representações multimodais. In: Revista Ensaio, Belo Horizonte, v.12 , n.03, p.31-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

ANEXO I: Sequência Investigava Solo  

(Coleção Investigar e Aprender Ciências) 
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APÊNDICE I: TCLE Pais ou Responsáveis 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(A) aluno(a) ________________________________________________ está sendo 

convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de Ciências, intitulada 

“Investigação Científica da Educação Infantil”, de responsabilidade da Pesquisadora Andréia 

Cristina Santos Freitas sob a orientação de Prof. Dr Viviane Briccia do Nascimento.  Essa 

pesquisa se justifica porque a proposta de ensino de Ciências por investigação vem se 

mostrando muito importante para o desenvolvimento, nos alunos, de habilidades e competências 

fundamentais e, portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar possibilidades de processos de 

educação científica na Educação Infantil. A participação do (a) aluno(a) envolverá apenas a 

execução, durante as aulas de Ciências,  de atividades estruturadas que fazem parte de uma 

Sequência de Ensino Investigativa, intitulada solo, com materiais simples e não prejudiciais à 

saúde, ter sua interação filmada para futura análise, porém, apenas suas falas citadas e 

analisadas ao longo do trabalho de pesquisa. Serão filmados todos os alunos autorizados pelos 

responsáveis a participar da pesquisa, porém, em nenhum momento essas imagens serão 

divulgadas ou veiculadas. Ao final da pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descartados.  

Além disso, vamos observar os textos e desenhos dos alunos, com a finalidade de analisar o 

processo de Ensino-Aprendizagem.  Nas aulas, não haverá intervenção da pesquisadora e não 

haverá qualquer prejuízo ao desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação. O (a) 

aluno(a) que não participar da pesquisa não terá qualquer prejuízo pedagógico, uma vez que 

participará da aula e respectivas atividades, porém não terá o registro em audiovisual.  

Para evitar a identificação do(a) aluno(a), trocaremos seu nome por outro, fictício, e não 

divulgaremos quaisquer imagens, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados 

serão tratados com sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os 

envolvidos.  É importante que você saiba que a participação do(a) aluno(a),  é totalmente 

voluntária e, como tal, nem o(a) senhor(a), nem ele(a), terão nenhum tipo de despesa com esta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão nem pela participação dele(a).Você 

poderá retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, antes de sua conclusão, 

inclusive durante o período de pesquisa e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer 

prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter sigilo de 

todos os seus dados pessoais e do(a) aluno(a) em todas as etapas da pesquisa. Informo que você 

tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. 

Vocês também têm direito ao ressarcimento, se tiverem gastos decorrentes desta pesquisa.  

A participação do (a) aluno(a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando ele(a) for 

chamado(a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assistente, devido a uma 

presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que as aulas 

serão videogravadas. Mas, caso haja da parte do(a) aluno(a) algum constrangimento, fica 

resguardado aqui, o seu direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem 

que isso venha trazer nenhum problema para ele(a) ou para o(a) senhor(a), já que é um direito 

seu participar ou não.  
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Outro desconforto que pode ser gerado é pela presença da pesquisadora e/ou assistente em sua 

sala de aula, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar constrangimento, 

tal risco também está resguardado pelo fato de que se o(a) aluno(a)  não se sentir confortável, 

terá o direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa. Em relação aos 

benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações importantes sobre 

inovações em relação ao trabalho com o Ensino por Investigação na Educação Infantil, para a 

realidade em que nos encontramos: escola do interior da Bahia eárea de atuação da UESC. Além 

disto, que contribua para a aprendizagem do(a) aluno(a), uma vez que se trata de uma 

abordagem metodológica que vem sendo validada mundialmente. 

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste documento 

consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento.  

 

__________________________________________________ 

Andreía Cristina Santos Freitas 
(Pesquisadora Responsável) 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC 

Contatos Fone: (77) 32621843 (77) 988512991 E-mail: andreyafreitas@hotmail.com 

 

 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, _________________________________, 

responsável legal pelo(a) aluno(a) _________________________________________ de forma 

livre e esclarecida, manifesto meu consentimento para a participação dele(a) na pesquisa “Ensino 

por Investigação: Possibilidades para Aprendizagem”, e declaro que fui devidamente informado 
sobre minha participação dele(a) na mesma bem como sobre nossos direitos.  

Ilhéus, ___/___/_______. 

