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A ESCRITA NO CONTEXTO DA AULA DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: relações possíveis entre a  

 alfabetização científica e a alfabetização linguística 

RESUMO 

 
Este trabalho analisa como o ensino de Ciências, considerando as especificidades do escrever 

em ciências, pode contribuir para a aprendizagem da escrita, a partir do exame de registros 

escritos produzidos por alunos em uma aula de Ciências baseada em atividades investigativas. 

Está inserido na Linha de Pesquisa Alfabetização e Práticas Pedagógicas. Fundamenta-se em 

autores tais como Carvalho (2013), Sasseron (2015), Dolz, Gagnon e Decândio (2010) e Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). Constitui-se em um estudo de caso, de abordagem qualitativa 

que investiga o que os alunos escrevem em uma aula de Ciências baseada em atividades 

investigativas; identifica, nos registros escritos, indícios da interação com a cultura científica e 

analisa problemas de escrita, em função dos componentes textuais. Os resultados indicam que, 

na aula de Ciências, os alunos produziram textos de gêneros distintos: relato de experimento, 

relato de experiência vivida e relatos híbridos. Os relatos de experimento e relatos híbridos 

apresentam muitos indícios de interação com a cultura científica e evidenciam a tentativa de 

uso da escrita como elemento do fazer ciência, ao passo que os relatos de experiência vivida 

revelam poucos indícios dessa interação. Todos os textos apresentam problemas de escrita que 

requerem intervenção didática para a superação. Diante disso, consideramos a necessidade da 

consigna de produção apresentar um projeto de comunicação detalhado e dos alunos serem 

oportunizados a realizar a análise e reescrita dos textos. Defendemos que um trabalho 

articulado entre as disciplinas de Ciências e Língua Portuguesa, além de contribuir com a 

promoção da Alfabetização Científica, possibilitaria a superação de problemas de escrita e 

potencializaria o uso da escrita como elemento do fazer ciência. Finalizamos apresentando uma 

proposta de intervenção didática, como produto dessa pesquisa, que, a nosso ver, pode 

contribuir para o processo de Alfabetização Científica e, ao mesmo tempo, promover o 

desenvolvimento da escrita, considerando as especificidades do escrever em ciências.  

 

Palavras-Chave: Alfabetização Científica, Ensino de Ciências por Investigação, Escrita e 

produção textual. 
 



 

 

 

 

 

LA ESCRITA EN EL CONTEXTO DE LA CLASE DE CIENCIAS EN LOS AÑOS 

INICIALES DE LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL: relaciones posibles entre la     

alfabetización científica y la lfabetización linguística 

RESUMEN 

Este trabajo analiza cómo la enseñanza de las ciencias, considerando las  

especificidades  del  escribir  en  ciencias,  puede  contribuir  al  aprendizaje  de  la  

escritura, a partir del examen de registros escritos producidos por alumnos en una  

clase de Ciencias basada en actividades investigativas. Se fundamenta en autores  

como Carvalho (2013), Sasseron (2015), Dolz, Gagnon y Decadio (2010) y Dolz,  

Noverraz y Schneuwly (2004). Se constituye en un estudio de caso, de abordaje  

cualitativo que investiga lo que los alumnos escriben en una clase de Ciencias  

basada en actividades investigativas; Identifica, en los registros escritos, indicios de  

la interacción con la cultura científica y analiza problemas de escritura, en función de  

los componentes textuales. Los resultados indican que los alumnos produjeron  

textos de géneros distintos: relato de experimento, relato de experiencia vivida y  

relatos híbridos. Los relatos de experimento y relatos híbridos presentan muchos  

indicios de interacción con la cultura científica y evidencian el intento de uso de la  

escritura como elemento del hacer ciencia, mientras que los relatos de experiencia  

vivida evidencian pocos indicios de esa interacción. Todos los textos presentan  

problemas de escritura que requieren intervención didáctica para la superación. Por  

eso, consideramos la necesidad de la consigna de producción presentar un proyecto  

de comunicación detallado y de los alumnos ser oportunizados a realizar el análisis y  

reescritura de los textos. Creemos que un trabajo articulado entre las disciplinas de  

Ciencias  y  Lengua  Portuguesa,  además  de  contribuir  en  la  promoción  de  la  

Alfabetización Científica, posibilitaría la superación de problemas de escritura y  

potenciaría el uso de la escritura como elemento del hacer ciencia. Finalizamos  

presentando una propuesta de intervención didáctica que, a nuestro ver, es capaz  

de contribuir al proceso de Alfabetización Científica y promover el desarrollo de la  

escritura, considerando las especificidades del escribir en ciencias. 

Palabras clave: Alfabetización Científica, Enseñanza de Ciencias por Investigación, Escritura y 

producción textual. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mediante a importância da ciência e da tecnologia para a sociedade moderna,  

as  Ciências  da  Natureza  têm  se  apresentado  como  componente  curricular  

obrigatório em vários países, inclusive no Brasil, onde se faz presente nos currículos  

escolares desde a década de  1970 em todo o Ensino Fundamental e Médio  

(KRASILCHIK, 2000). 

Atualmente,   tanto   estudiosos,   quanto   documentos   oficiais   apontam   a 

necessidade do ensino de Ciências1 basear-se não somente na transmissão de 

noções e conceitos, mas também na compreensão sobre o fazer ciência, fatores 

éticos  e  políticos  relacionados  e  na  construção  de  posicionamentos  frente  a 

questões cotidianas por ela influenciadas, com vistas a desenvolver um processo de 

Alfabetização Científica (AC). 

Considerando que o fazer ciência encontra-se atrelado à escrita, uma vez 

que, durante a produção de conhecimento, os cientistas escrevem textos de gêneros 

variados, desde notas de laboratório ou de campo, diários, lembretes, até artigos 

científicos e relatórios para divulgação do conhecimento (Barras, 1979), e que tal 

conhecimento é validado por  meio  da escrita, torna-se imperativo promover o 

desenvolvimento de habilidades necessárias à produção de textos similares aos 

elaborados por cientistas. Desse modo, além de contribuir para o desenvolvimento 

da AC dos estudantes, o ensino de Ciências poderá também contribuir para a 

alfabetização linguística, ao proporcionar aos alunos oportunidades de refletir sobre 

o funcionamento e a organização do texto escrito. 

Na atualidade, documentos orientadores das práticas pedagógicas nos Anos  

Iniciais do Ensino Fundamental, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais  

(PCNS) (BRASIL, 1998) e os Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) e políticas  

educacionais,  tais  como  o  Pacto  Nacional  Pela  Alfabetização  na  Idade  Certa  

(PNAIC) (BRASIL, 2013), destacam a escrita como habilidade a ser considerada em  

todos os componentes curriculares. Estudos, como o de Dolz, Gagnon e Decândio  

(2010), também fazem referência à necessidade do trabalho com a escrita nos  

diversos  componentes  curriculares.  Desse  modo,  consideramos  que  todas  as 
 
 
 
1 Ao longo do trabalho, utilizaremos a expressão Ciências quando nos referirmos ao componente 

curricular Ciências da Natureza. 
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disciplinas escolares requerem produção escrita e que a integrando, todas podem 

contribuir para o seu desenvolvimento. 

Apesar desse reconhecimento, pode-se observar, no cotidiano de escolas, 

uma centralização das questões referentes à aquisição e ao desenvolvimento da 

escrita na disciplina de Língua Portuguesa, como se ela, solitariamente, pudesse 

conduzir à participação ativa nas diversas situações em que há necessidade de 

produção  e  interação  com  a  variedade  de  textos  existentes  numa  sociedade 

grafocêntrica, gerida pelo conhecimento científico. 

No que se refere ao ensino de Ciências, observa-se que, apesar de a 

necessidade  de  desenvolvimento  de  um  processo  que  conduza  à  AC  estar 

consolidada em estudos e documentos oficiais, no cotidiano de muitas escolas ainda 

prevalece  uma concepção tradicional de ensino,  baseada na memorização  de 

termos e conceitos, em que o trabalho com a escrita resume-se basicamente à cópia 

de respostas para perguntas de livros didáticos ou questionários. 

Nesse cenário, Carvalho (2011) defende que a criação de um ambiente  

investigativo em aulas de Ciências, por meio de Sequências de Ensino Investigativas  

(SEI), pode conduzir os alunos à interação com elementos da cultura científica,  

dentre eles a escrita, contribuindo para o processo de AC. Tal pressuposto vem  

sendo referendado por diversos estudos e disseminado em cursos de formação de  

professores no Brasil. 

Diante disso, este trabalho objetiva analisar como o ensino de Ciências, 

considerando-se as especificidades do escrever em ciências, pode contribuir para a 

aprendizagem da escrita, a partir do exame de registros escritos produzidos por 

alunos em uma aula de Ciências baseada em atividades investigativas. 

Para alcançar esse objetivo, buscamos: investigar o que os alunos escrevem 

em uma aula de Ciências baseada em atividades investigativas, verificando a 

influência da consigna de produção; identificar, nos registros escritos, indícios da 

interação com elementos da cultura científica e do uso da escrita como componente 

do fazer ciência; examinar problemas de escrita, em função dos componentes 

textuais, nos textos produzidos pelos alunos e elaborar proposta de intervenção 

didática   que   promova   o   desenvolvimento   da   escrita,   considerando-se   as 

especificidades do escrever em ciências. 

A   principal   motivação   para   a   realização   desta   pesquisa   deu-se   em  

decorrência da minha atuação na função de coordenadora pedagógica em uma  
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escola pública dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Percebi que, embora 

documentos oficiais se mostrem em consonância com estudos atuais no que tange à 

necessidade do trabalho com a escrita em todos os componentes curriculares, existe 

uma divergência entre a prática dos professores e esses estudos e a prática dos 

professores e esses documentos. Pude constatar que a necessidade de trabalhar 

com a escrita em aulas de Ciências e nos demais componentes do currículo ainda 

apresenta-se  como  um  desafio  para  a  escola.  Observei  que  os  professores, 

geralmente, negligenciam a carga horária de Ciências e de outras disciplinas, 

perante a necessidade de ensinar a ler e escrever, como se fosse impossível 

estabelecer relações entre a AC e a alfabetização linguística. 

Seria leviano de nossa parte dizer que essa negligência é proposital. Ao longo 

da minha trajetória escolar, tanto no que tange à aprendizagem de Ciências quanto à 

aprendizagem da escrita, fui moldada pelo paradigma pedagógico tradicional, 

baseado na fragmentação do conhecimento, na memorização e reprodução: as 

poucas possibilidades de escrever em aulas de Ciências eram nos momentos de 

responder  questionários  elaborados  pelos  professores  ou  presentes  em  livros 

didáticos. Em minhas primeiras experiências docentes e até nos primeiros anos de 

atuação em coordenação pedagógica, também acreditei que ensinar a escrever era 

tarefa exclusiva da disciplina de Língua Portuguesa. Não é difícil perceber que essa 

crença permanece no cotidiano de escolas brasileiras. 

Esse cenário me fez pensar sobre meu processo de formação inicial e o  

impacto dele em minhas experiências profissionais. No ano de 2015, concluí o curso  

de Licenciatura em Pedagogia. Logo, assumi a função de coordenadora pedagógica  

em uma escola pública que atende aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Desse  

período, um fato merece atenção especial: em um momento do ano letivo, em  

conjunto com os professores, percebemos a necessidade de fortalecer o trabalho  

com a escrita, mas, por falta de conhecimento de referenciais que possibilitassem a  

articulação do ensino da escrita com outros componentes curriculares, optamos por  

suprimir o tempo destinado às disciplinas de Ciências, História e Geografia, para   

destiná-lo ao trabalho com a escrita. Naquele momento, parecia-nos impossível  

ensinar a escrever fora do contexto da aula de Português. No entanto, alguns  

questionamentos  nos  afligiam.  E  a  aprendizagem  dos  demais  componentes  

curriculares? Vamos apenas ensinar a escrever, ler e contar, assim como fazia a  

escola jesuítica? É possível dar conta de tudo ao mesmo tempo? 
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Constatei que minha formação inicial não daria conta de conduzir-me às 

respostas para essas inquietações. Desse modo, ingressei no mestrado profissional 

em  educação  e  o  desenvolvimento  de  leituras  e  discussões  no  âmbito  das 

disciplinas “Alfabetização Científica em sala de aula: conceitos e práticas” e “Escrita, 

produção textual e práticas culturais” e, especialmente, a participação no Grupo de 

Pesquisa   em   Alfabetização   Científica (GRUPAC),   fizeram-me   enxergar   a 

necessidade e a importância do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Além disso, observei a existência de referenciais metodológicos que 

podem possibilitar o trabalho com a escrita em aulas de Ciências, considerando as 

necessidades e as especificidades do escrever em ciências. 

Nesse  sentido,  este  trabalho  surge  do  cotidiano  de  uma  coordenadora 

pedagógica em formação, na busca de subsídios para contribuir, por meio da 

formação de professores, com o desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

proporcionem a formação integral dos alunos,  zelando pela aprendizagem dos 

diversos componentes curriculares e da escrita enquanto condição para participação 

ativa numa sociedade grafocêntrica, regida pela ciência. 

Feitas essas considerações, apresentamos o problema que norteou esta  

pesquisa, que pode ser sintetizado na seguinte questão: como a aula de Ciências,  

baseada em atividades investigativas, pode contribuir para a aprendizagem da  

escrita dos alunos, considerando-se as especificidades do escrever em ciências? 

A pesquisa que possibilitou a realização deste trabalho foi realizada no âmbito 

de um curso de formação continuada para professores da rede pública de ensino do 

município de Ilhéus-BA. Esse curso é proveniente de um projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo GRUPAC. 

O  GRUPAC  visa  à  realização  de  pesquisas  que  colaboram  para  o  

desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovam a AC em municípios da  

área de abrangência da UESC. Congrega professores e alunos de cursos de  

graduações  e  mestrados  dessa  universidade  e  conta  com  pesquisadores  que  

mantém contato com o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Inovação em Ciências  

(NAPIEC) da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), local  

onde se desenvolvem pesquisas sobre a AC, inovação no ensino de Ciências e  

busca a geração de parâmetros para construir, implantar e avaliar objetos de  

aprendizagem que possam ser usados em situações de ensino e disponibilizá-los  

para escolas e professores. 
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Atualmente, o GRUPAC encontra-se envolvido com o desenvolvimento do  

projeto de pesquisa “Ensino por investigação: possibilidades para a aprendizagem”.  

Esse projeto abarca desde a análise da inserção dos professores em cursos de  

formação continuada, realizados no âmbito do projeto, até o exame de aspectos da  

prática pedagógica desses professores em sala de aula e da aprendizagem dos  

alunos. 

Cabe  destacar  que  os  registros  escritos  analisados  neste  trabalho,  são 

provenientes do desenvolvimento de atividades investigativas em sala de aula, por 

uma professora participante de um curso de formação desenvolvido pelo GRUPAC, 

que voluntariamente, os disponibilizou para análises. 

Organizamos este trabalho em cinco capítulos. No primeiro, apresentamos os  

fundamentos  e  concepções   adotados  acerca  do  ensino   de  Ciências  e  da  

aprendizagem da escrita, demarcando nossa posição no que tange à necessidade  

do ensino de Ciências desenvolver um processo que conduza a AC, do uso do  

gênero textual enquanto elemento facilitador da aprendizagem da escrita e como  

instrumento que possibilita o respeito  às especificidades do escrever em Ciências. 

No segundo capítulo, detalhamos e justificamos o percurso metodológico 

realizado e as estratégias utilizadas para a obtenção e análise dos dados.  

 No terceiro capítulo, apresentamos a análise dos dados.  

 No quarto capítulo, discutimos sobre os resultados observados.  

 Para finalizar, no capítulo 5, destacamos algumas considerações buscando 

oferecer possíveis respostas ao problema que norteou este trabalho e refletir sobre a 

necessidade de desdobramentos futuros. 

Ainda, apresentamos uma proposta de ensino que integra as disciplinas de 

Ciências e Língua Portuguesa, por meio do gênero textual relato de experimento, no 

intuito  de  suscitar  reflexões  sobre  a  viabilidade  de  ações  que  conduzam  ao 

desenvolvimento de relações ente a AC e a alfabetização linguística. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Investigando e Delimitado o conceito de AC 

 

A AC como objetivo do processo de ensino e aprendizagem de Ciências tem 

sido um dos aspectos mais ressaltados, atualmente, quando se discute sobre esse 

componente curricular. 

Encarada   por   muitos,   como   objetivo   educacional,   perspectiva   de  

redimensionamento do ensino de Ciências e até mesmo como possibilidade de  

emancipação de sujeitos no mundo regido pela ciência e tecnologia, a expressão AC  

encerra em si uma diversidade de concepções, sendo, inclusive, muitas vezes  

encarada como um chavão ou slogan, conforme destacam Laugksch (2000), Dilon  

(2009) e Teixeira (2011). 

Perante a necessidade de evitar posicionamentos ingênuos, em torno de um  

assunto amplamente discutido, não somente por pesquisadores, mas também por  

profissionais da educação e organismos internacionais e à obrigação de construir ou  

selecionar uma concepção que nos permita analisar os dados à luz de suas  

prerrogativas, tornou-se necessário dialogar com saberes construídos em torno do  

conceito de AC. 

Conforme Laugksch (2000), desde a década de 1950, a AC vem despertando o 

interesse de segmentos da sociedade. Para o autor, nesse período, os norte 

americanos,   estimulados   pela   corrida   espacial,   preocuparam-se   com   o 

desenvolvimento de um ensino que capacitasse os estudantes a interagir com os 

crescentes avanços científicos e tecnológicos. Dessa forma, pressupostos da AC 

começaram a influenciar sistemas de ensino e ela passou a ser encarada como 

estratégia para a melhoria da qualidade do ensino de Ciências. 