 
 

 

______________________________________ 

Assinatura 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

_____________________________________ 

Testemunha 1 

 

 
 

_______________________________________ 

Testemunha 2 

 
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a 

ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de 

Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-

900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda 

a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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APÊNDICE II:TCLE Professoras 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de 

Ciências, intitulada “Investigação Científica na Educação Infantil”, de responsabilidade da 

Pesquisadora Andréia Cristina Santos Freitas sob a orientação da Profa. Dra. Viviane Briccia do 

Nascimento.   Essa pesquisa se justifica porque a proposta de ensino de Ciências por 

investigação vem se mostrando muito importante para o desenvolvimento, nos alunos, de 

habilidades e competências fundamentais e, portanto, o objetivo dessa pesquisa é analisar 

possibilidades de processos de educação científica na Educação Infantil.  Sua participação 

consistirá em fazer parte dos encontros de formação, aplicar atividades de ensino por 

investigação em suas aulas e concordar em ter ambos registrados em audiovisual, para 

futura análise, porém, apenas suas falas citadas e analisadas ao longo do trabalho de 

pesquisa. Serão filmados todos os sujeitos que aceitarem participar da pesquisa, porém, 

em nenhum momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final da 

pesquisa, os dados digitais (imagens) serão descartados.  

Nas aulas, não haverá intervenção da pesquisadora e não haverá qualquer prejuízo ao 

desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação, bem como não haverá 

qualquer prejuízo pedagógico ao aluno que não participar da pesquisa. Para evitar sua 

identificação, trocaremos seu nome por outro, fictício, e não divulgaremos quaisquer 

imagens suas, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados serão tratados 

com sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os envolvidos.  É 

importante que você saiba que sua participação é totalmente voluntária e, como tal, não 

prevê qualquer tipo de remuneração nem custo. Você poderá desistir da pesquisa a 

qualquer momento antes de sua conclusão, inclusive durante a condução das formações 

e/ou aulas e mesmo após ter assinado esse termo, sem qualquer prejuízo. Sendo a 

responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em manter sigilo de todos os seus 

dados pessoais em todas as etapas da pesquisa. Informo que você tem direito à 

indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente dessa pesquisa. Você 

também tem direito ao ressarcimento, se tiver gastos decorrentes desta pesquisa.  

A sua participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando você for 

chamado (a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assistente, 

devido a uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, 

uma vez que, as atividades de formação e aulas serão videogravadas. Mas, caso haja de 

sua parte algum constrangimento, fica resguardado aqui, o seu direito de não participar 

parcialmente ou totalmente da pesquisa, sem que isso venha trazer nenhum problema 

para você, já que é um direito seu participar ou não. Outro desconforto que pode ser 

gerado é pela presença da pesquisadora e/ou assistente em sua sala de aula, uma vez a 

entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar constrangimento, tal risco também 

está resguardado pelo fato de que se você não se sentir confortável, terá o direito de não 
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participar parcialmente ou totalmente da pesquisa. Em relação aos benefícios da 

pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações importantes sobre 

inovações em relação ao trabalho com o Ensino por Investigação na Educação Infantil. 

Além disto, que contribua para sua formação continuada e para o aprendizagem dos 

alunos, uma vez que se trata de uma abordagem metodológica que vem sendo validada 

mundialmente. 

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste 

documento consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade 

para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer 

momento.  

 

___________________________________________________ 
Andreía Cristina Santos Freitas 

(Pesquisadora Responsável) 

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências/UESC 

Contatos Fone: (77) 32621843 (77) 988512991 E-mail: andreyafreitas@hotmail.com 

 

 

Eu, ___________________________________, aceito participar da pesquisa: “Ensino por 

Investigação: Possibilidades para Aprendizagem” e declaro que fui devidamente informado 

sobre minha participação na mesma bem como sobre meus direitos.  

Ilhéus, ___/___/_______. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre a 

ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane Nazaré de Andrade, 

Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, 

Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 

8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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APÊNDICE III:  

Transcrição das Aulas 

 

FasePré- Investigativa 

Teatro de fantoches na fase de pré-investigação  

Boneco Osvaldo Bom dia, garotada! 

Profª Vera Bom dia, responde crianças! 

Todos as crianças Bom dia! 

Boneco Osvaldo Hoje estou triste, tia Vera! 

Profª Vera Mas o que você tem para estar triste, Osvaldo? 

Boneco Osvaldo Eu queria tanto ver uma planta crescer, desenvolver, mas é um mistério! 

Profª Vera Mas qual o motivo de você estar curioso assim para ver um 

desenvolvimento da planta? 

Boneco Osvaldo A minha mãe falou, que uma semente pode virar uma árvore. Mas, acho 

que não, a semente é tão pequena, como se transformará numa árvore? É 

difícil, tia Vera? 

Profª Vera Não é difícil não, Osvaldo! Sua mãe está certa! Toda árvore já foi uma 
semente um dia. 

Boneco Osvaldo Mas a minha mãe também falou que temos que ter certos cuidados ao 

escolher um tipo de solo para plantar a semente, só me fez ficar mais 

curioso... 

Profª Vera Ah, Osvaldo! Então você está no lugar certo, pois hoje eu trouxe aqui 

três diferentes tipos de solo para vocês conhecerem: argila, areia e terra. 

Boneco Osvaldo Uau, que legal! Vou poder pegar? 

ProfªVera Sim, Osvaldo! Você e todos aqui da sala poderão pegar nos diferentes 
tipos de solo e  sentir a textura de cada um.  

 

Antes de reunirem os grupos, a professora colocou um DVD com uma música de 

autoria de Aline Barros, que fala sobre a planta enquanto ser vivo. 

Em seguida, dividiu a sala em 04(quatro) grupos, compostos por 04(quatro) alunos 

cada e entregou a cada grupo 03 (três) recipientes contendo nos mesmos três diferentes 

tipos de solo, os quais foram: areia, argila e terra. 

Continuação da aula 01(apresentação dos três tipos de solo). 

Turno Identificação  Falas 

1 Professora Então gente, como tinha falado com vocês, aí estão três diferentes 

tipos de solo: a areia, a argila e a terra, gostaria que vocês pegassem 
em cada um e sentissem a textura. 

Quero que vocês falem qual a sensação que estão sentindo nesse 

momento. Todos vocês já conheciam esses diferentes tipos de solo? 

2 Davi Tia, isso não é argila, é barro! Lá perto da minha casa tem barro! 

3 Professora Alguém aqui conhece esse tipo de solo como barro também? 

4 Todos as 

crianças 
Sim tia! 

5 Rafique Tia, olha só (segura e amassa o solo), ele é nojento, e é duro!  
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6 Professora Gente, pode pegar, não tenha medo não, depois lava as mãos. 

7 Professora Vocês precisam pegar para sentir a textura. 

8 Professora O que é isso Felipe? (A professora mostrou um recipiente com a terra)  

9 Felipe Tia, esse é a terra preta (pega no solo), lá no quintal da minha casa tem 

essa “terra”, e minha mãe planta nela, então acho que ela é boa! 

10 Pedro  Tia, essa argila parece uma massa, eu nunca tinha visto! 

11 Professora  Por que você achou Pedro? 

12 Pedro Dá para amassar tia (aperta o solo), quando misturado com água. Então, 

precisa chover pra ela ficar mole, né? 

13 Professora  Nossa, Pedro que interessante, então quer dizer que esse solo precisa de 

água de chuva? 

14 Pedro Sim tia, mas pode ser água de mangueira também! 

15 Professora Mas como é o nome mesmo desse tipo de solo que todos vocês conhecem 

como barro? 

16 A maioria das 
crianças 

É barro mesmo! 

17 Professora Tá certo também gente, é questão cultural, e aqui na nossa região a argila 

é conhecida como barro. 

18 Professora E os outros tipos de solo, vocês conheciam também? 

19 A maioria das 

crianças 
Sim 

20 Eduarda Tia, lá perto da minha casa tem areia.  

21 Professora  É Eduarda, e ela serve para plantar? 

22 Eduarda Não sei tia, acho que não! 

23 Professora Por que Eduarda? 

24 Eduarda Não sei direito tia, mas acho que amelhor é essa, a terra preta. 

25 Professora Por que você acha isso Duda? 

26 Eduarda Os caqueiros da minha mãe têm todos essa terra preta. Então acho que ela 

é boa, pois as plantas da minha mãe são bonitas. 

27 Professora É mesmo Duda? 

28 Eduarda Também, elas são pequenas, não são árvores. 

29 Professora E aí, agora que vocês puderam pegar os solos, vocês acham que qual é o 

melhor para plantarmos uma sementinha?  

30 Rafique Eu acho que é a areia tia! 

31 Professora Por que Rafique? 

32 Rafique Tia, esses dias fui em um rio e tinha matos na areia, então se cresce o 

mato, lógico né tia, que cresce outra planta. 

33 Ana Acho que é no barro, pois ela é dura, a sementinha vai ficar presa lá dentro 
e vai crescer. 

34 Professora Então gente, em breve plantaremos uma sementinha nesses três tipos de 

solo e poderemos acompanhar o seu desenvolvimento. 

35 Professora Agora, gostaria que deixasse os recipientes aí que irei recolher e depois 
vamos lanchar. 
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Transcrição da Aula 6 

Fase investigativa 

AULA 6 

Turno Identificação  Falas 

1 Professora Bom dia, queridos! 

2 Todas as 

crianças 

Bom dia! 

3 Professora Prestem atenção! Teve gente aqui que já comeu, já bebeu hoje 
(pausa) e a nossa plantinha, a sementinha que nós plantamos já bebeu 

água hoje? 

4 A maioria das 
crianças 

Não! 

5 Professora Já se alimentou? 

6 A maioria das 

crianças 

Não! 

7 Professora O alimento dela é o quê? 

8 Eduarda Sol. 

9 Professora  Sol e o quê? 

10 Pedro e Eduarda Água. 

11 Professora Então agora é a vez das plantas. Quem não bebeu água aqui ainda foi 
porque não teve sede. Mas as plantas beberam água ontem. 