Laugksch (2000) ainda menciona que, além de estudiosos do ensino de 

Ciências, cientistas sociais ligados a investigações sobre a percepção pública e à 

comunicação   em   ciências,   mobilizaram-se   em   torno   da   ideia   de   oferecer 

oportunidades para o público familiarizar-se com a ciência. 

A partir disso, diversas idéias e concepções, em torno da AC foram sendo 

analisadas e propostas, a ponto de estudos, tais como os do próprio Laugksch 

(2000) e Dilon (2009) a encararem como um conceito mal definido e difuso. 
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Concordamos  com  eles  que  durante  algum  tempo  o  conceito  de  AC  

encontrou-se difuso e até mal definido, especialmente pelo fato de diversos grupos  

de interesse terem buscado explicá-lo. Entretanto, consideramos que no campo  

educacional, ao longo do tempo, o ensino de Ciências e o conceito de AC foram  

sofrendo mudanças e na atualidade, há uma concordância, quanto aos pressupostos  

que a envolvem. 

Isso fica claro, quando observamos que a noção de AC está influenciando 

normas curriculares de muitos países e encontra-se no centro das discussões de 

sistemas educativos e de organizações internacionais. A exemplo disso, destacamos a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) que estrutura o 

Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA)2 ao encarar a AC como 

principal objetivo para a educação científica dos estudantes e defini-la como a 

“capacidade de se envolver com as questões relacionadas com a ciência e com a 

ideia da ciência, como um cidadão reflexivo.” (OCDE, 2015, p.04). 

Nosso  entendimento,  ainda  encontra  evidências  em  Sasseron  e  Duschl 

(2016) ao registrarem a existência de pressupostos comuns em idéias relacionadas à  

AC.  Esses  estudiosos  mencionam  que  as  idéias  sobre  a  AC  foram  sendo 

estudadas e ampliadas e atualmente ela é encarada por pesquisadores da área de 

ensino de Ciências como um 
 
 
processo  constante,  estando  ligado  ao  contato  e  ao  entendimento  de  
conceitos, leis, modelos e teorias das ciências, o conhecimento de aspectos  
da natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua  prática e o  
entendimento de que existem intrínsecas e mútuas influências entre ciência  
e sociedade (p. 53) 

No  Brasil,  o  início  efetivo  de  estudos  e  pesquisas  relacionadas  à  AC, 

conforme Santos (2007), ocorreu na década de 1970 e na atualidade já se constitui 

como uma das grandes linhas de investigação do ensino de Ciências. 

Esse  crescimento  fica  nítido  nos  estudos  de  Slongo  (2014)  e  Costa  e  

Lorenzetti (2016). Ao analisarem a produção acadêmica em ensino de Ciências, ao  

longo dos últimos anos no Brasil, respectivamente, nos anos iniciais e finais do  

Ensino Fundamental, essas pesquisas atestam a ocorrência de uma produção 
 
 
2 O PISA é uma iniciativa de avaliação que visa produzir indicadores que contribuam para a 
discussão da qualidade da educação e subsidiar a elaboração de políticas de melhoria da educação 
básica para os países que compõe a OCDE. 
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constante, com tendência ao crescimento, de trabalhos relacionados à AC. Slongo 

(2014) ainda realça a conquista de importantes espaços acadêmicos em programas 

de Pós graduações ligados à educação e ao ensino. 

Nessa perspectiva, consideramos que, além do crescimento em pesquisa, a  

AC   vem   conquistando   importantes   espaços   nas   práticas   pedagógicas   de  

professores, em salas de aulas do Brasil. Acreditamos que fatores tais como a  

contemplação de pressupostos a ela relacionados em documentos, tais como os  

PCNS (BRASIL, 1997) e os Direitos de Aprendizagem3 (BRASIL, 2012), a sua  

incorporação em cursos de formação inicial e continuada para professores da  

educação básica e o desenvolvimento de pesquisas com propostas de intervenção,  

têm contribuído para isso. 

Em decorrência dessa expansão, um aspecto que se tem observado, é a  

utilização de variadas expressões para referir-se à AC. Sasseron e Carvalho (2011),  

analisando essa pluralidade terminológica, registraram a ocorrência de autores que  

utilizam as expressões Letramento Científico, AC e Enculturação Científica. As  

autoras destacam que apesar desse uso de termos distintos, não existem diferenças  

de sentidos entre os autores que empregam um termo ou outro. Pensamos que esse  

fato corrobora a existência de uma concordância com relação à noção de AC. 

Ao  analisar  diferentes  abordagens  e  direcionamentos  para  o  Ensino  de 

Ciências no contexto atual, Costa, Ribeiro e Zompero (2015) destacam que 
 
 
Há praticamente um consenso de que a Alfabetização Científica envolve a  
compreensão tanto de vocabulários e conceitos da ciência, como de sua  
natureza  e  também  das  relações  que  se  estabelecem  entre  ciência,  
tecnologia e suas implicações para a sociedade visando à formação de  
pessoas que possam compreender e transformar positivamente o mundo  
em que vivem. (COSTA; RIBEIRO E ZOMPERO, 2015, p.531) 

Ressaltamos  que,  mesmo  que  estudiosos,  normalmente  dediquem  uma  

atenção maior a um aspecto ou outro da AC, diversas habilidades encontram-se  

relacionadas à idéia de promover uma AC. Nesse sentido, realçamos a necessidade  

da AC ser encarada como processo contínuo e permanente, uma vez que a ciência  

encontra-se em constante construção, que envolve a  necessidade de: promoção da  

compreensão de conceitos e teorias; um entendimento sobre a ciência e sua  
 
 
3 Documento intitulado  “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de 
aprendizagem  e  desenvolvimento  do  ciclo  de  alfabetização (1º, 2º  e 3º  anos)  do  Ensino 
Fundamental”, divulgado pelo Ministprio da Educação. 
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natureza; o desenvolvimento de um racicínio científico, por meio do trabalho com  

habilidades relacionadas à construção do conhecimento científico; a percepção da  

existência de fatores éticos e políticos que influenciam a prática científica e a  

compreensão da existência de relações entre Ciência, tecnologia, Sociedade e  

Ambiente (CTSA) para subsidiar a reflexão perante situações do cotidiano. 

Em decorrência do uso do vocábulo “alfabetização” para nomear a AC, 

estudiosos têm buscado estabelecer relações entre a alfabetização, na perspectiva 

linguística com a AC. Desse modo, diante da importância que a relação entre a 

Alfabetização   linguística   e   AC   assume   neste   trabalho,   torna-se   relevante 

verificarmos tais reflexões. 

Iniciamos essa reflexão destacando Teixeira (2011) ao argumentar que a AC 

diz respeito a tudo que envolver a escrita e leitura de texto científico, destacando 

que ela está atrelada a alfabetização na própria língua e que o ensino de Ciências 

deve ser concebido a luz de objetivos educacionais mais amplos. 

Para discutir essa questão, enfatizamos os pesquisadores norte americanos  

Norris e Phillips (2003). Com base na diferença entre os sentidos fundamentais e  

derivados da alfabetização, eles apontam que as concepções de AC atendem a um  

sentido derivado, mas tendem a negligenciar o seu sentido fundamental, ao não  

abordarem um componente central: a leitura e a escrita. Para os autores, o ensino  

de termos e conteúdos, as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio  

ambiente, os processos e a relevância social da ciência, constituem o sentido  

derivado. 

Norris   e   Phillips  (2003)   justificam   que   ler   escrever   são   habilidades 

fundamentais à AC, uma vez que todos os conhecimentos científicos existentes 

passam por avaliações e julgamentos que se dão, na grande maioria das vezes, por 

meio de publicação de artigos e teses. 

No entanto, observamos que apesar de considerarem a leitura e a escrita  

necessárias à AC, esses autores não as encaram como suficientes, ressaltando que 
 
Ler e escrever estão intrinsecamente ligados à natureza da ciência e ao 

fazer científico e, por extensão, ao aprender ciência. Retirando-os, lá se vão a 

ciência e o próprio ensino de ciências também, assim como remover a 

observação, as medidas e o experimento destruiriam a ciência e o ensino 

dela. (NORRIS E PHILLIPS, p.226, tradução nossa) 
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Mediante  a  importância  que  a  escrita  assume  neste  trabalho,  torna-se  

necessário legitimar a sua relevância à AC. Concordamos com Teixeira (2011) e  

Norris e Phillips (2003) quando destacam a imprescindibilidade da leitura e da  

escrita à AC.  Mas  acreditamos  que as demais ações  e comportamentos  que  

permeiam  o  processo  de  construção  do  conhecimento  científico -  como,  por  

exemplo, resolver problemas, elaborar e reelaborar hipóteses e estratégias, analisar  

dados, utilizar evidências - são tão importantes para o desenvolvimento da AC  

quanto ler e escrever. 

Nos últimos anos, um aspecto que vem  marcando  debates e trabalhos 

relacionados à AC é a necessidade de que práticas epistêmicas da ciência sejam 

contempladas em aulas de Ciências. 

Motokane e Nunes (2013) apontam que as práticas epistêmicas são definidas  

por estudiosos como práticas envolvidas na produção, comunicação e avaliação do  

conhecimento. Os autores destacam que elas são importantes num processo que  

promova a AC por propiciarem a aprendizagem de conteúdos e o envolvimento dos  

alunos  com  algumas  práticas  dos  cientistas.  Consideram  que  isso  estimula  o  

raciocínio crítico a respeito do processo de produção do conhecimento, tornando os  

estudantes capazes de participarem de discussões da comunidade científica. 

Conforme Sasseron e Duschl (2016), o ensino de ciências, que tem por base  

o desenvolvimento de conhecimento sobre práticas epistêmicas das ciências, deve  

preocupar-se com o envolvimento dos estudantes com o debate, com as interações  

discursivas.   Os   autores   destacam   a   importância   dos   alunos   vivenciarem  

oportunidades para entendimento de conceitos e de ideias científicas e também  

envolverem-se  em  atividades  em  que  características  do  fazer  científico  sejam  

trabalhadas. 

Desse modo, acreditamos que o destaque conferido, nos últimos anos, às 

práticas epistêmicas da ciência para o ensino de Ciências, reitera a necessidade de 

um ensino que garanta não apenas a aprendizagem de conceitos e teorias, mas que 

também proporcione a interação com  elementos do processo de produção do 

conhecimento científico. 

Perante os pressupostos apresentados, neste trabalho, faremos uso do termo 

AC,   para   nos   referirmos   a   um   processo   capaz   de   promover   nos   alunos 

possibilidades para interagirem com elementos da cultura científica, amparadas na 

visão de Sasseron (2015) ao concebê-la como 
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formação  capaz  de  prover  condições  para  que  temas  e  situações 
envolvendo  as  ciências  sejam  analisados  à  luz  dos  conhecimentos 
científicos, sejam estes conceitos ou aspectos do próprio fazer científico. 
[...], ao fim, revela-se como a capacidade construída para a análise e a 
avaliação  de  situações  que  permitam  ou  culminem  com  a  tomada  de 
decisões e o posicionamento. (p.56). 

O detalhamento e as implicações da opção por tal concepção encontram-se 

descritos no item a seguir. 

 

1.1.1. AC numa perspectiva cultural de ciência e de escola 

 

Após a investigação do conceito de AC, julgamos conveniente detalhar e 

justificar nossa opção por uma concepção que encara a ciência como cultura e a AC 

como processo que requer a interação com elementos dessa cultura. Nesse item 

apresentamos e justificamos essa predileção. 

Tal posicionamento encontra-se ancorado nos pressupostos de Sasseron 

(2015, p.65) ao destacar que 
 

o ensino de ciências da natureza cujo objetivo maior seja a Alfabetização 
Científica precisa considerar perspectivas culturais da escola e das ciências, 
engendrando ações que respeitam e conciliam normas e práticas de ambas 
as culturas, mas que, ao mesmo tempo, percebe a importância de o Ensino 
de Ciências (ou o de qualquer outra disciplina escolar) ser trabalhado na 
perspectiva de ensino de Ciências.(grifos da autora) 

Estudos tais como os de Scarpa (2009), Scarpa e Trivelato (2013) e Latour e  

Woolgar (1997) nos auxiliarão na compreensão dessa abordagem.  

 Um dos aspectos que nos chamou a atenção na concepção adotada é o fato 

de encarar a ciência como uma cultura. Nesse sentido, Sasseron (2015) destaca 

que “uma definição de cultura pode colocar em destaque aportes sociológicos, 

antropológicos e históricos, definir ciência requer considerar esses múltiplos olhares” 

(p.55). 

Por considerarmos que a ciência possui modos próprios, linguagem, normas,  

valores, procedimentos e que, como destaca Scarpa (2009), constitui-se em “uma  

forma   de   cultura/campo/esfera,   com   características   que   determinam   seu  

funcionamento de maneira a ser possível identificar fronteiras bem delimitadas entre  

o que p interno e externo a ela” (p.60), mesmo que apresente zonas de contato com  

outras culturas, tornou-se necessário caracterizar a cultura científica. Pensamos que  
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elementos  dessa  cultura,  acessíveis  aos  não  pertencentes  a  ela,  devem  ser  

trabalhados com os alunos para o desenvolvimento de um processo de AC.  

 Ao caracterizar a cultura científica, ou mais especificamente, a cultura das 

ciências naturais, uma vez que ela possui elementos que podem diferir de outros 

campos da ciência, Sasseron (2015) destaca que ela pode ser concebida como “o 

conjunto de ações e de comportamentos envolvidos na atividade de investigação e 

divulgação de um novo conhecimento sobre o mundo natural” (p. 55, grifo nosso).  

 Latour e Woolgar (1997), em “A vida de laboratyrio”, apresentam um estudo 

empírico,  de   abordagem  etnográfica,  que  detalha  ações  e  comportamentos 

cotidianos de cientistas em um laboratório de pesquisa de neuroendocrinologia. Os 

autores revelam interações existentes entre os profissionais, os materiais que os 

circundam e as práticas que empregam na construção dos fatos científicos.  

 Reconhecemos  que  essa  pesquisa (LATOUR  E  WOOLGAR,  1997)  foi 

realizada, exclusivamente em um laboratório e que existem outras formas de “fazer 

ciência”, como por exemplo, a experiência antropológica do próprio Bruno Latour. 

Apesar disso, consideramos que ela possibilita observar características da cultura 

científica.  Nesse  livro,  fica  nítido  que  o  trabalho  científico  não  é  produzido 

isoladamente - interações ocorrem durante todo o processo - nem tampouco por 

“gênios”  que  nunca  erram,  já  que  ocorrem  testes  de  hipóteses,  nem  sempre 

validadas. Consideramos que essas características são marcas da cultura científica.  

 Ao apresentar  um diagrama que representa processos  e estratégias  de 

trabalho realizadas por cientistas para a produção do conhecimento, Gil Perez et al 

(2005) fornecem fundamentos para a observação de ações e comportamentos 

presentes no modo de fazer ciência. A figura a seguir apresenta o diagrama 

apresentado pelos autores. 



 
 

26 
 
 

Figura 1: Diagrama da investigação científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gil Perez et al (2005), tradução nossa. 

A análise do diagrama representado na figura 1 mostra que os autores não 

encaram o método científico como um conjunto de regras a serem aplicadas de 

forma linear, única e mecânica. O diagrama vai de encontro à visão de que a 

construção do conhecimento científico se dá através de um método, com etapas 

rígidas,  uma  vez  que  apresenta  diversas  possibilidades  de  idas  e  vindas,  de 

reconfiguração e reconstrução do trabalho realizado. 

Com base no esquema de Gil Perez et al (2005), verificamos que os trabalhos  

científicos  têm  origem  com  um  problema  que  pode  surgir  de  observações, 
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necessidades ou de outros estudos. Observamos que o cientista necessita levantar  

hipóteses, traçar estratégias e verificá-las para resolver o problema. Percebemos a  

relevância da análise e interpretação dos dados e da comunicação do trabalho  

realizado. No esquema, ainda pode-se notar a importância do trabalho em equipe. 

Dessa maneira, tanto em Latour e Woolgar (1997) como em Gil Perez et al 

(2005),  podemos  verificar  que  o  envolvimento  na  formulação  e  resolução  de 

problemas, a construção e teste de hipóteses, a realização de experimentos e de 

desenhos experimentais, a busca por evidências e justificativas, a análise de dados, a 

escrita e leitura de textos, bem como a comunicação de resultados, envolvem 

ações  e  comportamentos  do  fazer  científico  e  por  conta  disso  podem  ser 

considerados elementos da cultura científica. Observamos também a presença de 

práticas epistêmicas - a proposição, a comunicação, a avaliação e a legitimação de 

ideias - como elementos da cultura científica. 

Ainda podemos destacar que apesar da escrita estar explícita no diagrama de 

Gil Perez et al (2005), na etapa de comunicação dos resultados, ela se faz presente 

em quase todo o processo de produção do conhecimento científico. Consideramos 

que desde a elaboração de uma situação problema até a construção de hipóteses, 

elaboração de estratégias, análise de dados e comunicação, os cientistas produzem 

textos para o registro de observações diárias, notas de fundamentos e processos até a 

elaboração de artigos científicos para publicações. 

Latour e Woolgar (1997) também detalham a importância da escrita à ciência. 

Os autores registram que no cotidiano do laboratório observado, destinava-se uma 

energia considerável para produzir registros escritos 
 

Enquanto os que trabalham nos escritórios dedicam-se a escrever novos 
textos, o restante do laboratório parece um enxame fervilhando de escrita. 
Músculos seccionados, feixes luminosos e ate mesmo pedaços de papel 
absorvente acionam aparelhos de registro, que produzem as inscrições, 
pontos de partida da escrita dos pesquisadores (p. 44) 

Isso nos leva a acreditar que a escrita assume importante participação, não 

apenas nos momentos de comunicação, mas durante todo o processo de produção 

do conhecimento e que, por conta disso, apresenta-se como importante componente 

da cultura científica. 