12 Professora Hoje nós vamos ver se ela cresceu mais um pouquinho e vamos 

medi-la de novo. 

13 Professora Quem aprendeu medir as plantinhas? 

14 A maioria das 

crianças 

Eu! 

15 Rafique Hoje ela vai estar desde tamanho (utiliza as mãos para explicar o 

tamanho das plantas) 

16 Ana Ela deve estar enorme. 

17 Professora Por que ela deve estar grande assim, Ana? 

18 Ana Por causa da água e do sol. 

19 Professora E se agente deixar de molhar ela? 

20 Felipe Ela morre! 

21 Professora E se a gente deixar lá na chuva direto? 

22 Ana Ela vai sufocar com muita água e vai morrer também. 

23 Professora Muito bem crianças, estou feliz em vê-los aprendendo. Nesse 

momento gostaria que se reunissem em grupos, os mesmos de ontem, 
para cuidarem das plantas. 

24 Professora Atenção! Irei chamar um grupo por vez, grupo 1 

25 Professora Vamos medir a plantinha na areia, e depois registrar o seu 

crescimento na tabela, venha aqui Davi! 

26 Davi Nossa, tia, como ela cresceu! 

27 Professora Venha medir Felipe, quantos centímetros está aqui? 

28 Felipe (faz medida com a fita métrica) 10 tia! 

29 Professora E quanto estava da última vez que medimos. 

30 Eduarda Temos que olhar aqui (aponta para a tabela) para saber. 
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31 Professora É mesmo, né Duda? Olha a tabela aqui, que número é esse? 

32 Eduarda 6 

33 Professora Ela cresceu? 

34 Davi Cresceu muito, pois no outro dia, não estava nesse tamanho. 

35 Professora Agora vamos medir na terra preta. 

36 Professora Ela cresceu da última vez que tivemos aqui? 

37 Felipe Muito. 

38 Felipe Deixa eu segura a fita métrica. 

39 Professora Que número é esse, Davi? 

40 Davi  14 

41 Professora Quanto, Davi? Nossa, muito bem é 14 mesmo. 

42 Professora Me ajuda aqui Felipe, vamos comparar aqui na tabela para sabermos 

quantos centímetros cresceu. 

43 Felipe Cresceu tia, é só olhar o tamanho! 

44 Eduarda Tia, a plantinha não quis crescer aqui no barro. 

45 Professora Será porque Eduarda? 

46 Eduarda Não sei, ele não deve ser bom para plantar. 

47 Professora Agora molhem, coloquem ao sol. Pouca quantidade de água, viu? 

48 Professora Agora irei para o próximo grupo. 

49 Professora Atenção, o que vocês observaram? 

50 Rafique A semente que a gente colocou aqui, não nasceu, tia! 

51 Professora Por que será Rafique? 
 

52 Rafique Pode ser que como ele é duro, aperta a semente e ela não nasce. 

53 Professora E você Yasmin, acha isso também. 

54 Yasmin Não sei tia, mas as outras plantas estão lindas. 

55 Professora Por que Yasmin? 

56 Yasmin Dever ser que a semente não gostou de lá por ser apertado. 

57 Professora Agora quero que olhem a tabela e vamos comparar com o tamanho 

que está hoje? 

58 Professora A professora aponta para a tabela e pergunta: Que número é esse 
Yasmin?  

59 Yasmin 6 

60 Professora Vamos medir agora nesse solo (terra) para verificarmos o tamanho 

que está hoje. 

61 Professora Que número é esse Rafique, vamos medir aqui. 

62 Rafique 11, 12, é 12! 

63 Professora Parabéns Rafique, é 12! A plantinha cresceu ou não cresceu? 

64 Rafique e 
Yasmin 

Sim, tia, olha só! 

65 Professora Agora, vamos medir a plantinha na areia. 

66 Yasmin Olha tia, ela tinha 4. 

67 Professora 4 centímetros, né Yasmin? 

68 Yasmin Sim, deixa eu medir agora? 

69 Professora Agora tem quanto centímetros Yasmin. 

70 Yasmin Parece que é 10, tia, está aqui nessa linha. 

71 Rafique É 10, olha o número um e o zero! 

72 Professora Parabéns crianças, é 10 mesmo! 

73 Rafique Eu quero que elas cresçam e viram árvores. 

74 Professora Ela é uma planta pequena Rafique. 

75 Professora Agora irei ao em outro grupo. 

76 Juliana Tia, venha aqui. 

77 Estela Já estamos olhando a nossa tabela. 
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78 Professora Que bom, Estela, e o que vocês observaram? 

79 Juliana Elas estão grandes, tia! 

80 Professora Como vocês sabem que elas cresceram? 

81 Juliana No outro dia que medimos não estava desse tamanho. 

82 Professora Segura aqui Estela na fita métrica. Vamos medir a plantinha da areia. 

Que número é esse? 

83 Juliana 8, tia! 

84 Professora E tava quanto aí na tabela? 

85 Juliana Parece que é 4, tia! 

86 Professora Muito bem, Juliana! É 4 mesmo. 

87 Professora Agora segura a fita métrica aqui Juliana. Vamos medir a plantinha na 

terra. Quanto tem aqui? 

88 Estela 12, tia! 

89 Professora Muito bem, Estela! Quanto estava na tabela? 

90 Juliana 7, tia! 

91 Juliana Tia e esse aqui (apontou para o experimento na argila? Não nasceu 

nada! 

92 Professora Será porque meninas não nasceu nada na argila? 

93 Estela Eu sei tia, ele é duro e não nasce nada nele, até tentou aqui. Olha 

como está vermelho! 

94 Professora Por que Estela? 

95 Estela Não sei, eu acho só! 

96 Professora Atenção, já estou indo para o último grupo. 

97 Professora Vocês já olharam as tabelas? 

98 Tiago Já, tia! Os meninos estão mexendo. 

99 Rafael Deixa eu medir? 

100 Professora Segura a fita métrica aqui, vamos começar pelo qual tipo de solo? 

101 Rafael Esse aqui (faz gestos, apontando para a terra preta). 

102 Professora Queria saber qual o número que está na tabela, com quantos 

centímetros estavam da última vez que medimos o seu tamanho? 

103 Tiago Tá aqui no 6, tia! 

104 Professora E agora, qual o tamanho? Cresceu ou não cresceu? 

105 Andressa Cresceu uns três dedos, tia! 

106 Professora Vamos olhar aqui (fita métrica) para sabermos quantos centímetros 

cresceu? 

107 Tiago Agora está no, deixa eu ver (pausa), 11! 

108 Professora Muito bem Tiago, olhem como cresceu! 

109 Professora Agora vamos para a areia. Quantos centímetros está aí na tabela? 

110 Andressa 5, tia! 

111 Professora E agora? Segura aqui na fita, Tiago. Que número é esse aqui? 

112 Rafael É... (pausa), 11! 11 também! Estão do mesmo tamanho. 

113 Professora Isso mesmo! Vamos registrar aqui na tabela. 

114 Professora E esse solo aqui (faz gestos apontando para a argila)? 

115 Andressa Acho que não nasce nada aí, porque desde da última vez não tinha 
nada e estamos cuidando dela. 

116 Professora Por que será Andressa? 

117 Andressa Não sei tia, mas até agora não nasceu! 

118 Professora E vocês meninos, acham a mesma coisa que Andressa? 

119 Tiago Sim, ele é duro, a semente fica muito apertada aí. 

120 Professora Então, agora todo mundo vamos deixá-las ao sol e colocaremos só 

um pouquinho de água, cuidado para não colocarem muito, viu? Não 

precisa de tanto assim, Eduarda! 
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FASE DE INVESTIGAÇÃO 

AULA 9: Conclusão do Experimento 

Turno Identificação  

1 Professora Bom dia, queridos! 

2 Todos as 

crianças 

Bom dia! 

3 Professora Gostaria que vocês sentassem em grupos. Os grupos que estão 

acompanhando o desenvolvimento das plantinhas nos diferentes tipos 

de solos. Hoje, iremos analisar com cuidado as tabelas que 

registramos as informações de crescimento das plantas e suas 
características.  

4 Professora Estela, senta!  

Se não ficarem comportados, não distribuirei o material! 

5 Professora Então, já temos algum tempo que estamos acompanhando o 
crescimento das plantinhas na argila, na terra e na areia. O que 

fazíamos, Henrique? 

6 Henrique Media com a fita e marcava aqui o seu tamanho (aponta o dedo para a 
tabela). 

7 Professora As plantas cresceram todas por iguais? 

8 Yasmin Não, a do barro, parece que até tentou crescer, depois de muito 

tempo, mas não conseguiu.  

9 Professora Vou dá 10 minutos para vocês conversarem com os coleguinhas do 
grupo e analisassem as 4 tabelas que entreguei. 

10 Pedro Como assim, tia? 

11 Professora Olhem para cada tabela, tentem analisar qual foi o tipo de solo que 

permitiu o melhor desenvolvimento da planta, quero saber em relação 
ao tamanho e sua cor. 

12 Professora (Após os 10 minutos) 

Pronto, agora quero ouvir cada grupo. 

13 Professora Coloquei todas as plantas aqui sobre as mesas para vocês também 

observarem. 

14 Juliana  Tia, não gostei de vê-las assim 

15 Professora Como, Juliana? 

16 Juliana Mortas!!! 

17 Estela Parece que não cuidamos direitinho delas. 

18 Professora Como não, Estela? Não demos água e colocamos sob ao sol todos os 

dias para elas receberem luz? 