Essas ações e comportamentos realçados revelam características da cultura  

científica. E em sala de aula? É possível reproduzir ações e comportamentos da  
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cultura científica? É necessário que se “faça ciência”, para os alunos interagirem 

com elementos dessa cultura? 

Para responder esses questionamentos, examinamos outro pressuposto da 

concepção de AC proposta por Sasseron (2015): o que posiciona a escola como 

espaço de encontro de culturas e como agente que seleciona o que da cultura 

científica será ensinado, atestando a existência de uma cultura escolar. A respeito 

disso, Sasseron (2015, p. 53) destaca que 
 

não  podemos  deixar  de  lado  que  a  escola,  como  espaço  físico  que  
congrega pessoas de diferentes experiências, realidades e perspectivas  
sociais e culturais distintas, também congrega diferentes culturas, além de,  
ela mesma, possuir características que definem sua própria cultura. 

Julia (2001) descreve a cultura escolar como “um conjunto de normas que  

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas  

que  permitem  a  transmissão  desses  conhecimentos  e  a  incorporação  desses  

comportamentos” (p. 10, grifos do autor). O autor destaca que as normas e práticas  

não podem ser analisadas sem levar em conta os sujeitos que as envolvem. 

Por ser produtora de cultura e responsável por transmitir os conhecimentos da  

humanidade, a escola - e os sujeitos dela - seleciona os saberes que cada área do  

conhecimento deve ensinar. Parra Sasseron (2015) dimensões históricas e sociais  

da escola podem definir a maneira como os conteúdos são trabalhados e, inclusive,  

influenciar na abordagem de disciplinas, de forma que pouco, ou quase nada, do  

que é ensinado relacione-se com a área de conhecimento que representa. 

Desse  modo,  consideramos  que  nem  todos  os  elementos,  práticas  e 

conteúdos da cultura científica serão ensinados nas disciplinas científicas escolares, 

uma vez que a cultura escolar seleciona conhecimentos e práticas científicas a 

serem ensinadas e quais estratégias são mais apropriadas para esse fim. 

Tal situação nos remete para o conceito de transposição didática, estratégia  

por  meio  da qual  o conhecimento científico  é transformado em conhecimento  

escolar, para que possa ser ensinado pelos professores e aprendido pelos alunos.  

Para Forquin (2003) essa elaboração de saberes intermediários se torna necessária,  

uma vez que os pensamentos do teórico nem sempre são diretamente comunicáveis  

ao aluno. 

Chevallard (2001) chama a atenção para a necessidade desse saber a ser  

ensinado   guardar   uma   relação   significativa   com   o   conhecimento   científico  
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estabelecido, aspecto que consideramos necessário a um ensino de ciência que vise 

promover   a   interação   com   aspectos   da   cultura   científica.   Nesse   sentido, 

consideramos o processo de transposição didática como uma das normas e práticas 

que atua para a elaboração do saber escolar. 

Izquierdo e Adúriz-Bravo (2003) identificam as atividades que acontecem em  

aulas  de  Ciências  como  atividade  científica  escolar,  em  que  os  estudantes  

constroem modelos escolares que permitem a compreensão dos fenômenos, a  

intervenção sobre eles e o estabelecimento de opiniões e juízos sobre processos e  

resultados. 

Desse modo, é necessário recorrermos a outro pressuposto da concepção de 

Sasseron (2015) para responder às perguntas apresentadas anteriormente. A autora 

considera a atividade escolar como uma tarefa culturalmente híbrida. 

Analisando  essa  junção  e  transformação  de  elementos  provenientes  de  

culturas distintas para a criação da cultura científica escolar, Sasseron (2015)  

destaca que 

Esse hibridismo entre cultura escolar e cultura científica caracterizar-se-ia 

tanto pelas relações encontradas e estabelecidas dentro da escola, como 

pelo compartilhamento e pela congregação de características que compõem a 

cultura escolar e cultura científica. ( p.62). 

Nesse sentido, a autora encara que a atividade científica escolar, e por  

consequência o ensino de Ciências, ainda que busque se assemelhar ao processo  

de produção de conhecimento nas ciências, não precisará reproduzir totalmente a  

atividade científica desenvolvida em laboratórios e centros de pesquisa. Desse  

modo, apresenta a hibridização entre cultura científica e escolar como uma marca  

para ações que visam o desenvolvimento da AC entre os estudantes ao apontar que 
 

Não se trata de pensar em desenvolver a cultura científica entre os estu- 
dantes, que se encontram em uma cultura escolar. Trata-se de conceber 
uma cultura científica escolar que influenciaria a constituição de normas e 
de práticas em sala de aula que atendessem não apenas a regras que 
vertem e regem as situações didáticas, mas um conjunto de normas e 
práticas escolares próprias e adequadas às aulas de ciências da natureza 
explicitando esse hibridismo. (SASSERON, 2015, p. 62) 

Diante  disso,  consideramos  que  o  ensino  de  Ciências  pode  agregar  

elementos do fazer científico com elementos do fazer escolar, estabelecendo nas  

aulas de ciências, uma espécie de cultura que combina elementos da cultura  

científica com fundamentos da cultura escolar, de modo que as aulas de ciências  
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apresentem    aspectos    relacionados    à    linguagem,    objetivos,    conteúdos, 

procedimentos e métodos, diferentes dos existentes, em um laboratório de ciências 

ou grupo de pesquisa, por exemplo, e características distintas das encontradas uma 

aula de geografia ou história, estabelecendo o que Sasseron (2015) denomina 

cultura científica escolar. 

Em resposta às perguntas anteriormente realizadas, quanto à possibilidade e 

necessidade de se reproduzir fidedignamente os processos e práticas da cultura 

científica, consideramos que não é possível, nem tampouco necessário, em sala de 

aula, fazer ciência nos moldes dos cientistas. O importante, é que o saber escolar 

estabeleça uma relação significativa com o conhecimento científico e que aproxime 

os alunos da forma como a ciência é construída. Consideramos que, por mais que se 

aprenda alguns elementos e práticas, apenas os cientistas serão pertencentes à 

cultura científica e que os elementos da cultura escolar, como por exemplo, o 

processo  de  transposição  didática,  modifica  consideravelmente  os  conteúdos 

científicos para transformá-los em conhecimentos escolares. 

A despeito disso, avaliamos que o diagrama de Gil Perez et al (2005), 

apresenta elementos da cultura científica que podem se fazer presentes em práticas 

pedagógicas que visem promover a aproximação dos alunos com elementos da 

cultura científica. Nesse sentido, um ensino de Ciências que vise promover a AC, 

pode considerar o ensino e a aprendizagem desses elementos - o envolvimento na 

resolução de problemas, a elaboração de hipóteses e elaboração de estratégias 

para testá-las, a análise e interpretação de dados, a busca por evidências e justifi- 

cativas,  o  planejamento  e  replanejamento  da  investigação,  a  avaliação  e  a 

legitimação de ideias, a comunicação, a escrita e leitura de textos - para o 

planejamento e desenvolvimento de práticas pedagógicas. 

 

1.1.2. A escrita como elemento da cultura científica e implicações ao ensino de  

Ciências 

 

Mediante a centralidade que a escrita assume neste trabalho e o intuito de  

realçamos subsídios que considerem a importância e as características do escrever  

no contexto do ensino de Ciências, neste item averiguaremos peculiaridades que a  

escrita assume no processo de construção do conhecimento científico, investigando  
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o que, para que e como escrevem os cientistas e as implicações disso para práticas 

pedagógicas que visam promover a AC. 

Como já assinalamos anteriormente, durante o processo de construção do  

conhecimento   científico,   os   cientistas    realizam    ações    e   desenvolvem  

comportamentos  que  envolvem  à  escrita.  Ao  discutirem  a  leitura  e  a  escrita,  

enquanto processos intrínsecos à Ciência, Liu e Akerson (2002) argumentam que a  

escrita, é um processo integral na investigação científica, uma vez que os cientistas  

precisam comunicar verbalmente e por escrito para revelar o que estão fazendo. 

Nessa   perspectiva,   concordamos   com   Norris   e   Phillips  (2003)   ao  

mencionarem que a escrita não é apenas um instrumento para conservar e transmitir  

ciência e sim, parte constitutiva dela. Esses autores argumentam “ler, escrever e  

falar, representam cerca de 58% do tempo que os pesquisadores dedicam à ciência”  

(p.226) e que nada do que conhecemos como ciência seria possível sem o texto. 

As ações e comportamentos de cientistas, descritos por Latour e Woolgar 

(1997) evidenciam essa percepção. Nos relatos desses autores, constatamos que 

diariamente os cientistas estão envolvidos com atividades de escrita, a ponto de 

serem descritos como “uma estranha tribo que passa a maior parte de seu tempo 

codificando,  marcando,  lendo  e  escrevendo” (p. 42).  Ao  discorrerem  sobre  a 

produção escrita no laboratório, mencionam que 
 
 
o fato de que os cientistas leiam os escritos publicados não surpreende  
nosso observador. Ele espanta-se mais, em contrapartida, ao constatar que  
uma grande quantidade de literatura emana do laboratório. [...] aqueles que  
aí trabalham escrevem de forma compulsiva e, sobretudo maníaca. Toda  
bancada dispõe de um grande livro de registro forrado de couro, no qual os  
membros daquela seção anotam meticulosamente o que acabaram de fazer  
com um determinado numero de código. Estranho comportamento que  
lembra   ao   nosso   observador   certos   romancistas   particularmente  
escrupulosos que se sentem obrigados a anotar tudo o que vêem, com  
medo de uma falha de memória. (p. 41) 

Desse modo, compreendemos que a escrita assume papel estruturante para 

a ciência, uma vez que se constitui em ferramenta imprescindível à produção do 

conhecimento científico, contribuindo tanto para a compreensão e delimitação de 

conceitos, objetos de investigação e registro de dados e informações, quanto para a 

comunicação,  validação  e  publicação  do  conhecimento  produzido.  Muitas  das 

práticas sociais da ciência não seriam possíveis sem o texto. 
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Neste   trabalho   observamos   que   a   ciência   constitui-se   em   forma   de  

cultura/campo/esfera (SCARPA, 2009). Considerando que cada esfera de utilização  

da língua elabora seus gêneros dos discursos (BAKHTIN, 1990), para analisar a  

escrita enquanto elemento da cultura científica é necessário verificarmos os gêneros  

que normalmente são utilizados pelos cientistas na produção do conhecimento.  

Durante todo o processo de produção do conhecimento, os cientistas utilizam 

como principal forma de expressão a escrita científica, que ao possuir finalidades e 

interlocutores específicos, assume objetivos e características que a diferenciam de 

escritas predominantes em outras esferas sociais de comunicação. No livro “Os 

cientistas precisam escrever”, Robert Barras (1979), ao discutir o papel que a escrita 

assume na produção do conhecimento científico, enfatiza que  
 

o sujeito do conhecimento (pesquisador/cientista) escreve para si (notas de 
laboratório ou de campo, diários, ideias, lembretes, registros pessoais etc.), 
escreve para apreender o pensamento e, ao mesmo tempo, elaborá-lo. 
Além disso, o sujeito escreve para o outro (ensaios, artigos científicos, 
relatórios etc.), pois  na  produção  do  conhecimento  científico,  também, 
implica sua comunicação e debate pelos coletivos de pensamento. Nessa 
perspectiva, na atividade de pesquisar, escrever é parte integrante e essas 
são tarefas interdependentes no fazer ciência (p.18). 

Ao realizarem um agrupamento de gêneros dos discursos, considerando as 

finalidades sociais e as capacidades linguísticas implicadas  Dolz e  Schneuwly 

(2004) reúnem no domínio social de comunicação transmissão e construção de 

saberes,  diretamente  relacionado   à  esfera  científica,  os  seguintes  gêneros: 

comunicação oral, palestra, artigo, texto explicativo, tomada de notas, resumo de 

textos, relatório científico e relatório oral de experiência. 

Desse modo, ressaltamos que os cientistas encontram-se envolvidos com a 

escrita durante todo o processo de construção do conhecimento, produzindo textos, 

que visam desde o registro ou tomadas de notas de aspectos relacionados à 

organização  do  processo  de  construção  de  conhecimento  até  o  debate  e  a 

comunicação do conhecimento produzido. Nesse sentido, consideramos que os 

diversos gêneros textuais que circulam na cultura/esfera científica, tais como notas 

de laboratório ou de campo, diários, lembretes, artigos científicos, relatórios, dentre 

outros, constituem-se em importantes elementos do fazer ciência. 

Os textos que circulam na esfera científica apresentam uma linguagem que os  

diferenciam  dos  predominantes  em outras esferas sociais.  Como  os  cientistas  

escrevem para objetivos e interlocutores específicos, os textos da cultura científica,  
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apresentam aspectos da linguagem a serem analisados, a fim de percebermos 

elementos que caracterizam a escrita científica. 

Para Villani e Nascimento (2003) a linguagem científica é mais que o registro 

do pensamento científico, ela possui uma estrutura particular e características 

específicas, indissociáveis do próprio conhecimento científico, que estrutura e dá 

mobilidade ao próprio pensamento científico. 

FANG (2006) citado por Almeida (2015) destaca que a linguagem científica é  

construída através de uma gramática especializada que, apesar de ser funcional, ao  

facilitar a apresentação eficaz de informações e o desenvolvimento do argumento na  

Ciência, ao mesmo tempo, torna a escrita científica densa, técnica e abstrata. 

Conforme Lopes e Dulac (2001) a linguagem da ciência está muito mais  

próxima da escrita, busca a objetividade da identificação de coisas e processos,  

enfatizando produtos do trabalho científico e na maioria das vezes é apresentada de  

modo impessoal e explicativo através de conceitos que generalizam eventos.  

Observamos   que   essas   três   visões   sobre   a   linguagem   científica   a 

caracterizam ressaltando  aspectos  como a objetividade, a impessoalidade e  o 

caráter técnico. 

Ao analisarem visões sobre a linguagem científica, Sutton e Caamaño (1997)  

alertam a respeito da existência de visões distorcidas sobre a linguagem científica.  

Apontam que há indícios de que a escola contribui para a persistência dessas  

visões,  uma  vez  que  ela  costuma  lidar,  com  a  linguagem  final  da  ciência  e  

desconsidera transformações que ela sofreu para se tornar impessoal e objetiva.  

Verificamos que é sobre essa linguagem final que os autores supracitados (VILLANI  

E NASCIMENTO, 2003; FANG, 2006 apud ALMEIDA (2015), 2015; LOPES E  

DULAC, 2001) discorrem. 

Para Sutton e Caamaño (1997) na produção do conhecimento científico, o 

cientista, normalmente, produz dois tipos principais de linguagem: uma linguagem 

como sistema interpretativo e outra linguagem como sistema de etiquetagem. 

Os autores caracterizam a linguagem interpretativa apontando que ela se  

apresenta claramente como produto de uma pessoa - com o uso de expressões tais  

como “eu penso que”, “me parece que”- destacam que ela é analógica e metafórica,  

é provisória e imprecisa, a princípio, e flexível para tentar captar a mesma ideia de  

diferentes maneiras e, normalmente é empregada para persuadir os outros sobre um  

novo ponto de vista. Com relação à linguagem como etiquetagem, destacam que é 
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impessoal, direta, objetiva, precisa e necessita utilizar palavras exatas para cada  

coisa, sendo, normalmente utilizada para transmitir o conhecimento e armazenar  

informações. 

Sutton e Caamaño (1997) ainda destacam que no início do processo de 

produção do conhecimento, normalmente os cientistas utilizam a linguagem como 

sistema   interpretativo,   posteriormente,   quando   se   constrói   o   conhecimento, 

emprega-se a linguagem como sistema de etiquetagem, mencionando que 
 

as  afirmações  pessoais,  são  submetidas  a  avaliações,  discutidas  com  
outros  até  que  a  voz  pessoal  do  investigador  individual  se  perca  
gradualmente. O que começou como uma interpretação figurativa e uma  
intenção  de  persuadir  para  que  seu  ponto  de  vista  fosse  aceito,  se  
transforma em uma linguagem de impressão - uma descrição literal para  
ser simplesmente comunicada. (SUTTON E CAAMAÑO,1997, p. 05). 

Desse  modo,  acreditamos  que  uma  compreensão  adequada  da  ciência 

deverá   considerar   a   existência   de   ambas   as   linguagens.   Avaliamos   que 

desconsiderar o momento interpretativo da linguagem científica é concebê-la como 

produto ao invés de processo e propagar uma visão distorcida da ciência, como 

sendo obra de gênios isolados. 

O fato de considerarmos que a escrita assume objetivos e características 

peculiares  na  esfera/cultura  científica  acarreta  implicações  para  um  ensino  de 

Ciências que visa promover a AC. 

Uma primeira implicação é que se a escrita e os textos são elementos  

utilizados não  apenas para conservar e transmitir ciência,  mas,  sobretudo, se  

apresentam como componentes estruturantes e constitutivos da ciência, o trabalho  

com a escrita deve fazer parte de um ensino de Ciências que busca promover a AC. 

Uma segunda implicação é o fato de que se os cientistas escrevem para  

interlocutores e objetivos definidos e no processo de construção do conhecimento  

ocorre a produção e circulação de gêneros específicos, um ensino de ciências que  

busca promover a AC deve possibilitar o ensino de gêneros textuais que circulam na  

esfera científica e que normalmente são utilizados pelos cientistas para a produção  

do conhecimento, uma vez que provavelmente eles não serão ensinados em outras  

disciplinas do currículo escolar. 

No que tange ao uso de gêneros textuais no ensino de ciências, diversos  

estudos (MARTINS E STADLER, 2009; MOLINA E LIMA 2012; LORENZETTI E  
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DELIZOICOV, 2001) têm destacado a importância do trabalho com gêneros textuais  

tais como, fábulas, histórias em quadrinhos, livros de literatura infantil, notícia,  

revistas e textos de jornais, documentários, peças teatrais, jogos, dentre outros,  

como  estratégia  para  estimular  a  aprendizagem  de  conceitos  científicos  e  a  

compreensão das relações CTSA (Ciências, tecnologia, sociedade e ambiente).  