19 Toda a turma Sim!!! 

20 Professora Então, por isso, registramos tudo aí na tabela do crescimento. Agora 

quero ouvir esse grupo aqui (aponta para o grupo próximo). 

21 Ana Tia, olha só (aponta para a tabela) eles ficaram diferentes. 

22 Felipe É, essa tabela aqui (aponta para a tabela do experimento da argila), 
está vazia. 

23 Professora Por que será Felipe? 

24 Felipe Essa aqui é a do barro, ele não presta para plantar. 

25 Davi Ele é muito duro, a semente ficou presa lá dentro, apertou muito a 
semente, e ela não conseguiu crescer. Então, ele não é bom, né tia? 

26 Professora E os outros coleguinhas do grupo, o que acham? Você acha isso, 

Ana? 

27 Ana Tia, eu acho que a terra preta é a melhor, a planta cresceu e ficou com 
um verde bonito, a cor dela aqui demorou de mudar. Na areia 

cresceu, cresceu muito também, mas não ficou com a mesma cor. E a 
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do barro parece que ela tentou, mas não conseguiu nascer. 

28 Professora Nossa, Ana, Parabéns! Vocês acham que Ana está certa, gente? É 

isso mesmo, Davi? 

29 Davi Tá tia, a planta nunca vive num lugar ruim. A terra preta é boa, a 
minha vó só planta nela. Ela não planta na areia e nem na argila pois 

são ruins para as plantas crescerem e ficarem grandes e dar frutos pra 

gente comer. 

30 Professora Vocês estão me surpreendendo, estou muito feliz! Mas quero saber 

mais. Por que você acha que a areia e a argila não servem? 

31 Eduarda Deixa eu falar! A plantinha da areia ficou fraca e morreu logo e da 

argila não nasceu! 

32 Felipe Olha Ana (aponta o dedo para o experimento feito de argila) meu pai 

planta num horta grande, esse lugar aqui (aponta novamente) é 

pequenininho. 

33 Professora E você acha que talvez por ser pequeno esse espaço, as plantas não se 
desenvolveram melhor, Felipe? 

34 Todos do grupo Sim! 

35 Professora Quero ouvir os outros colegas também. Agora vocês fiquem 

quietinhos, pois vamos para ouvir os outros coleguinhas. 

36 Professora O que vocês acharam? 

37 Juliana Tia, Estela falou que o barro não tem vitaminas para a planta crescer. 

38 Professora É mesmo, Estela? Por que você acha isso? 

39 Estela Eu acho, pois a planta precisa de vitaminas para crescer e ficar forte. 

40 Professora Gente, vocês aprenderam mesmo, estou muito feliz! Mas, os outros 
coleguinhas precisam falar o que acham. 

41 Juliana Tia, as plantas são iguais a gente, precisa ter vitaminas. Eu e minha 

irmã tomamos todo dia uma vitamina ruim. 

42 Professora É mesmo, Juliana? Quer dizer que as plantinhas são iguais a gente? 

43 Juliana É. 

44 Estela Tia, eu gostei muito de cuidar dessas plantinhas e é ruim vê-las 

assim, mortas! 

45 Professora Não fique triste Estela, fizemos a nossa parte. Outro dia, vamos 
conversar sobre a vida. 

46 Professora Gente, silêncio! 

47 Professora Vou agora para o próximo grupo. 

48 Professora Vocês já observaram as tabelas? 

49 Rafique Já, tia! 

50 Professora O que vocês acharam? 

51 Yasmin A gente não vai medir hoje? 

52 Professora Não, elas já estão sem vidas 

53 Rafique Ela queria medir, tia! 

54 Professora Hoje, estamos olhando os registros na tabela do crescimento. 

55 Professora O que vocês acharam das plantas nos três tipos de solo? 

56 Fernanda O barro não presta, tia? 

57 Professora Qual o nome do barro? 

58 Fernanda Barro, tia? 

59 Professora Não, ele tem outro nome. 

60 Rafique Argila. 

61 Professora Isso, muito bem! 

62 Professora Ele é bom para plantar? 

63 Fernanda Não, tia! 

64 Fernanda Ele virou uma pedra, machucou a sementinha e ela não cresceu. 

65 Professora E molhávamos, todos os dias, né? 
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66 Todos do grupo Era! 

67 Professora E os outros tipos de solo? 

68 Professora E esse aqui? (aponta para o experimento de areia) 

69 Fernanda Ele cresceu também. 

70 Professora Mas foi igual a terra preta? 

71 Fernanda As cores aqui em cima (aponta para a tabela) estão diferentes. 

72 Rafique É tia, verde, amarelo, marrom.  

73 Professora Então vocês observaram que as cores mudaram rápido, é isso? 

74 Todos do grupo É. 

75 Professora Agora vamos para o último grupo. 

76 Professora Analisaram as tabelas? 

77 Andressa Como assim tia? 

78 Professora Olharam direitinho e perceberam a diferença entre os três. 

79 Todos do grupo Olhamos! 

80 Rafael Tia, só a terra preta que é importante pra gente? 

81 Professora Como assim Rafael? 

82 Rafael Todas as nossas comidas são plantadas na terra preta. Não nas outras. 

83 Professora Mas os outros têm outras funções também, Rafael, vamos discutir 
sobre isso na próxima aula. 

84 Andressa Tia, a argila é muito dura, não nasce nada aqui. 

85 Professora Você acha que é porque ela é dura, aí não desenvolveu as sementes? 

86 Andressa É, ela não tem vitaminas. 

87 Professora Você acha isso Tiago? 

88 Tiago Eu acho tia. Também minha mãe planta no quintal, lá é grande, aqui é 

pequeno. 

89 Professora O que vocês acharam mais sobre as 03 tabelas? Tem diferença? 

90 Todos do grupo Tem 

91 Todos do grupo O que poderia ser, por exemplo? 

92 Andressa A tabela da argila não tem nada. Rafael falou que não nasceu porque 

ela é muito dura. 

93 Tiago Tia, a gente molhava todos os dias e continuou dura. 

94 Professora Por que será Tiago? E os outros? 

95 Tiago A terra ficou bem grande e verde, a areia, cresceu também, mas o 

barro, não! 

96 Professora Parabéns, estou muito feliz! 

97 Professora Agora, vamos desfazer os grupos. Gente, desfazer, sem barulho! 
Cada um retorna para o seu lugar. Deixem as tabelas aí que 

pegaremos. 

98 Professora Então, eu pude observar que quase todo mundo falou que 
possivelmente tem algo diferente nesse tipo de solo (levanta o 

experimento feito na argila e mostra para toda turma). 

99 Todos as 

crianças 

Sim! 

100 Juliana  Ele não tem vitaminas, tia! 

101 Juliana Aí a plantinha não cresceu! 

102 Professora Então, quer dizer que quando o solo é pobre em vitaminas 

(nutrientes), ele não garante o crescimento adequado das plantas? 

103 Todos as 

crianças 

É! 

104 Professora Felipe, me apontou outro possibilidade e seus colegas também, vocês 

acham que esse espaço aqui (aponta para o experimento) é pequeno? 

105 Todos as 

crianças 

É 
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106 Estela Tia, deixa eu falar. 

107 Professora Por favor, silêncio! Fale, Estela! 

108 Estela Era para a gente ter plantado num lugar bem grande, porque aí 

haveria espaço para a sua raiz crescer. 

109 Professora E vocês acham que tem outro lugar melhor para plantar? 

110 Tiago Na horta, aqui atrás da sala, é terra preta! 

111 Professora Então, vamos fazer um combinado, na próxima aula, iremos lá na 

horta aqui da escola e poderíamos também plantar sementes lá o que 
acham? 

112 Todos as 

crianças 

Êba! 

113 Professora Combinado então! Vamos lanchar agora. Se não o mingau vai esfriar. 
Logo depois vocês registrarão esse momento. 
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FASE DE PÓS-INVESTIGAÇÃO 

AULA 12: Conclusão da investigação, a terra como o melhor tipo de solo para o crescimento 

das plantas e reconhecimento do solo como necessário para a sobrevivência dos seres vivos): 

Turno Identificação  

1 Professora Bom dia, pessoal! Vocês lembram que o boneco Osvaldo esteve aqui 

na nossa sala, todo preocupado, querendo saber como plantar uma 

semente e como seria o desenvolvimento da planta? 

2 A maioria das 

crianças 

Sim! 

3 Professora Hoje ele está aqui novamente. Gostaria que vocês sentassem aqui no 

chão, sem conversa, sem bagunça, e vamos receber o nosso visitante. 

 

Teatro de fantoches na fase de pós-investigação 

Diálogo envolvendo o boneco Osvaldo, Profª Vera e as crianças. 

Boneco Osvaldo Bom dia, garotada! 

Todos as crianças Bom dia! 

Boneco Osvaldo Estão lembrando de mim? 

Todos as crianças Sim! 

Boneco Osvaldo Naquele dia, eu estava muito curioso para saber como que uma 

sementinha se transformava numa planta, lembram? 

Todos as crianças Sim! 

Profª Vera Nós aqui da sala tivemos a oportunidade de acompanharmos o 

desenvolvimento da plantinha nos 3 diferentes tipo de solo, Osvaldo! 

Boneco Osvaldo Ah, é? Fiquei muito curioso agora, vocês já descobriram para me contar? 

Boneco Osvaldo Quem pode contar para mim? 