Entretanto, julgamos necessário destacar a necessidade do ensino de gêneros  

textuais que circulam na esfera científica e que sejam acessíveis à cultura escolar,  

tais como relatórios, notas de laboratório ou de campo, diários de campo, lembretes,  

relatos de experimentos, uma vez  que  por serem  inerentes ao fazer ciências  

poderão auxiliar, além da aprendizagem de conceitos e da percepção das relações  

CTSA, na compreensão e interação com elementos do fazer ciência. 

Outra implicação para o ensino de ciências é a necessidade de proporcionar a  

compreensão de aspectos e  particularidades da linguagem científica,  tanto da  

linguagem interpretativa quanto da de etiquetagem. Desse modo, concebemos que  

“aprender a ciência [tambpm] significa se apropriar do discurso científico, isto é,  

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

que são utilizados para produzir significados” (VILLANI E NASCIMENTO, 2003, p.  

187). 

Dessa forma, percebemos que também é função do professor de ciências 

trabalhar com a linguagem da ciência. Concordamos com Morais e Kolinsky (2016), 

ao apontarem que ser proficiente em ciência, é também ser capaz de falar, ler e 

escrever textos da ciência e sobre a ciência. 

Nessa perspectiva, ainda destacamos que por mais que os alunos não se  

encontrem em um nível de desenvolvimento, ou etapa escolar que  permita o  

trabalho com todas as características elencadas dos dois sistemas de linguagem  

mais utilizados pela ciência, alguns elementos dessas linguagens precisam ser  

explorados, pois como aponta Sutton e Caamaño (1997) “se os estudantes sy  

entram em contato com a escrita científica em sua fase final - etiquetagem - 

possivelmente, não terão contato com a voz interpretativa dos cientistas. 

Mediante os pressupostos apresentados, acreditamos que um currículo de 

Ciências que vise promover à AC, deve contemplar, dentre outros aspectos, a 

escrita e a produção de textos, pertencentes à cultura científica, como elementos de 

ensino e aprendizagem. 
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Encerramos  esta  seção,  reconhecendo  que  na  escola  não  se  tem  a  

possibilidade de reproduzir a cultura científica e trabalhar com a produção de textos  

exatamente iguais aos que são construídos por cientistas, entretanto encaramos que  

um modelo didático de gêneros textuais que circulam na esfera científica pode ser  

utilizado para ensinar aspectos ensináveis e necessários para a compreensão e  

interação  com  a  linguagem  científica  e  realçamos  Liu  e  Akerson (2002)  ao  

destacarem que 
 

A ciência não é apenas a pesquisa formal realizada em um laboratório em  
uma grande empresa ou no espaço também é descoberta de fundo de  
quintal, pode ser uma criança buscando entre pedras para descobrir o que  
há ali. Pode ser um estudante observando formigas em uma fazenda de  
formigas em uma sala de aula ou um mecânico tentando descobrir como  
fazer um carro funcionar.  Pode ser um detetive de polícia trabalhando para  
solucionar um crime e também pode ser uma  jovem  mulher tentando  
descobrir aspectos sobre o comportamento do golfinho. Em todas estas  
circunstâncias os processos da linguagem são parte integrante do processo  
de descoberta e resolução de problemas. (LIU, Z. A.; AKERSON, 2002,  
p.12) 

 

1.2. O Ensino de Ciências por Investigação como estratégia de promoção da 

AC 

Nos capítulos anteriores, enfocamos a AC enquanto objetivo do ensino de 

Ciências.  Nas  discussões  elencadas,  constatamos  que  há  praticamente  um 

consenso sobre os pressupostos que a envolvem. Dentre as diversas abordagens, 

apontadas na literatura, como capaz de promovê-la, o Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI), vem obtendo considerável destaque. 

Diante disso, neste item coloca-se o foco sobre o ENCI como estratégia de 

promoção da AC. Nesse intuito, discutiremos suas principais peculiaridades, para, 

posteriormente, destacarmos características das SEI, referencial que foi utilizado 

pela   professora,   participante   do   curso   de   formação   continuada,   para   o 

desenvolvimento da aula de Ciências em que foram produzidos os registros dos 

alunos analisados neste trabalho. 

Ao analisar o percurso histórico do ENCI, Rodrigues e Borges (2008) e  

Zompero e Laburu (2011) destacam que a preocupação em desenvolver atividades  

investigativas na educação científica teve origem no início do século passado, com  

John Dewey. Esse filósofo pragmatista, defendeu e propôs um ensino centrado, na  
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atividade, aliando teoria e prática e priorizando o desenvolvimento de habilidades de 

resolução de problemas com relevância social. 

Para os autores supracitados, a ideia de ENCI passou por modificações, em  

função   das   necessidades   políticas,   econômicas   e   sociais,   vivenciadas   pela  

sociedade. Ao longo da história, essa abordagem constituiu-se revezando momentos  

em que houve fortalecimento de idéias que privilegiavam a aprendizagem dos  

processos científicos e formação de futuros cientistas e outros que privilegiaram os  

aspectos sociais relativos ao desenvolvimento científico e tecnológico, valorizando o  

desenvolvimento  de  habilidades  para  formular  questões  significativas  sobre  os  

problemas sociais. (ZOMPERO E LABURU, 2011; RODRIGUES E BORGES, 2008). 

A   análise   realizada   pelos   autores  (RODRIGUES   E   BORGES,  2008;  

ZOMPERO E LABURU, 2011) ainda nos permite destacar que, ao longo da história,  

houve  uma  ênfase  maior  em  utilização  de  atividades  investigativas  nos  EUA,  

enquanto que no Brasil essa tendência  fez-se pouco predominante, foi pouco  

enfatizada nos documentos oficias de ensino e estabeleceu-se mais recentemente.  

Apesar  disso,  observa-se  que  nos  dias  atuais,  a  realização  de   atividades  

investigativas tem se apresentado como opção metodológica para superação de  

aulas de Ciências baseadas meramente na exposição de conceitos. 

No Brasil, recentemente, o ENCI vem se constituindo como importante linha 

de investigação, que mobiliza grupos de pesquisas e embasa diversos trabalhos que 

averiguam e instigam o desenvolvimento de atividades investigativas em variados 

contextos do ensino de Ciências. 

Para Munford e Lima (2007), a necessidade de desenvolvimento do ENCI nas  

escolas brasileiras, reside no fato de que por aqui o ensino de Ciências tem sido  

realizado através de proposições científicas apresentadas como definições, leis e  

princípios encarados como verdades de fato, sem maior problematização e sem que  

se promova um diálogo entre teorias e evidências do mundo real. Nesses moldes,  

poucas são as oportunidades de se realizar investigações e de argumentar acerca  

dos fenômenos em estudo, o que resulta em estudantes que não compreendem  

conteúdos das Ciências e constroem visões inadequadas sobre a ciência. 

Conforme  Sá  (2009)  o  uso  do  termo  ensino  por  investigação  não  é  

consensual entre os pesquisadores de ensino de Ciências. A autora destaca que  

mesmo onde a proposta de ENCI já está bem consolidada em diretrizes curriculares, 



 
 

38 

 

como é o caso dos Estados Unidos, existe uma polissemia em relação ao termo e 

diversas perspectivas de ENCI. 

Ao realizarem uma discussão enfocando a diversidade de abordagens sobre 

o ENCI, Zompero e Laburú (2010) constataram que, na literatura, além de diversas 

denominações,   existem   variadas   abordagens   e   concepções.   Apesar   disso, 

ressaltam  que,  nos  estudos  levantados,  existem  características  comuns,  que 

marcam essa abordagem didática, dentre as quais destacam: 
 

deve haver um problema para ser analisado, a emissão de hipóteses, um 
planejamento  para  a  realização  do  processo  investigativo,  visando  a 
obtenção de novas informações, a interpretação dessas novas informações e 
a posterior comunicação (ZOMPERO E LABURÚ, 2010, p.74) 

Para Carvalho et al (2004) uma atividade investigativa não pode se reduzir a 

uma mera observação ou manipulação de dados, ela deve levar o aluno a refletir , 

discutir e explicar fenômenos e  relatar seu trabalho aos colegas. 

Na visão de Sasseron (2015) o ENCI caracteriza-se por ser uma forma de 

trabalho que o professor utiliza na intenção de fazer com que a turma se engaje com 

as discussões e, ao mesmo tempo em que travam contato com fenômenos naturais, 

pela busca de resolução de um problema, exercitam práticas e raciocínios de 

comparação, análise e avaliação, bastante utilizadas na prática científica. 

Com   base   nas   concepções   apresentadas,   constatamos   que   algumas  

características  marcam  o  ENCI,  tais  como  o  fato  do  processo  de  ensino  e  

aprendizagem iniciar-se com um problema, a necessidade dos alunos investigarem,  

levantarem   e   testarem   hipóteses,   elaborarem   explicações,   com   base   nas  

informações   e   evidências   observadas,   desenvolverem   interações   discursivas  

durante o processo de investigação, relatarem e registrarem os procedimentos,  

resultados e explicações. Dessa forma, constatamos que o ENCI pode permitir uma  

interação dos alunos com elementos da cultura científica escolar e possibilitar que  

eles aprendam, além dos termos e conceitos científicos, elementos que fazem parte  

do processo de construção do conhecimento científico, aspectos indicativos de que  

essa estratégia de ensino pode auxiliar na promoção da AC. 

Ao buscar tecer relações entre o ENCI e a Cultura Científica, a partir de  

reflexões teóricas, Briccia et al (2017), desenvolve um quadro que representa uma  

síntese das etapas do ENCI e suas características e como as ações do professor e 



P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
Ç

Ã
O

  
P

L
A

N
E

J
A

M
E

N
T

O
 D

A
  

IN
V

E
S

T
IG

A
Ç

Ã
O

  
O

B
T

E
N

Ç
Ã

O
 E

  
A

N
Á

L
IS

E
 D

O
S

 D
A

D
O

S
  

 
 

39 

 

dos alunos em cada etapa podem aproximá-los da cultura científica. O quadro 

proposto encontra-se descrito a seguir. 

 

Quadro 1: Relações entre o ENCI e aspectos da Cultura Científica  
Etapas 
do ENCI 

Ação do Professor 
(P)/Aluno (A)* 

Como se aproxima aspectos da cultura científica - 
inserção dos alunos na cultura científica. 

 Proposta de uma 
situação problema 
(P) 
 
Resolução de 
Problemas (A) 

Ao propor um problema, o professor está aproximando da 
atividade  científica,   uma  vez   que   a   construção  do 
conhecimento científico a partir de respostas a questões 
(Gil Pérez et al., 2005; Delizoicov, ; Bachelard, etc...) 
No diagrama sobre o trabalho científico (Gil Pérez op. 
Cit),   a   problematização   é   ponto   principal   para   a 
construção do conhecimento cientifico. 

 

Levantamento de 
Hipóteses (A) 

Furman e Podestá (2009), defendem que a formulação de 
hipótese e previsões são duas competências científicas, 
que precisam ser ensinadas de modo integrado, devido a 
relação   próxima   entre   elas.   E   que   para   isso,   os  
estudantes   precisam   praticar   a   própria   lógica   e  
imaginação,  na  tentativa  de  responder  as  perguntas 
investigativas. 

 Reflexão sobre o 
interesse e relações 
CTSA (A) 

Planejamento e 
replanejamento de 
hipóteses (A) 

Elaboração de 
estratégias (A) 
 
Análises Qualitativas 
(A) (Gil Pérez et. al., 
2005, p. 52) 

O diagrama sobre a Atividade Científica (Figura 1, GIL  
PEREZ et. al., op. cit.), apresenta o planejamento como 
parte principal do processo científico, onde há o teste e  
novas   emissões   de   hipóteses,   reformulação   de 
problemas, entre outros aspectos. Para a sala de aula, os 
autores  apontam  que  uma  atividade  deve  planejar 
baseando-se   em   possíveis   interesses   da   situação, 
emissão  de  hipóteses,  e  também  a  elaboração  de 
estratégias, para que a sala de aula seja um lugar de  
comunicação com a cultura científica. 

  
 
 

Dados e 
informações (A) 

Realizar procedimentos que demandam à investigação, 
tais como:    experimentação,    observação,    leitura, 
entrevista, estudo do meio, entre outros (BRASIL, 1997; 
SEDANO, 2013; CARVALHO, 2013a, 2014). 
Nesse  momento,  se  interpreta  resultados  a  partir  de 
novas teorias e informações, o que para Gil Pérez et. al. 
(op.   cit.)   representa “uma   análise   detalhada   dos 
resultados (sua interpretação física, confiabilidade etc.) à  
luz do corpo de conhecimentos disponíveis, das hipóteses 
manejadas e/ou os resultados de outras equipes?”. 
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Evidências (A) 

A observação e uso de evidências é fundamental para o 
estabelecimento de conclusões e criação de explicações 
científicas. O documento do PISA (INEP, 2008) expõe o 
uso de evidências como uma das três categorias de  
competência científica avaliadas pelo programa. Furman 
e Podestá (2009) também apontam que a evidência como 
competência científica. 
O trabalho de falsear ou validar hipóteses, descrito para a 
construção do conhecimento científico (Gil Perez, et. al., 
figura 1) está baseado na observação de evidências. 

 

Estabelecer 
Relações (A) 

Transpor um conhecimento aprendido é fundamental para 
sua    sistematização    em    sala    de    aula.    Este 
estabelecimento  de  relações  deve  estar  presente  na 
atividade   investigativa,   assim   como   também   na 
construção do conhecimento científico, como é destacado 
no  diagrama  apresentado (figura 1),  ao “estabelecer 
pontes com outros campos da Ciência”. 

  
 

Argumentos (A) 

Para Sasseron e Carvalho (2009), a argumentação pode 
ser vista “como todo e qualquer dicurso em que aluno e 
professor    apresentam    suas    opiniões    em    aula,  
descrevendo    ideias,    apresentando    hitpóteses    e  
evidências,  justificando  ações  ou  conclusões  a  que  
tenham chegado, explicando resultados alcançados”, o  
que nos caracteriza  também  a  forma  como  se dá a 
construção da Ciência. 

Explicações (A) Para  Hempel (1974),   explicar   é   um   dos   principais 
objetivos da Ciência. Gil Perez et. al. (op. cit.) também  
apontam   a   explicação   como   fundamental   para   a 
construção   do   conhecimento   científico.   Defendemos 
ainda que em sala de aula, a ação de criar explicações  
também leva a uma aproximação com a Alfabetização ou 
com a cultura científica (BRICCIA, 2009). 

 
 
 

Registros Gráficos 
(A) 

Comunicar  é  papel  da  Ciência  e  contrário  a  visões  
inadequadas   sobre   o   conhecimento   científico,   que  
apontam que a Ciência é construída de forma isolada, a 
comunicação é fundamental para que haja consenso. Na  
Ciência, ela é realizada em congressos, eventos, etc (Gil 
Pérez et. al., op. cit.) em sala de aula, também Gil Perez e 
colaboradores apontam que se deve prestar atenção a  
aspectos da comunicação, como forma de promover a  
cultura científica. 
Liu  e  Akerson (2002)  afirmam  que “Escrita,  leitura , 
previsão, pensamento crítico e criativo são processos 
integrais  na  pesquisa  e    investigação  científica  .  Os 
cientistas precisam comunicar verbalmente e por escrito 
para mostrar aos outros o que estão fazendo. Habilidades 
da linguagem são fundamentais para fazer previsões , 
narrar  e  comunicar  descobertas.”.  As  autoras  ainda  
afirmam   que   assim,o   processo   de   Alfabetização   é 
desenvolvido  em  paralelo  com a  inserção  na  Cultura 
Científica. 

Fonte: Briccia et al (2017) 
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A análise do quadro nos permite considerar o ENCI como uma abordagem 

didática que, por possibilitar o trabalho com estratégias e processos do fazer ciência, 

pode permitir a compreensão e interação com elementos da cultura científica, 

acessíveis à cultura escolar, conduzindo os alunos a um processo de AC. 

Portanto, constata-se que o ENCI, essencialmente, propõe a necessidade do  

desenvolvimento de atividades em que o aluno possa se apresentar de forma mais  

ativa e autônoma, contrapondo-se ao ensino transmissivo, no qual ele apenas  

recebe,  memoriza  e  reproduz  informações  do  professor  ou  do  livro  didático.  

Observa-se ainda que tal abordagem apresenta objetivos que não se restringem  

somente à aprendizagem dos conteúdos disciplinares, contemplando também os  

processos de produção do conhecimento científico. Constata-se que ao produzir um  

ambiente propício para a investigação, o professor não ensina apenas os conteúdos  

da ciência, mas também ensina sobre o fazer ciências, possibilitando a interação  

com elementos da cultura científica acessíveis à cultura escolar. 

Encaramos  que  Carvalho  (2013)   ao  propor  o  uso  de  SEI,  demarca  

concepções  que  podem  nortear  o  desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas  

baseadas no ENCI e, consequentemente, auxiliar na promoção da AC. Por conta  

disso,   seguidamente   trataremos   de   discutir   aspectos   relacionados   a   esse  

pressuposto. 

 

1.2.1. Sequências de Ensino Investigativas 

Pesquisadores tais como Carvalho et al (2011), Carvalho (2013) e Sasseron 

(2015) embasadas em pressupostos do ENCI, têm proposto o uso de SEI como 

estratégia didática para o desenvolvimento de aulas de Ciências que promovam a 

AC. Considerando que as SEI se apresentam como referencial que subsidiou o 

desenvolvimento de aulas de Ciências, através das quais obtivemos os dados que 

serão analisados neste trabalho, tornou-se necessário analisarmos de forma mais 

detalhada os elementos que caracterizam e compõem uma SEI. 

Inicialmente, para compreendermos o que vem a ser uma SEI, refletiremos 

sobre a ideia de sequência didática, bem como as características que a diferem de 

outras formas de organização do ensino. 

Segundo Zabala (1998) uma sequência didática constitui-se em “um conjunto  

de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 
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objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo 

professor como pelos alunos” (p. 18). Desse modo, podem ser consideradas como 

uma estratégia de planejamento, uma maneira de organizar proposições didáticas 

que permite a elaboração antecipada e intencional de atividades contínuas, com 

vistas a alcançar objetivos previamente estipulados. 

Zabala  (1998)  encara  que  as  sequências  didáticas,  constituem-se  um  

referencial norteador para as atividades em sala de aula, sem necessariamente  

apresentar um modelo rígido, sistematicamente esquematizado, que não pode ser  

modificado. Defende que quando se compreende as razões  que  justificam  as  

atividades, identifica-se suas fases, os elementos que as compõem e as relações  

que  estabelecem,  pode-se  introduzir  mudanças  ou  atividades  novas  que  a  

melhorem, tendo em vista atender às reais necessidades dos alunos. 

Atualmente, essa forma de organização didática tem sido encarada como 

satisfatória,  por  possibilitar  um  trabalho  baseado  em  etapas  que  consideram 

conhecimentos que os alunos já dominam para chegar aos níveis que precisam 

dominar. A exemplo disso, citamos Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) que as 

apresentam  como  um  procedimento  para  o  trabalho  sistemático  com  gêneros 

textuais e Carvalho (2011) que destacam a SEI como importante estratégia para o 

desenvolvimento de aulas de Ciências que visam promover a AC. 

O Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física da Faculdade de Educação  

da USP (LAPEF), ao longo de alguns anos, vem desenvolvendo estudos sobre  

práticas pedagógicas para o ensino de Ciências e realizando projetos de formação  

continuada   para   professores.   Visando   a   atender   demandas   de   professores  

participantes dos cursos de formação e a necessidade de realizar aprofundamentos  

em atividades investigativas de conhecimento físico, anteriormente elaboradas no  

grupo e utilizadas nos momentos de formação, um grupo de pesquisadores dessa  

instituição, iniciou a elaboração das SEI. Atualmente o grupo conta com diversas SEI  

elaboradas e direcionadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Cabe  

destacar que as SEI, elaboradas pelo grupo, foram publicadas em livros didáticos. 

Para Souza (2010), as SEI propõem um ensino de Ciências baseado na 

investigação, problematização, levantamento e teste de hipóteses, experimentação, 

trabalho em grupo, registro das idéias e socialização de dados e surgem em 

oposição ao ensino baseado na transmissão de conteúdos, características que 

convergem para o desenvolvimento de aulas embasadas no ENCI. 
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Conforme Carvalho (2013) as SEI fundamentam-se na complementaridade de 

concepções piagetianas e Vigotskianas e constituem-se em 
 

Sequências  de  atividades  (aulas)  abrangendo  um  tópico  do  programa  
escolar em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e  
das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de  
trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem ideias  
próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o professor passando  
do  conhecimento  espontâneo  ao  científico  e  adquirindo  condições  de  
entenderem   conhecimentos   já   estruturados   por  gerações   anteriores  
Carvalho (2013, p.09) 

Observa-se que a autora encara que uma SEI deve ter algumas atividades ou 

etapas  essenciais  à  articulação  e  à  sistematização  da  prática  pedagógica  e 

proporcionar desde a percepção dos conhecimentos prévios dos alunos até o 

estabelecimento de estratégias de avaliação que evidenciem as aprendizagens 

construídas e  redimensionem a prática pedagógica. 

Com base nas discussões de Carvalho (2013), observa-se que as SEI são  

organizadas em torno de alguns momentos que variam considerando os conceitos  

trabalhados e a temática abordada. Normalmente, são iniciadas com um problema,  

que pode ou não ser experimental, que visa a estabelecer o primeiro contato com o  

tema proposto e a possibilitar a reflexão e trabalho com as variáveis do fenômeno  

científico  relacionado  ao  conteúdo  trabalhado.  Nesse  sentido,  Carvalho (2013)  

destaca que os problemas experimentais conseguem envolver os alunos com mais  

facilidade e chama a atenção para a necessidade de oportunizá-los a levantarem e  

testarem suas hipyteses, “passarem da ação manipulativa j intelectual estruturando  

seu pensamento” (CARVALHO, 2013, p. 08) e argumentarem em discussões com  

colegas e com o professor. 

Durante  a  exploração  do  problema,  algumas  etapas  são  consideradas  

importantes. Primeiramente, ocorre a distribuição do material e a proposição do  

problema pelo professor. O segundo momento é o de resolução do problema pelos  

alunos, onde se deve dar importância às ações manipulativas, oferecendo condições  

para que levantem e testem suas hipóteses. “O papel do professor nessa etapa p  

verificar se os grupos  entenderam o problema proposto e  deixá-los  trabalhar”  

(CARVALHO et al, 1998, p.12). 

O  momento,  ou  atividade  seguinte,  corresponde  à  sistematização  dos  

conhecimentos  elaborados  nos  grupos,  em  que  o  professor  deve  verificar  a  

resolução,  recolher  os  materiais  e  realizar  um  debate.  Nesta  etapa,  merece  
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destaque o papel do professor, já que ele precisará propor questionamentos para  

conduzir o grupo na sistematização coletiva do conhecimento. Deve-se estimular os  

alunos a relatarem o que realizaram, quais hipóteses funcionaram, como testaram e  

porquê  deram  certo.  Nesse  momento,  ganhará  destaque  o  trabalho  com  a  

argumentação, uma vez que, conforme aponta Carvalho (2011) os alunos buscarão  

uma justificativa ou uma explicação para o fenômeno, desenvolvendo para a classe  

uma argumentação oral, buscando palavras ou conceitos e ampliando o vocabulário.  

Nas palavras de Lemke (1997 apud Carvalho, 2011, p.13) p o começo do “aprender  

a falar ciência”. 

A etapa consecutiva é a do escrever ou desenhar. Esse momento é destinado  

para  a  sistematização  individual  do  conhecimento,  cada  aluno  é  convidado  a  

escrever e desenhar sobre o que realizou e aprendeu na aula. Essa atividade  

permite que os alunos organizem as ideias discutidas com os colegas e professor. 

Julgamos conveniente destacar a importância desse momento. Acreditamos  

que  escrever,  após  a  realização  de  um  experimento,  além  de  auxiliar  na  

sistematização   do   conhecimento,   possibilita   que   os   alunos   materializem  

linguisticamente as ações e comportamentos realizados durante a resolução do  

problema e pode contribuir para o ensino e aprendizagem da escrita, enquanto  

elemento da cultura científica, por proporcionar a produção de textos típicos dessa  

cultura. 

Para o momento seguinte, Carvalho (2011) propõe a realização de leitura de  

textos para a sistematização do conhecimento, por encarar que tal prática possibilita  

um repensar sobre todo o processo da resolução do problema, bem como para  

retomar todos os conceitos abordados com o problema. Ainda o destaca como o  

momento de apresentar uma linguagem mais formal e científica para os alunos. 

A autora ainda defende a importância do desenvolvimento de atividades que 

levam à contextualização social do conhecimento, a fim de que o aluno perceba 

onde e como, no dia a dia, pode verificar o fenômeno estudado e salienta a 

importância da realização de uma avaliação formativa no decorrer da SEI. 

Com base nas discussões realizadas, percebe-se que as SEI apresentam-se  

como importante referencial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que  

buscam a superação da concepção de um ensino de Ciências baseado na mera  

transmissão e reprodução de noções e conceitos. Ainda, evidenciam uma proposta  

metodológica  que  promove  a  interação  com  saberes  e  noções  científicas,  o  
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desenvolvimento de habilidades associadas ao fazer científico, o estabelecimento de 

relações dos fenômenos científicos com o cotidiano, permitindo o desenvolvimento 

de um processo de AC. 

Acreditamos que o trabalho com SEI pode auxiliar na interação dos alunos 

com elementos da cultura científica, acessíveis à cultura escolar, ao possibilitar que, 

em sala de aula, vivenciem ações e desenvolvam comportamentos semelhantes aos 

de cientistas na construção de conhecimentos. 

 

1.3. O que é escrever? 

 

Considerando a importância da escrita para os objetivos deste trabalho, neste 

item   enfocaremos   aspectos   relacionados   à   sua   aprendizagem.   Para   tanto, 

inicialmente investigaremos o que é escrever e seguidamente delimitaremos a 

concepção de aprendizagem da escrita que nos orienta. 

Por permitir o registro da história e dos saberes construídos e possibilitar a 

comunicação entre pessoas, a escrita, enquanto prática social e cultural, teve sua 

importância reafirmada ao longo da história. Na atualidade, ela assume papel 

imprescindível a ponto de adjetivarmos nossa sociedade como grafocêntrica. Desse 

modo, como destacam Dolz, Gagnon e Decândio (2010) aprender a produzir uma 

diversidade de textos, respeitando as convenções da língua e da comunicação, 

tornou-se condição essencial para a integração na vida social. 

Por mais que a entrada na cultura da escrita ocorra anteriormente ao ingresso 

na escola (FERREIRO e TEBEROSKY, 1991), o ensino intencional e sistemático da 

escrita é oficialmente delegado à escola.  Ainda assim, estudos tais como o de 

Barros (2012), demonstram que contraditoriamente, a escola que deveria ensinar a 

escrever, não tem formado produtores de texto proficientes; em outras palavras, não 

tem conseguido ensinar os alunos a escreverem bons textos. 

Para Barros (2012) o fato de o ensino de língua materna ainda, por vezes, ser 

confundido com a memorização de conceitos, terminologias, regras e preceitos da 

gramática normativa, acarretou consequências para o ensino da produção escrita. A 

autora destaca que isso faz com que, na escola, os alunos produzam textos para 

demonstrar o que aprenderam sobre conteúdos gramaticais, escrevendo, a partir de 

títulos estereotipados, indicados pelo professor. 
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Conforme Nogaro, Oliboni e Secchi (2010) escrever não se restringe a uma 

questão de aprender a manipular a gramática e as habilidades mecânicas, mas, 

sobretudo, aprender a manipular relações sociais e cognitivas. 

Marques (2001) destaca que a escrita não é mera transcrição gráfica da fala, 

mas negociação de sentidos com interlocutores, que pelo fato de serem potenciais, 

transforma a página que se escreve em lugar de muitos sentidos. 

Desse modo, consideramos que aprender a escrever vai além da habilidade  

de grafar palavras ou empregar convenções da língua. Escrever é, sobretudo  

interagir com interlocutores, por meio de textos, mobilizando recursos linguísticos  

para criar efeitos de sentido desejados. É uma atividade cognitiva, cultural e social. 

A  forte  influência  da  perspectiva  de  ensino  da  língua  que  valorizava  a  

memorização de regras, conceitos e terminologias gramaticais, também fez com que  

o  ensino  da  produção  de  texto  estivesse  sempre  atrelado,  exclusivamente  a  

disciplina de Língua Portuguesa. A respeito disso, Neves et al (2001) menciona que  

a aprendizagem e a aquisição da escrita tem se restringindo a área de língua  

materna, desconsiderando as possibilidades educativas de outros contextos, tais  

como as das demais áreas do conhecimento. Os autores ainda alertam que a escrita  

é uma prática social e cultural, logo, apenas a disciplina de Língua Portuguesa não  

poderá, solitariamente, dar conta de ensiná-la em sua totalidade e complexidade. 

Para Barros (2012) escrever exige a capacidade de selecionar e combinar as 

expressões  linguísticas,  organizando-as  numa  unidade  de  nível  superior,  para 

construir uma representação do conhecimento, correspondente aos conteúdos que 

se quer expressar. A autora aponta que a escrita encontra no texto a forma mais 

relevante de representação do conhecimento e defende que escrever é, em grande 

parte das situações, escrever um texto. 

Diante disso, neste trabalho assumimos o termo “produção escrita”, para nos  

referirmos às atividades de escrita de textos, realizadas pelos alunos. A opção por  

esse termo implica um comprometimento do trabalho com a escrita na perspectiva  

da  comunicação,  da  interação  e  da  sua  aprendizagem  como  processo  em  

permanente   elaboração,   para   o   qual   concorrem   dimensões   psicológicas,  

linguageiras e sociais, que considera o texto em seu funcionamento e contexto de  

produção como unidade de trabalho, conforme defendem Dolz, Gagnon e Decândio  

(2010). 
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1.3.1 Os gêneros textuais e a escrita 

Mediante a concepção de escrita assumida, torna-se necessário evidenciar as 

práticas de linguagem, socialmente reconhecidas como referências indispensáveis 

para o ensino da produção escrita. Isso pressupõe considerar os gêneros textuais 

como objeto de ensino e aprendizagem da escrita. 

Em “A estptica da criação verbal”, o teórico russo Mikhail Bakhtin (1990) 

aponta que todo uso que fazemos da língua se dá mediante um texto/discurso  - oral 

ou escrito - que concretiza empiricamente um gênero de texto. Ele considera que 

“cada esfera de utilização da língua, elabora tipos  relativamente estáveis de 

enunciados” (p.280, grifos do autor), que se constituem nos gêneros do discurso, 

sem os quais a comunicação verbal seria praticamente impossível. 

Para Marcuschi (2008) não há comunicação que se realize sem o uso de 

algum  gênero  textual:  eles  são  elementos  sócio-discursivos  indispensáveis  a 

qualquer situação comunicativa, seja ela oral ou escrita. 

Dessa forma, consideramos que na escola, quando os alunos escrevem,  

utilizam padrões provenientes da mobilização de um ou mais gênero textual. Por  

conta disso, os gêneros textuais devem estar em evidência no trabalho com a  

escrita. 

O fato de  os gêneros textuais  serem considerados como “relativamente 

estáveis” merece ser destacado. Em virtude dessa relativa estabilidade, para que um 

texto possa ser socialmente reconhecido como de um gênero, não é necessário que 

apresente todos os elementos encontrados em modelos prototípicos, uma vez que o 

discurso adapta-se às necessidades sociais de interação verbal. Nesse sentido, 

cabe ainda considerar que  em certos textos, gêneros podem se  hibridizarem, 

mesclarem-se, a fim de atingir objetivos comunicativos. 

A relativa estabilidade evidencia outro aspecto a ser considerado no trabalho 

com gêneros textuais: quando um gênero funciona em um lugar social, diferente 

daquele de origem, tende a transformar-se numa variação do gênero de referência. 

Desse modo, consideramos que o aluno não necessita, por exemplo, para relatar um 

experimento realizado em sala de aula, fazê-lo exatamente como o faz um cientista. 

Por conta disso, Dolz e Schneuwly (2004) apontam a necessidade de elaboração de 

modelos didáticos dos gêneros textuais. 
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Esses estudiosos da linguagem - Dolz e Schneuwly - fundamentados nos  

pressupostos de Bakhtin, estabelecem relações entre as concepções do teórico  

russo e o ensino da escrita e defendem os gêneros textuais - nomeados gêneros  

discursivos por Bakhtin - como instrumento, de caráter psicológico, mediador do  

processo de aprendizagem da escrita e como meio para articulação entre as práticas  

sociais e o ensino da produção escrita (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004). Diante disso,  

neste trabalho, adotaremos a noção de gênero textual desses autores. 

Diante da diversidade de gêneros textuais, Dolz e Schneuwly (2004) propõem 

um agrupamento, baseado em regularidades linguísticas e nas transferências de 

aprendizagem que permitem, para auxiliar na escolha e progressão de gêneros a 

serem trabalhados, pela escola. Esse agrupamento foi realizado em função das 

finalidades   sociais,   aspectos   tipológicos   e   das   capacidades   de   linguagem 

implicadas, como aponta o quadro a seguir. 

 

Quadro 2: Agrupamento dos gêneros textuais  
Domínios 

sociais de 

comunicação 

Aspectos tipológicos 

Capacidades de 

linguagem dominantes 

 
Exemplos de gêneros orais e 

escritos 

Cultura 

literária 

ficcional 

Mimesis  da  ação  por 

meio   da   criação   da 

intriga  no  domínio  do 
verossímil 

Conto maravilhoso, conto de fadas, 
fábula, lenda, romance, narrativa de 

aventura,   narrativa   de   ficcção 
científica, narrativa de 

enigma,narrativa    mítica,    Novela 
fantástica, conto, conto parodiado 

Documentação 
e 

memorização 
das ações 

humanas 

Representação pelo 
discurso de 

experiências    vividas, 
situadas no tempo 

Relato de experiência vivida, relato 
de viagem, diário íntimo, biografia, 
notícia, reportagem, testemunho, 
anedota ou caso 

curriculum vitae, notícia, 
reportagem, crônica esportiva, 

Discussão   de 
problemas 

sociais 
controversos 

Argumentar: 
Sustentação, refutação 

e     negociação de 
tomadas de posição 

textos de     opinião, diálogo 
argumentativo, carta de leitor, carta 

de   reclamação,   resenha   crítica, 
ensaios 

Transmissão e 

construção  de 
saberes 

Expor:    Apresentação 

textual   de   diferentes 
formas de saberes 

texto   expositivo,   exposição   oral, 
conferência,    comunicação    oral, 
verbete, seminário, verbete, tomada 
de    notas,    relatório    científico, 
relatório oral de experiência 

Instruções    e 

prescrições 

Regulação   mútua   de 

comportamentos 

receita, regras de jogo, instruções 

de uso, instruções de montagem, 
regulamento 

Fonte: Dolz e Schneuwly (2004) 
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1.3.2. O gênero textual como instrumento didático 

 

Como vimos anteriormente, escrever um texto é uma atividade complexa.  