Profª Vera Vamos gente, contem para ele! 

Andressa Plantamos na argila, areia e terra. A semente se transformou numa 

plantinha verde e grande, mas na argila, não! 

Boneco Osvaldo Uau, fiquei muito curioso, me contem mais! 

Tiago Mas a semente plantada na argila, não nasceu, Osvaldo! 

Boneco Osvaldo O que foi que aconteceu? A argila não é um tipo de solo também? 

Professora Vera Conte para eles gente, o que realmente aconteceu. 

Estela Ele não tem vitaminas para a semente desenvolver. 

Boneco Osvaldo Ué, não sabia! Me contem mais, e os outros dois, a terra e a areia? 

Professora Vera Fala, gente! Contem sobre a experiência de vocês... isso mesmo, agora 

vocês são experientes em solo. 

Tiago Na terra, a planta ficou bem grandona, na areia também. 

Boneco Osvaldo Ah, então quer dizer que a terra e a areia que são as melhores para se 
plantar? 

Todos as crianças Não! 

Boneco Osvaldo Mas vocês não acabaram de me falar que a planta cresceu na terra e na 

areia? 

Professora Vera Expliquem para ele... lembram da análise da nossa tabela? 

Andressa Foi que na areia a plantinha mudou de cor logo, a terra é a melhor. É da 

onde vem a nossa comida. 

Boneco Osvaldo Uau, vocês estão bem espertos, mesmo! 

Aprendi muito com vocês aqui hoje, mas terei que me despedir! 

Todos as crianças Ah! 

Boneco Osvaldo Voltarei novamente ! Tchau pessoal. 
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Todos as crianças e 

professora Vera 

Tchau, Osvaldo!!! 

 

Continuação da aula (Roda de conversa) 
Turno Identificação  

4 Professora Por favor, voltem aos seus lugares (As cadeiras da sala de aula 
estavam em semicírculo). 

5 Professora Vocês gostaram da visita de Osvaldo? 

6 A maioria das 

crianças 

Sim! 

7 Professora Então, ele estava muito curioso para saber como que seria o 

desenvolvimento da planta nos três diferentes tipos de solo. 

8 Professora Posso dizer que vocês são especialista nisso agora, né? Já que 

especialistas, quero saber que se a mãe de vocês for plantar uma 
sementinha, qual deverá ser o solo mais apropriado para ela plantar? 

9 As crianças A terra preta! 

10 Professora Por que, gente? 

11 Andressa Ela é a melhor, pois tem vitaminas, as plantas ficam bonitas e dá 
frutos. 

12 Professora Isso mesmo, Tiago? Preste atenção! Me conte sobre os três tipos de 

solo. 

13 Tiago É para eu falar, tia? 

14 Professora Sim, me conte o que aprendeu sobre os três tipos de solo. 

15 Tiago A areia tem uns grãozinhos parecendo carocinhos grossos, a terra é 

macia e a argila é a mais diferente, muito dura, a água não entra nela! 

Precisamos deles para viver! 

16 Professora Vocês escutaram o que Tiago falou? Mas quero saber o porquê que 

precisamos do solo para sobreviver. 

17 Estela Porque também tem animais que dependem dele para sobreviver, uns 

moram embaixo da terra. 

18 Andressa Igual a minhoca, tia? Vimos naquele dia lá na horta. 

19 Fernanda Tinha formiga lá também, ela precisa do solo também! 

20 Professora Isso, muito bem, Fernanda! Gostei! 

21 Fernanda A gente tem que cuidar do solo, né tia? Molhar, porque se não, as 
minhocas e as formigas vão morrer e a gente também, pois não 

vamos ter comida! 

22 Professora  Isso, Fernanda! Mas existem outros animais, quer dizer, vários! Já 

falamos sobre isso na aula passada. Esses dois foram o que 
encontramos aqui na horta. 

23 Professora Quero que vocês me lembrem de uma coisa, pois tenho andado meio 

esquecida. Por que mesmo que a semente não desenvolveu na argila, 

vocês já falaram que é duro e que não tem vitaminas, mais falta nele 
uma coisa importante, qual é? 

24 Tiago O ar. 

25 Professora Isso mesmo, quando o solo fica compactado, isto é, com os grãos 

bem apertados e bem juntinhos uns dos outros, ele fica sem ar. E, 
como já vimos, sem ar as sementes não brotam e muitos seres vivos 

responsáveis por manter o solo adequado morrem. 

26 Professora O que vocês gostaram mais ao longo dessa nossa investigação, 
acompanhar o crescimento das plantas e conhecer os tipos de solo? 

Heim, Juliana? 

27 Juliana Medir as plantas. 

28 Professora Estou muito feliz, posso dizer que realmente vocês são especialistas 
em solos. 
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APÊNDICE IV: Registros das Crianças 

 

DESENHOS DAS CRIANÇAS 
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