Para Dolz Gagnon e Decândio (2010) as produções escritas dos  alunos, são  

geralmente, pouco estruturadas e apresentam problemas em diversos níveis. Os  

autores apontam que para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva, é preciso  

que os problemas de escritas sejam identificados, a fim de que se defina o que  

merece tratamento didático. Nesse sentido, propõem um procedimento de análise  

para produções escritas que possibilita selecionar dimensões que precisam ser  

privilegiadas para que os alunos superem os problemas de escrita. 

O procedimento de análise proposto leva em consideração os objetivos de 

aprendizagem  do  período  de  escolaridade  do  aluno,  a  fim  de  que  se  possa 

determinar o limite desejável do êxito. Para os autores, do meio ao final dos anos 

iniciais  do  Ensino  Fundamental  a  produção  escrita  já  deve  contemplar  uma 

diversificação dos gêneros textuais. Espera-se que os alunos consigam adaptar-se a 

algumas  convenções  do  gênero  trabalhado  e  às  condições  da  situação  de 

comunicação  e  comecem  a  ficar  atento  à  coerência  e  à  coesão,  utilizando 

organizadores textuais adequados, de retomadas anafóricas, marcadores temporais e 

sinais de pontuação (DOLZ, GAGNON E DECÂNDIO, 2010). 

Na proposta dos autores, o ponto de partida para a análise das produções  

escritas é a reconstrução da consigna de produção. Os autores a descrevem como a  

instrução desenvolvida pelo professor para a realização da atividade, a forma por  

meio da qual, oralmente ou por escrito, comunica-se a proposta de produção aos  

alunos. Essa etapa possibilita compreender a situação de comunicação que foi  

proposta, a fim de verificar se o aluno produziu um texto que adapte-se a ela. 

Ao discutir a importância da apresentação da situação de comunicação para a  

o ensino da produção escrita, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) destacam que ela  

deve expor aos  alunos  um projeto de comunicação a ser realizado, devendo  

apresentar um problema de comunicação bem definido, apontar o gênero textual, os  

possíveis destinatários, que forma assumirá a produção, se será realizada individual  

ou coletivamente e preparar conteúdos para o texto que será produzido.  

Para Barros (2012) é recorrente a crença que, delimitar tema, gênero, leitor e  

objetivo, ao solicitar que o aluno escreva, restringe a liberdade na atividade de 
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produção escrita. A autora, com a qual concordamos, ao defender a importância da 

delimitação da consigna menciona que 
 
 
Qualquer pessoa teria enorme dificuldade para escrever diante de uma 

instrução do tipo „escreva um texto sobre o filme que viu‟. É previsível que, 
em  situações  como  essas,  todos  se  perguntem: „mas  que  texto  vou 
escrever?‟ E se não sabe que gênero escrever (uma resenha, uma carta, um 
poema, uma propaganda, um resumo etc.), fica, de fato, difícil decidir como 
começar. (BARROS, 2012. p. 258) 

Dessa forma, acreditamos que a definição, na consigna de produção, do 

gênero textual, do papel na interlocução a ser assumido pelo aluno, dos possíveis 

destinatários e da forma que assumirá a produção, auxiliará o aluno na complexa 

atividade de escrever. Pensamos que sem isso, torna-se difícil encarar a escrita 

como algo a ser ensinado. 

A etapa seguinte do procedimento de análise de textos de alunos proposto  

por Dolz, Gagnon e Decândio (2010) é a construção de uma grade de análise em  

função   das   características   do   gênero   textual   proposto   e   da   situação   de  

comunicação.  Para  a  construção  dessa  grade,  os  autores  apresentam  como  

categorias: a interpretação da consigna e representação do modelo do gênero  

textual; a adaptação à situação de comunicação; o respeito à estrutura convencional  

do gênero; a planificação e a organização em partes e o emprego das unidades  

linguísticas pertinentes à textualização. Destacam que essas categorias devem ser  

completadas por elementos referentes à gramática, à ortografia e ao vocabulário. 

Após a realização da análise e da hierarquização dos erros, em função do 

período de escolaridade, os autores defendem que o professor deve lançar mão de 

dispositivos de ensino para os alunos superarem os problemas encontrados e 

possibilitar a revisão do texto e sua reescrita. 

O procedimento detalhado permite identificar problemas de escrita em textos  

de alunos. Mas, como ensiná-los a escrever? Como fazê-los superarem problemas  

de  escrita?  O  referencial  que  acreditamos  oferecer  oportunidades  efetivas  à  

aprendizagem da escrita, é recomendado por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).  

Esses autores propõem o uso de sequências didáticas como estratégia para o  

ensino da escrita. 

Desse modo, encaram a sequência didática como “um conjunto de atividades  

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral  
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ou escrito”  (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p.97) e sugerem uma 

estrutura   base   contendo   quadro   momentos   distintos,   mas   articulados   e 

interdependentes, como aponta a figura a seguir. 

 

Figura 2: Esquema da Sequência Didática 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p.97 

 

Na primeira etapa da sequência, apresentação da situação, define-se o 

projeto de comunicação (o gênero, o objetivo, o tema, os leitores) e ajuda-se o aluno 

na preparação dos conteúdos temáticos (possíveis temas e subtemas que serão 

abordados). Nesse momento define-se o contexto, a forma e conteúdo do gênero a 

ser estudado e produzido. 

Na segunda etapa, produção inicial, o aluno escreve o texto, conforme as 

regras definidas na apresentação da situação. Essa etapa é essencial para aluno o 

explicitar o que ele já domina, ou não, sobre o gênero a ser produzido. Serve como 

diagnóstico para o professor definir o que precisará ensinar. 

Na terceira etapa, dos módulos, são desenvolvidas as atividades de ensino, 

organizadas a  partir do diagnóstico realizado  na  etapa  anterior. Cada módulo 

trabalha com um problema a ser superado na produção final e deve contemplar 

questões específicas do gênero textual em questão. 

Na quarta etapa, o aluno é convidado a reescrever o texto, a partir do que foi 

ensinado nos módulos, fazendo as correções dos problemas que foram trabalhados 

no decorrer da sequência. 

Consideramos que esse referencial, materializa procedimentos para ensinar  

aos alunos a difícil tarefa de escrever. Diante desse pressuposto, encaramos que é  

ingenuidade acreditar que os alunos vão aprender a escrever sozinhos. Dolz,  

Noverraz e Schneuwly (2004) evidenciam que a escrita é algo a ser ensinado e  

desmitifica a idéia de que escrever bem é algo acessível aos poucos detentores do  

dom da escrita. 
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2. METODOLOGIA 

 

A descrição do caminho percorrido para alcançar os objetivos, possibilita ao 

leitor o julgamento das estratégias adotadas e a verificação da veracidade dos 

resultados   observados.   Diante   disso,   neste   capítulo,   expomos   o   percurso 

metodológico através do qual construímos a investigação. Apresentamos tópicos 

que detalharão o tipo de pesquisa, as estratégias empregadas e as perspectivas 

teóricas que nortearam as análises. 

 

2.1. Do tipo de pesquisa 

 

Conforme Gamboa (2007), a pesquisa em educação, por lidar com objetos  

multifacetados e permeados de subjetividades, já não se satisfaz com a concepção  

positivista de ciência, baseada em mptodos “pautados pela objetividade, pelos  

critérios e estatutos das ciências empírico-analítica” (p. 91). Ela tem requerido  

abordagens que possibilitem compreender os fenômenos em sua integralidade. 

Segundo André e Lüdke (2013), a adoção de uma abordagem qualitativa 

envolve a obtenção de dados descritivos e enfatiza mais o processo que o produto. 

Exatamente pelo fato de possibilitar a descrição e análise detalhada e integral do 

fenômeno investigado, esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa constitui-se em um 

estudo  de  caso.  Assim  como  aponta  André  (2013),  essa  opção  metodológica 

possibilita “focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu contexto e suas 

múltiplas  dimensões,  valorizando  o  aspecto  unitário” (p. 97)  e  viabilizando  a 

realização de uma análise situada e em profundidade. 

Considerando que, neste trabalho, analisamos como o ensino de Ciências  

pode contribuir para o desenvolvimento da escrita, a partir do exame de registros  

escritos produzidos por alunos em uma aula de Ciências, baseada em atividades  

investigativas, destacamos que o caso a ser investigado é o fenômeno da produção  

de  textos  em  uma  sala  de  aula  de  Ciências  dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  

Fundamental, de uma turma multisseriada da Educação do Campo. A especificidade  

desse fenômeno fez com que esta pesquisa adotasse os pressupostos do estudo de  

caso. 
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2.2. Dos procedimentos 

 

De acordo com André (2013), na perspectiva das abordagens qualitativas,  

não é a atribuição de um nome que garante o rigor metodológico, mas, sobretudo, a  

explicitação justificada dos passos adotados na realização da pesquisa. Desse  

modo, neste tópico, descrevemos as etapas percorridas para alcançar os objetivos. 

 

2.2.1. O Curso de Formação de professores 

 

O desenvolvimento da pesquisa que originou este trabalho deu-se no âmbito  

de um curso de formação continuada na perspectiva do ENCI, realizado com  

professores de escolas públicas da Educação do Campo, do município de Ilhéus. 

Localizado no Sul da Bahia, o município possui uma população estimada em 

178.210 habitantes. É considerado a capital do cacau e tem a economia baseada, 

sobretudo, na agricultura e no turismo. O município é beneficiário de diversos 

projetos da UESC. Pela facilidade no estabelecimento de parcerias com essa 

universidade e pela necessidade de propostas que contribuam para a formação 

continuada de professores de escolas públicas, Ilhéus foi selecionado pelo GRUPAC 

para  a realização do curso de formação  do projeto  de  pesquisa “Ensino Por 

Investigação: possibilidades para a aprendizagem”. 

O curso de formação, desenvolvido por membros do GRUPAC, utiliza um 

modelo semelhante ao analisado por Briccia (2012), em sua tese de doutorado. 

Baseia-se  na  realização  de  encontros  formativos,  nos  quais  os  professores, 

inicialmente atuam como aprendizes, em seguida desenvolvem atividades em suas 

salas de aulas e retornam ao curso para refletir sobre elas. 

Na etapa em que se deu a coleta de dados para esta pesquisa, os encontros  

contaram  com  a  participação  de 28  professores  de  turmas  multisseriadas  da  

Educação  do  Campo.  Eles  foram  selecionados  pela  Secretaria  Municipal  de  

Educação de Ilhéus, sob a justificativa de que os docentes das escolas do campo  

dispunham de poucas oportunidades de participarem de atividades formativas e  

necessitavam   estabelecer   contato   com   metodologias   de   ensino   inovadoras.  

Pressupõe-se que, em função disso, a proposta foi bem recebida pelos professores.  
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A  organização  multissérie  caracteriza-se  pelo  atendimento  simultâneo  a 

alunos em séries diferentes, com idade e níveis de conhecimento diversificados. De 

acordo com Souza e Sousa (2015), apesar de o poder público ter dispensado pouca 

atenção à organização multissérie, ela tem sido muito recorrente nas escolas do 

campo, já que a baixa densidade demográfica, em algumas regiões, implica em 

poucos alunos de uma mesma série em áreas próximas. 

Para Rosa (2008), as classes multisseriadas, por caracterizarem-se pela 

diversidade e pela heterogeneidade, devem buscar na interação e na construção de 

relações a partir das diferenças a possibilidade de uma cooperação dentro do 

espaço escolar, para a promoção de aprendizagens significativas. 

No   que   tange   à   caracterização   dos   professores   participantes,   cabe 

mencionar, com base em informações por eles relatadas no primeiro encontro 

formativo, que todos possuem Ensino Superior completo e estão na docência há 

mais de cinco anos. Com relação à formação continuada, destacaram que poucos 

foram os cursos ou programas de formação dos quais participaram. A exceção é 

uma professora que possui mestrado em Ensino de Ciências. 

No ano de 2016, o GRUPAC realizou três encontros formativos com esses  

professores. Esses encontros possibilitaram a coleta dos dados analisados nesta  

pesquisa. Por conta disso, julgamos necessário detalhar o que foi trabalhado em  

cada um deles. O quadro a seguir mostra a data de cada encontro, bem como os  

aspectos trabalhados. 

 

Quadro 3: Encontros formativos realizados pelo GRUPAC  
Nº Data Aspectos trabalhados 

 
 

01 

 

07/10/2016 

 Ensino  por  Investigação  e  Ensino  de  Ciências:  o  que  são 
atividades investigativas e como elas se relacionam com os 
objetivos do ensino de Ciências 

 Vivência sobre o ENCI - Resolução do problema “O copo e o 
papel” (CARVALHO et al, 2011) 

 

02 

 

04/11/2016 

 Relações   entre   Ensino   por   Investigação   e   Alfabetização  

Científica 

 Exibição de vídeos sobre ENCI 

 Vivência sobre o ENCI - Resolução do problema “Sombras 
iguais” (CARVALHO et al, 2011) 

 

03 

 

30/11/2016 

Escrita, leitura, argumentação e Ensino de Ciências: relações 

entre AC e Alfabetização na língua materna 

Realização  de  atividade  escrita:  observação  e  descrição  do  

experimento ovo flutuante 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Com base no quadro 3, observa-se que no primeiro encontro formativo,  

discutiu-se sobre o ENCI, detalhando o que são atividades investigativas e como  

elas se relacionam com  os  objetivos do ensino  de Ciências. Os professores,  

realizaram o experimento para a resolução do problema “o copo e o papel”, da SEI  

“O Ar” (CARVALHO et al, 2011), e vivenciaram o desenvolvimento de etapas  

propostas por Carvalho et al (2013) para a realização de atividades investigativas. 

No segundo encontro, trabalharam-se as relações entre o ENCI e a AC. Além  

de terem vivenciado outra atividade investigativa, foi solicitado que realizassem  

atividades investigativas, considerando os pressupostos de Carvalho et al (2011),  

em suas salas de aula. Nesse encontro, chamou a atenção o fato de muitos  

relatarem  nunca  ter  ouvido  o  termo  AC  e  nem  saberem  do  que  se  tratava.  

Observamos que, apesar de se apresentar como consenso na literatura, para muitos  

professores participantes do curso, os pressupostos da AC, mostraram-se distantes.  

Essa percepção reforça a importância da realização do projeto de pesquisa do  

GRUPAC nesse contexto. 

No terceiro encontro, utilizou-se, como base  para a discussão do tema  

“Escrita,   leitura,   argumentação   e   Ensino   de   Ciências”,   a   leitura   do   texto  

Alfabetização   Científica   no   contexto   das   séries   iniciais (LORENZETTI   E  

DELIZOICOV, 2001). Os professores observaram a realização de um experimento e  

escreveram  sobre  ele.  Seguidamente  ocorreu  a  apresentação  das  atividades  

investigativas realizadas pelos professores em suas salas de aulas. Nesse encontro  

uma das professoras, além de apresentar reflexões sobre a atividade realizada em  

sua sala de aula, disponibilizou voluntariamente, ao GRUPAC os registros escritos  

produzidos por seus alunos durante o envolvimento com essa atividade. 

Com  a  aprovação  do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisas  (CEP/UESC)  e 

assinatura   de   Termo   de   Consentimento   Livre   e   Esclarecido (TCLE)   pelos 

professores,  os  dados  das  formações  foram  registrados  com  equipamentos 

audiovisuais e transcritos, considerando os pressupostos de Carvalho (1996). Cabe 

destacar que, neste trabalho, episódios das formações foram utilizados para a 

compreensão do contexto de produção dos textos dos alunos. 

Carvalho (2006) denomina “episydios” os momentos de aula em que se fica  

evidente uma situação que se quer investigar. Apesar de utilizarmos para auxiliar  

nossas análises, momentos dos encontros formativos com os professores, ao invés  
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de momentos das aulas por eles desenvolvidas, assim como Briccia (2012), também 

denominaremos esses momentos de “episydios”. 

Para preservar a identidade dos sujeitos, ao longo do trabalho, adotamos 

nomes fictícios para nos referirmos às formadoras, à professora e aos alunos. 

 

2.2.2. O contexto de produção dos dados da pesquisa 

 

Conforme  mencionado  anteriormente,  no  terceiro  encontro  formativo  os 

professores apresentaram as atividades investigativas realizadas em suas salas de 

aulas  e  refletiram  sobre  esse  processo.  Chamou-nos  a  atenção  o  relato  da 

professora Magali, que se mostrou bem entusiasmada com os resultados obtidos. 

Ela apresentou e disponibilizou voluntariamente ao GRUPAC os registros escritos 

produzidos por seus alunos durante a realização da atividade. Esses registros se 

constituíram nos principais dados para análise desta pesquisa. 

Diante disso, torna-se importante destacarmos o interesse, a generosidade e a 

confiança dessa professora, que além de desenvolver atividades investigativas em 

sala de aula, compartilhou registros dessa prática com o GRUPAC e possibilitou a 

realização deste trabalho. 

A   transcrição   dos   relatos   do   terceiro   encontro   revelou   que   Magali  

desenvolveu com seus alunos, atividades propostas na SEI “O Ar” (CARVALHO et  

al, 2011). Ela declarou ter adotado as orientações dessa SEI para conduzir as ações  

pedagógicas durante a aula em que os alunos produziram os registros escritos. 

A  SEI  “O  Ar”  objetiva  possibilitar  que  os  alunos  concretizem  em  suas  

experiências a existência do ar, reconheçam suas características e percebam a sua  

importância aos seres vivos (CARVALHO et al, 2011). Para tanto, inicialmente,  

propõe a resolução do problema “o copo e o papel”, onde os alunos devem descobrir  

como mergulhar um copo, contendo uma folha de papel no interior, em um balde  

com água, de modo que não molhe o papel. Em seguida, propõe a realização de  

uma discussão, partindo de perguntas que contenham “como” e “por que”. Após, os  

alunos são orientados a registrar de forma organizada o experimento realizado. Em  

continuidade, a SEI propõe a leitura de textos para a sistematização das ideias  

discutidas, a realização de outros experimentos e atividades de pesquisa. 

Os  relatos  da  professora  revelam  como  se  deu  o  desenvolvimento  da  

atividade  investigativa  que  possibilitou  a  obtenção  dos  dados  desta  pesquisa.  
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Inicialmente, ela organizou a turma em grupos com três alunos e apresentou a 

atividade, como retrata o episódio a seguir. 
 
 
Pedi a eles que conversassem primeiro no grupo pra poder gerar uma  
discussão acerca de como eles iriam resolver ou iriam fazer... Porque  
sempre tem aqueles que tomam a frente e fazem tudo sozinho né:: Então  
eu pedi pra que eles  discutissem no grupo... conversassem para que todo  
mundo pudesse participar... Aí então eu expliquei pra eles qual era a  
proposta né:: Pegar o copo ... colocar dentro do copo o papel que estava  
sobre a mesa... colocar dentro do balde com água de um forma que o  
copo... éh... o papel não molhasse. (Encontro 3, turno 08) 

 

No turno nove, a professora narra como os alunos resolveram o problema. 
 
Ela (Itana) pegou... primeiro ela pegou o copo e colocou assim:: Aí foi  
descendo bem devagarinho... aí foi entrando... Ela... Vixe não deu... Aí outro  
olhava... aí outro pegou foi virando devagar... bem devagarinho pra ver se  
conseguia... Entrou água... Num tinha jeito... Aí Itana conseguiu... Depois  
que  Itana  né::  Aí  aquela  coisa...  Um  fez...  Todo  mundo  viu  como  é.  
(Encontro 3, turno 09) 

Após a realização do experimento, desenvolveram-se conversas a fim de que 

os alunos pudessem refletir sobre como resolveram o problema e o porquê do 

resultado. O relato do turno 10 revela como ocorreu esse momento. 
 

O que vocês acharam do experimento né? E aí uns começaram a falar... ah  
tia eu achei que a senhora estava sacaneando com a cara da gente... né...  
E aí cada um foi dando a sua resposta... Aí depois eu perguntei... E aí foi  
fácil realizar? Ah... Aí Iago falou bem assim... Claro que foi... depois que  vi  
ela fazendo... Eu falei assim... Mas antes de você ver Itana fazendo? Foi  
fácil? Eles começaram a debater e falar sobre isso... Depois... Com.. Aí eu  
já comecei a direcionar a pergunta pra pessoa (Encontro 3, turno 10) 

Na continuação do relato do turno 10, evidencia-se como uma aluna percebeu a 

existência do ar e que ele ocupava espaço no copo utilizado. 
 

Aí foi quando Brenda falou... Claro tia que ia entrar água primeiro... porque  
a gente botou o copo com a boca pra cima...então se não tinha nada dentro  
do copo a água tinha que entrar... Aí eu virei pra ela... A mesma e  
perguntei... E por que o copo emborcado não entrou água? Ela... Porque o  
copo... Aí ela falou... Peraí tia que eu já sei o que vou falar... É porque o  
copo tinha vento dentro... Aí eu falei bem assim... Tinha vento? Aí eu falei...  
Mas o vento quando... Olha lá pra fora... Elas olharam... Eu falei cês tão  
vendo aquelas palhas... tão balançando por quê? Por causa do vento... Eu  
falei assim... Sim, mas o copo não balançou... E tinha vento dentro do  
copo? Aí elas ficaram... Ah tia eu num sei... não é vento não... Aí eu falei  
assim... Sim... é... o que então que tinha no copo? Aí ficou... Era o papel...  
Sim... Eu falei sim... então a água entrou por causa do papel? Por que  
depois entrou?  Não entrou... Como é essa conversa? Aí ficamos... Aí ela  
ficou... ficou... ficou É vento... É ar... Se tinha ar dentro do copo...copo...  
emborcado a água tapou e o ar não saiu (Encontro 3, turno 10) 
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Na continuação do relato da professora, percebemos a complementação da 

professora à proposta da SEI. Além de realizar o experimento proposto, ela entregou 

aos alunos, durante a realização do experimento, um segundo copo perfurado. 

Vejamos as reflexões realizadas sobre essa etapa do experimento: 
 
 
Aí depois eu perguntei... e mas por que o segundo copo éh:: entrou água?  
Aí ela falou... claro a senhora deu pra gente um copo furado... o ar ia sair...  
aquelas bolinhas tia... Aí teve uma que falou bem assim... É igual quando a  
gente vai pra fonte que a gente peida dendágua... rá...rá...rá...Aí eu falei...  
Ela éh:: Sai as bolinhas... é o ar que tá saindo de dentro da gente... A gente  
não respira pelo nariz? Aí quando a gente peida dentro da água... Aquele ar  
que a gente respirou saiu... Isso é elas falando né:: Aí sai em forma de  
bolinha... Da mesma forma é o copo... O ar foi saindo com as bolinhas e a  
água foi entrando... Por isso que molhou o papel (Encontro 3, turno 10) 

A análise das transcrições sinaliza que a professora apresentou uma postura 

investigativa, instigando os alunos a participarem, não apresentando respostas aos 

problemas. Esse fato foi reconhecido pelas formadoras. 

A professora ainda relatou a realização de outro experimento. Como ele não 

aparece nos registros dos alunos, não o apresentaremos detalhadamente.  

 Após a realização de discussão com a turma, a professora solicitou que os 

alunos  registrassem  o  experimento,  escrevendo  e  desenhando.  Os  registros 

produzidos pelos alunos foram recolhidos pela professora. 

 

2.3. Os registros escritos como dados de análise 

 

A professora Magali disponibilizou para o GRUPAC os registros escritos 

produzidos   pelos   dezoito   alunos   de   sua   turma.   Cada   aluno   produziu, 

individualmente, um texto sobre o experimento “o copo e o papel”. Esses textos, não 

sofreram nenhum processo de correção ou revisão: “eu recolhi esse material... não 

corrigi... só fiz ler do jeito que eles me deram. (Encontro 3, Turno 12, professora 

Magali). Cabe destacar que a professora não realizou seleção ou escolha de textos 

para apresentação. Os dezoito foram disponibilizados ao GRUPAC. 

Como   mencionado,   a   turma   organiza-se   sob   o   regime   de   classes 

multisseriadas. Conforme relato da professora, a classe é composta por dezoito 

alunos do quarto e quinto ano do Ensino Fundamental. 
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2.3.1. Os procedimentos de análise dos registros 

De posse dos dezoito registros escritos, realizamos uma análise para verificar  

quais apresentavam uma grafia que possibilitasse a compreensão do que o aluno  

escreveu. Isso se tornou necessário, uma vez que o alcance dos objetivos traçados  

neste trabalho depende, em grande parte, da compreensão do que os alunos  

escreveram. 

Desse modo, verificamos que dentre os dezoito registros, um não apresentou 

grafia que permitisse a compreensão do que o aluno escreveu. A figura abaixo 

apresenta esse registro. 

 

Figura 3: O registro de Caique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa 

A análise da figura 3 permite observar que, apesar de produzido por um aluno 

do quarto ano do Ensino Fundamental, não é possível, sem a ajuda do aluno, 

compreender o que ele escreveu. Nesse texto, o aluno não apresenta sinais de que 

compreende o funcionamento do sistema de escrita alfabética. Diante disso, não foi 

possível, considerá-lo para as análises. 

Os  registros  produzidos  pelos  demais  alunos,  apresentam  grafias  que 

permitem a compreensão do que escreveram. Nesse sentido, o corpus de análise 

desta pesquisa, constitui-se em dezessete registros escritos produzidos pelos alunos e 

em relatos da professora transcritos do terceiro encontro formativo. 

Com vistas a facilitar a compreensão do leitor, a análise foi realizada com os  

registros  organizados  em  grupos.  Isso  se  tornou  viável  ao  observamos  que  

determinados    registros    apresentam    características    que    os    aproximam  

consideravelmente  de  outros,  tanto  do  ponto  de  vista  linguístico,  quanto  da  

apresentação de indícios da interação do aluno com elementos da cultura científica. 
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Para  agrupar  os  registros,  utilizamos  como  critérios  de  aproximação  a  

presença de elementos que nos permite relacioná-los a um gênero textual de  

referência. Os alunos produziram registros escritos que, com base em Dolz e  

Schneuwly (2004) apresentam características relacionadas a dois gêneros textuais. 

Um   grupo   de   alunos   produziu   registros   escritos   que   apresentam  

características que os aproximam de relatos de experimento. Um segundo grupo,  

produziu textos, onde prevalecem características de relatos de experiência vivida. 

Um terceiro grupo de alunos produziu textos em que reconhecemos uma  

hibridização de gêneros textuais. Usualmente, o vocábulo híbrido tem sido utilizado  

para  referir-se  a  algo  resultante  da  combinação  de  dois  ou  mais  elementos  

diferentes. Diante disso, neste trabalho optamos em empregá-lo para nomear o  

grupo  de  textos  que  apresentam  elementos  típicos  de  dois  gêneros  textuais  

distintos: relatos de experiência vivida e relatos de experimento científico. Tal opção  

encontra-se ancorada em Bakhtin (2004) ao apontar a existência de uma relativa  

estabilidade nos gêneros textuais. 

Os   textos   de   cada   gênero   têm   elementos   que   os   aproximam 

consideravelmente.  Isso  torna  dispensável  uma  análise  individualizada.  Desse 

modo, para a análise, organizamos os registros em três grupos: 

 Grupo 1: Textos com características (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004) de 

relatos de experimento científico. 

 Grupo 2: Textos com características (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004) de 

relatos de experiência vivida. 

 Grupo 3: Textos híbridos - Apresentam elementos de relatos de experiência 

vivida e relatos de experimento científico. 

Conforme Dolz, Gagnon e Decândio (2010), em produções textuais escolares, 

um elemento que auxilia na compreensão dos textos dos alunos é a consigna de 

produção. Desse modo, antes de iniciarmos as análises dos registros escritos, 

examinamos a consigna de produção, utilizada pela professora, para que os alunos 

produzissem os registros. 

No item  a seguir  detalhamos os  momentos  e  as categorias  de análise 

empregadas para examinar a consigna de produção e os grupos de registros 

escritos produzidos pelos alunos. 
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2.3.2. Os momentos e categorias de análise 

Com vistas a alcançar os objetivos específicos deste trabalho e facilitar a 

compreensão do leitor, organizamos a análise dos dados em quatro momentos. Em 

cada momento empregamos categorias e subcategorias provenientes dos nossos 

fundamentos teóricos. 

No primeiro momento, analisamos a consigna de produção utilizada pela 

professora para solicitar aos alunos que escrevessem. Para tanto, empregamos 

pressupostos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) ao destacarem que ela deve 

apresentar um projeto de comunicação a ser realizado e especificarem elementos 

necessários à apresentação de um projeto de comunicação. Esses elementos nos 

permitiram definir as subcategorias para a categoria de análise “Elementos da 

consigna de produção”, como aponta o quadro a seguir. 

 

Quadro 4: Categoria 1 - Elementos da consigna de produção  
A consigna de produção 

 

Elementos da 
consigna   de 

produção 

Apresenta um problema de comunicação bem definido 

Indica o gênero textual a ser produzido 

Define possíveis destinatários 

Delimita a forma que a produção assumirá 

Possui um momento para a preparação dos conteúdos temáticos 

Fonte: Quadro elaborado com base nos pressupostos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

Desse modo, para analisar a consigna de produção, utilizada pela professora, 

verificamos se ela apresenta elementos destacados por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004), como necessários à apresentação da situação de comunicação.  

No segundo momento, investigamos o que os alunos escrevem em uma aula  

de  Ciências  baseada  em  atividades  investigativas,  verificando  a  influência  da  

consigna de produção. Utilizamos os pressupostos de Dolz e Schneuwly (2004). Ao  

apresentar um quadro agrupando uma diversidade de gêneros textuais - com base  

nos  domínios  sociais  de  comunicação,  aspectos  tipológicos  e  capacidades  de  

linguagem dominantes - esses autores permitem reconhecer o gênero de referência  

que os alunos utilizaram para escrever. Com base nisso, encontramos subcategorias  

para a categoria de análise “O que os alunos escrevem”. O quadro a seguir detalha  

essa categoria de análise. 
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Quadro 5: Categoria 2 - O que os alunos escrevem 
 
Domínios sociais 
de comunicação 

Aspectos tipológicos e 
capacidades de linguagem 

dominantes 

Exemplos de gêneros 

Cultura   literária 

ficcional 
Mimesis da ação por meio 

da  criação  da  intriga  no 

domínio do verossímil 

contos, fábula, lenda, 
romance,    narrativa    de 

aventura 

Documentação e 

memorização 
das ações 

humanas 

Representação pelo 

discurso   de   experiências 
vividas, situadas no tempo 

Relato de    experiência 

vivida,   relato   de   viagem, 
diário íntimo, biografia, 
notícia, reportagem 

Discussão de 

problemas 
sociais 

controversos 

Argumentar:   Sustentação, 
refutação e negociação de 
tomadas de posição 

textos de opinião, carta de 

reclamação, resenha 
crítica, ensaios 

Transmissão    e 

construção    de 
saberes 

Expor: Apresentação 

textual de diferentes formas 
de saberes 

texto expositivo, seminário, 
verbete, tomada de notas, 
relatório científico 

Instruções e 
prescrições 

Regulação mútua     de 
comportamentos 

receita,   regras   de   jogo, 
instruções de uso 

Fonte: Dolz e Schneuwly (2004). 

Assim sendo, partimos dos aspectos tipológicos e capacidades de linguagem 

dominantes dos registros dos alunos, para verificar o domínio social de comunicação e 

o gênero textual que produziram na aula de Ciências. 

Identificar o gênero textual dos registros facilitou a análise dos aspectos da 

escrita e da interação com elementos da cultura científica. Conforme Dolz, Gagnon e 

Decândio  (2010),  o  reconhecimento  do  gênero  predetermina  um  horizonte  de 

expectativas pra quem vai avaliá-lo. 

No  terceiro  momento,  avaliamos  se  os  registros  escritos  dos  alunos 

apresentam indícios da interação com elementos da cultura científica e da escrita, 

enquanto elemento do fazer ciência. Consideramos que a escrita possibilita a 

materialização linguística de ações - práticas e epistêmicas - realizadas pelos 

alunos durante a atividade investigativa. 

Para isso, definimos a categoria de análise “Interação com elementos da  

cultura científica”. Nas subcategorias, além de ações, realizáveis por alunos, que  

permitem a aproximação com a cultura científica, propostas por Briccia et al (2017),  

acrescentamos outras, tais como a avaliação e reavaliação de resultados e o uso da  

escrita para registrar ou comunicar o experimento realizado, baseadas em Latour e 
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Woolgar  (1997),  Sutton  e  Caamaño  (1997)  e  Sasseron  e  Duschl  (2016),  por 

entendermos que estas são ações centrais na ciência, e que, quando realizadas 

pelos alunos, indicam a interação com aspectos da cultura científica.  Definimos 

sinais  indicativos  da  realização  de  cada  ação  pelos  alunos,  para  subsidiar  a 

localização delas nos textos. 

O  trabalho  em  equipe,  assinalado  pelos  autores  supracitados  como 

característica da cultura científica, não foi elencado como subcategoria de análise, 

uma vez que o fato dos alunos terem realizado toda a atividade investigativa em 

grupos, tornou dispensável verificar se isso foi contemplado. 

O quadro a seguir detalha essa categoria e as subcategorias de análise. 
 

Quadro 6: Categoria 3 - Interação com elementos da cultura científica  

Etapas do 
ENCI 

Ação do Aluno que 
permite 

aproximação com a 
cultura científica 

Sinais de realização da ação 
registrados nos textos dos alunos 

 
 

Problematização 

 
Resolver problemas 

Registra  o  envolvimento  na  atividade 
proposta para a resolução do problema, 

mesmo que não consiga resolvê-lo 

Realizar levantamento 

de hipóteses 

Assinala   a   elaboração   de   possíveis 

respostas para o problema 

 
 
 
 
 
 

Planejamento 

da 

Investigação 

 

Refletir sobre o 

interesse e relações 

CTSA 

 
Registra o estabelecimento de relações 
entre desdobramentos científicos 
tecnológicos do conceito estudado e seus 

possíveis   benefícios   e   malefícios   à 
sociedade e ao ambiente 

Planejar e replanejar 

a investigação 

Escreve    sobre    a    elaboração    e  

reelaboração de possíveis respostas ao 

problema,  após  perceber  que  uma  ou 
outra não funcionou 

Elaborar estratégias Registra a idealização ou realização de  
ações  manipulativas, com os  materiais 

disponibilizados, para testar as hipóteses 

Realizar análises 

qualitativas 

Escreve    interpretações sobre    os 

resultados observados 
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Obtenção e 

análise dos 
dados 

 
Avaliar e reavaliar 

resultados 

 
Assinala   que   examinou   resultados   e 
elaborou novas estratégias para resolver 

o problema 

Analisar dados e 

informações 

Registra    a    análise    de    dados    e  

informações resultantes dos testes das 
hipóteses 

 
Utilizar evidências 

Utiliza    resultados    observados    para 
escrever justificativas, registrar um ponto 

de vista e/ou elaborar uma explicação 

Estabelecer relações 
Registra   a   transposição   do   resultado 
observado ou fenômeno investigado para 

outras situações do cotidiano 

 
 
 
 

Etapas das 

conclusões 

 
 

Construir argumentos 

 
Registra opiniões e/ou descreve ideias, 
apresentando   hipóteses   e   evidências, 
justificando ações ou conclusões a que  
tenham chegado, explicando resultados 

alcançados (Sasseron, 2009) 

Realizar explicações Escreve justificativas para os resultados 

observados 

 
Utilizar a escrita para 
registrar ou comunicar 
o processo de 

resolução do 
problema 

 
Produz  registros  gráficos (escrita)  que 
apresentem   hipóteses   levantadas,   as 
estratégias  realizadas  para  resolver  o 

problema, para registrar ou comunicar o  
experimento realizado. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

No quarto momento, analisamos as características dos textos produzidos, a 

fim   de   constatarmos   problemas   de   escrita   a   serem   superados.   Adotamos 

pressupostos de Dolz, Gagnon e Decândio (2010), ao defenderem a elaboração de 

grades de análise como recurso para a avaliação didática de erros em textos de 

aprendizes.  Com  isso,  definimos  como  quarta  categoria  de  análise “Aspectos 

relativos aos componentes textuais” e estabelecemos elementos apresentados por 

esses autores como subcategorias. 

A fim de localizar problemas de escrita do texto, ainda estipulamos elementos  

relacionados  à  planificação,  conteúdos  temáticos  e  a  textualização,  a  serem  
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esperados em textos produzidos por alunos de quarto e quinto ano do Ensino  

Fundamental, para expor um experimento realizado em uma aula de Ciências. Para  

a textualização, recorremos aos Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) para  

identificarmos habilidades relacionadas ao uso de recursos linguísticos que se  

espera estarem desenvolvidas em alunos que finalizaram o Ciclo de Alfabetização.  

Esses elementos estão apresentados no quadro a seguir como subcategorias de  

análise. 

Quadro 7: Categoria 4 - Aspectos relativos aos componentes textuais  

01 Representação geral 
do texto 

 Adaptação a consigna da professora: relatar o 

experimento realizado 

 Adaptação a um gênero de referência 

 

02 

 
 
 

Planificação do texto 
e 

Conteúdos temáticos 

 Exposição dos materiais utilizados 

 Apresentação do objetivo do experimento 

 Exposição das hipóteses(tentativas) 

 Exposição dos procedimentos adotados para a 
resolução do problema 

 Apresentação e discussão dos resultados 

 Relação do resultado com o fenômeno estudado 

 Relação com outros acontecimentos explicados 

pelo mesmo fenômeno 

03 Adaptação à 

situação de 

comunicação 

 Enunciador 

 Adaptação a possíveis leitores 

 Objetivo 

 
 

04 

 
 
 

Textualização 

 Utilização de recursos linguísticos adequados ao 
gênero - sequência descritiva, emprego do tempo 
verbal pretérito perfeito do indicativo 

 Presença de argumentação: causa e consequência, 
emprego de conjunções 

 Retomadas anafóricas 

 Organizadores textuais e sinais de pontuação 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

De  modo geral, nossas estratégias de análises foram desenvolvidas 

conforme o quadro a seguir. 
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Quadro 8: Estratégias de análises 
 

1º momento 
A consigna de produção (DOLZ, NOVERRAZ E 

SCHNEUWLY, 2004) 
 
 

Análise da consigna de 
produção utilizada pela 
professora 

   Apresenta um problema de comunicação bem definido 
   Indica o gênero textual a ser produzido 
   Define os possíveis destinatários 
   Delimita a forma que a produção assumirá. 
   Possui um momento para a preparação dos conteúdos 

temáticos 

 
2º momento 

Intenção comunicativa aspectos tipológicos e capacidades  
de linguagem dominantes (DOLZ E SCHNEUWLY 2004) 

 

Identificação do que os 
alunos escrevem na 
aula de ciências 
baseada em atividades 
investigativas 

 Mimesis da ação por meio da criação da intriga no domínio do 
verossímil 
 Representação pelo discurso de experiências vividas, situadas 
no tempo 
 Argumentar: Sustentação, refutação e negociação de tomadas 
de posição 
 Expor: Apresentação textual de diferentes formas de saberes 
 Regulação mútua de comportamentos 

3º momento 
Aspectos relativos à interação com elementos da cultura  
científica (BRICCIA ET AL, 2017), (LATOUR E WOOLGAR, 
1997), (SUTTON  E  CAAMAÑO,  1997)  E  (SASSERON  E  
DUSCHL, 2016) 

 
 
 
 

Avaliação dos indícios 
da interação com 
elementos da cultura 
científica 

 Resolver problemas 
 Realizar levantamento de hipóteses 
 Refletir sobre o interesse e relações CTSA 
 Planejar e replanejar hipóteses 
 Elaborar estratégias 
 Realizar análises qualitativas 
 Avaliação e reavaliação de resultados 
 Analisar dados e informações 
 Utilizar evidências 
 Estabelecer relações 
 Construir argumentos 
 Realizar explicações 
 Utilizar a escrita para registrar ou comunicar o processo de 
resolução do problema 

4º momento 
Aspectos   relativos   às   características   em   função   dos 
componentes textuais (DOLZ, GAGNON E DECÂNDIO, 2010) 
e (BRASIL, 2012) 

Análise dos problemas 
de escrita dos textos 
produzidos pelos 
alunos 

 Representação geral do texto 
 Planificação do texto e Conteúdos temáticos 
 Adaptação à situação de comunicação 
 Textualização 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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3. ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados da pesquisa. Inicialmente,  

destacamos o exame da consigna de produção, com base nas categorias de análise  

definidas, uma vez que ela é decisiva nas características dos textos produzidos  

pelos alunos. 

Em seguida, detalhamos as análises dos três grupos de registros. 

 

3.1. Análise da consigna de produção 

 

Considerando que não foi possível acompanhar o desenvolvimento da 

aula e que os alunos não expõem a consigna de produção nos registros escritos, 

buscamos reconstruí-la através dos relatos da professora. 

Conforme a professora Magali, após a realização dos experimentos e de 

conversas sobre eles, foi solicitado aos alunos uma produção escrita: 
 

Aí em seguida... Nós fomos para a escrita... Só que na escrita... eu pedi a  
eles que escrevessem apenas sobre o primeiro experimento né::  Que  
se não ia ser muita coisa e ia confundir a cabeça demais... A gente vai  
relatar apenas o primeiro experimento que nós fizemos... que foi sobre  
... eh:: O copo... o papel e a água... então... o balde de água... então vocês  
vão escrever... Aí eles... escreveram. (Turno 12, Encontro 3, Professora  
Magali, grifo nosso) 

A partir do que diz a professora, identificamos algumas características da  

atividade proposta: a consigna de produção foi apresentada oralmente, a atividade  

de escrita foi realizada individualmente, ocorreu uma primeira e única tentativa de  

produção. Observamos que a consigna de produção que ela possivelmente utilizou  

foi: relatem o experimento o copo e o papel. Pela fala da professora, verificamos que  

ela preocupou-se em definir e relembrar com os alunos o experimento que deveriam  

relatar. 

Antes de iniciarmos as análises, é importante enfatizarmos que o curso de  

formação do GRUPAC, não tratou de aspectos referentes à consigna de produção.  

Dessa forma, não se pode esperar que a professora Magali, tenha contemplado em  

sua consigna de produção elementos assinalados pelos teóricos que subsidiaram  

nossas análises. Ressaltamos que essa discussão, inclusive não é recorrente em  

trabalhos que analisam a escrita no ensino de Ciências. Mas como mencionado, não 
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poderíamos deixar de realizá-la, uma vez que a consigna de produção, influencia 

consideravelmente os textos produzidos pelos alunos. 

Ao analisar a consigna da professora, à luz das categorias de análises, 

verificamos que ela não apresenta um problema de comunicação delimitado. Não se 

pode identificar, por exemplo, a presença de elementos que permitam ao aluno 

reconhecer para que o relato será escrito ou para quem se dirigirá a produção (pais, 

professora, colegas de outras turmas). 

Observamos que a consigna utilizada não indica o gênero textual a ser 

produzido e nem delimita a forma que a produção deveria assumir.  

 Outro aspecto a ser destacado é a ausência um momento para a preparação 

dos conteúdos temáticos. Pela fala da professora, percebemos que não foi oferecido 

suporte que pudesse auxiliar os alunos na escrita, tais como um contato prévio com 

modelos do gênero que eles produziriam ou antecipação de possíveis conteúdos 

temáticos a serem abordados nos textos. 

Amparadas em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), consideramos que é  

através dos elementos da consigna de produção, que quem escreve pode situar-se  

para responder às demandas de interação verbal. Acreditamos que quanto mais se  

definir os elementos do projeto de comunicação e tornar claro o papel do aluno na  

interlocução, mais facilidade ele terá para definir o que escrever e como escrever.  

Desse modo, acreditamos que a ausência de elementos na consigna de produção  

utilizada   pela   professora,   tais   como   o   gênero   a   ser   produzido,   prováveis  

interlocutores e antecipação de possíveis conteúdos temáticos, pode ter ocasionado  

dificuldades aos alunos, para relatarem o experimento que realizaram. 

Consideramos  que,  nesse  formato,  a  consigna  de  produção  autoriza  a 

utilização   de   vários   gêneros   textuais   como   referência.   Nesse   sentido, 

compreendemos que o fato dos alunos estarem realizando um experimento, em uma 

aula de Ciências, reduz a possibilidade de produzirem textos de gêneros que não 

estabeleçam relação com a cultura científica. Todavia, destacamos que a consigna 

de produção, não excluiu a possibilidade de uso, por exemplo, de um gênero da 

esfera literária ficcional ou de documentação e memorização das ações humanas 

para o aluno escrever sobre o experimento. 

Consideramos que quando um cientista produz um registro escrito, após a  

realização de um experimento, ele o faz com objetivos e utiliza como referência um  

gênero típico da cultura científica. Presumimos que a definição de um projeto de  
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comunicação, baseado na produção de um gênero típico da cultura científica escolar 

possibilitaria a interação dos alunos com mais elementos da cultura científica e 

garantiria o uso da escrita, enquanto elemento do fazer ciência. 

Embora  a  consigna  empregada  pela  professora  não  atenda  a  aspectos  

propostos por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) - fato compreensível, uma vez que  

o curso de formação não tratou disso - não poderíamos deixar de destacar o fato da  

docente ter ousado ao oportunizar os alunos a produzirem textos em uma aula de  

Ciências. 

Cabe destacar que a proposta de produção desenvolvida pela professora foi 

inspirada no momento “É hora de escrever e desenhar” da SEI “O Ar” (CARVALHO 

et al, 2011), apresentado na figura 4 e comentado por nós a seguir. 

 

Figura 4: É hora de escrever e desenhar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Carvalho et al, 2011, p. 38 

 

Ao propor esse momento, as autoras, com as quais concordamos em muitos 

aspectos, defendem que parte importante da aprendizagem em Ciências é aprender a 

“escrever ciência” e destacam que essa atividade é importante não só para a AC 

dos estudantes, mas também para a alfabetização linguística dos alunos. 

Entretanto, ao analisarmos a figura 4, não podemos deixar de observar que, 

assim como a consigna da professora, a proposta do momento “É hora de escrever e 

desenhar” não detalha o projeto de comunicação a ser realizado pelos alunos. 

Verifica-se que não define o gênero textual, os possíveis interlocutores e a forma 

que assumirá a produção. Solicita aos alunos que registrem suas conclusões, 

escrevam, desenhem e pintem o que fizeram. 

Um aspecto que pode ser analisado, que se encontra subjacente à consigna  

empregada pela professora, é a crença do que ela acredita que seja escrever. Por  

que não apresenta detalhadamente um projeto de comunicação? Por que não  
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especifica as condições de produção? Por que apenas delimita sobre o que os 

alunos vão escrever? 

Segundo Barros (2012), a crença de que para escrever basta estar informado  

sobre o assunto faz parte do imaginário de professores. Para a pesquisadora, uma  

evidência disso é que, se os textos não ficam bons, os professores realizam  

atividades para que os alunos se informem mais sobre o tema que vão escrever. 

Trazendo para a realidade da professora da nossa pesquisa, uma hipótese é  

de que ela pode ter pensado: “se eles realizaram a experiência, estão prontos para  

escrever sobre ela”. Essa crença também é sinalizada na consigna do material  

didático: como os alunos realizaram o experimento, conseguiriam “registrar de forma  

organizada o que foi realizado” (CARVALHO et al, 2011, p.11). Concordamos com  

(Barros, 2012)  que,  embora  seja  condição  necessária  para  se  escrever,  o  

conhecimento sobre o assunto não é suficiente para se produzir um texto. 

Outro aspecto que se pode inferir a partir da consigna da professora é o fato  

da produção de texto ser encarada como um procedimento regido basicamente pela  

ação de passar ideias para o papel, como se produzir um texto não fosse uma  

atividade de interação verbal. Isso fica claro quando observamos que a consigna de  

produção não apresenta uma situação de escrita que considere o papel discursivo e  

social do texto, ao não definir um projeto de comunicação. Na cultura científica,  

alguém escreve para ninguém? Na cultura científica, alguém escreve sem objetivo,  

para  nada?  Na  cultura  científica,  alguém  escreve  um  texto  apenas  para  ser  

corrigido? Produzir textos, em qualquer contexto, é uma atividade interacional. 

Desse modo, se quisermos, de fato, legitimar as aulas de Ciências como 

momentos oportunos para a interação com a escrita, enquanto elemento do fazer 

ciência e ao mesmo tempo, contribuir para a alfabetização linguística, precisamos 

compreender o texto como um evento comunicativo: isso pressupõe a definição de 

um projeto de comunicação4 para solicitar aos alunos que escrevam. 

Apesar das limitações observadas na consigna de produção, consideramos  

que a professora cumpre o relevante papel de possibilitar a produção escrita em  

aulas de Ciências. No nosso entendimento, não há dúvida de que conceber a escrita  

como parte do fazer ciência é uma alternativa para a superação de estratégias 
 
 
4  No apêndice1, apresentamos uma proposta didática que contém a sugestão de um projeto de  
comunicação para orientar a escrita dos alunos após a realização de um experimento em uma aula  
de Ciências. 
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baseadas em concepções tradicionais do ensino de Ciências, nas quais, o trabalho  

com a escrita restringe-se a cópias de trechos de apostilas ou livros didáticos para  

respostas de questionários, visando garantir a memorização de termos e conceitos. 

Todavia, considerando os pressupostos de Dolz, Gagnon e Decândio (2010) e 

Dolz, e Schneuwly (2004), ao defenderem que a criação de contextos de produção 

precisos e o desenvolvimento de atividades múltiplas e variadas é que permitirá aos 

alunos o desenvolvimento de suas capacidades de escrita, inferimos que, para que 

esse momento de escrever e desenhar possa contribuir de forma mais efetiva para o 

“aprender a „escrever ciência‟” (CARVALHO et al, 2011), seria fundamental que o 

professor,  na  consigna  de  produção,  delimite  satisfatoriamente  o  projeto  de 

comunicação que quer que seus alunos realizem. 

Acreditamos que, desse modo, além de garantir a aprendizagem de aspectos 

conceituais, procedimentais e epistêmicos da ciência, aulas de Ciências baseadas 

em atividades investigativas poderão também, oferecer relevantes contribuições 

“para a alfabetização de uma maneira geral, bem como para o enriquecimento da 

produção escrita realizada pelos alunos” (CARVALHO, et al, p. 2011). 

 

3.2. Análise dos registros escritos dos alunos 

 

Neste item detalhamos a análise dos grupos de registros, considerando os 

momentos especificados nos procedimentos metodológicos:  

 I momento: verificar o que os alunos escreveram na aula de Ciências 

baseada em atividades investigativas; 

II momento: identificar, nos registros, indícios da interação dos alunos com 

elementos da cultura científica; 

III   momento:   identificar   problemas   na   organização   linguística   e   no 

funcionamento da escrita nos textos dos alunos. 

Ao final da análise de cada grupo, propomos uma síntese para auxiliar o leitor 

quanto à assimilação dos elementos encontrados. 

 

3.2.1. Grupo 1: Relatos de experimento 

 

Com base na consigna de produção utilizada pela professora, sete alunos  

produziram registros que apresentam características relacionadas aos  aspectos  
 



 
 

72 

 

tipológicos e domínios sociais de comunicação (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004) que 

os aproximam de textos do gênero relato de experimento. 

As figuras5 a seguir apresentam esses registros. 
 

Figura 05: O registro de Iago  

A minha esperinheçia 

a minha esperinheçia foi coloca o copo 
com a boqua para baixo e o papeu no 
fudo do copo e coloquei rapido dento da 
gua e tirei e o papeu estava inçuto e 
cando eu pegei e coloquei di novo na 
auga  e  o  copo  estava  furado  e  a 
pofeçora madou coloca o copo no auga 
e conto ate 30 e tiro da auga e vi que 
monhou e não monho o papel esta foi 
minha esperinheça 

 A minha experiência 

A minha experiência foi colocar o copo com a boca para baixo e o papel no fundo do copo e 
coloquei rápido dentro d‟água e tirei e o papel estava enxuto e quando eu peguei e coloquei de 
novo na água e o copo estava furado e a professora mandou colocar o copo na água e contou 
até 30 e tirou da água e vi que molhou. E não molhou o papel. Esta foi minha experiência. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Figura 06: O registro de Brenda  
Isperiencia na Escola 

Minha colega colocou o copo devagar e 
entro-u água no copo e o papeu molhou e 
o meu eu não coloquei devagar eu coloquei 
rapido e não entrou água no meu copo e o 
papeu não molhou e nó segundo copo já 
água emtrou porque tava furado e entrou 
água no copo e eu percebi por que saiu 
bolhinhas ai Quando foi minha colega do 
meu time Ela nem viu as bolhas e eu vi as 
bolhas saindo do copo! 

 Experiência na Escola 

Minha colega colocou o copo devagar e entrou água no copo e o papel molhou e o meu eu não 
coloquei devagar, eu coloquei rápido e não entrou água no meu copo e o papel não molhou e já 
no segundo copo, água entrou porque tava furado e entrou água no copo e eu percebi porque 
saiu bolhinhas, ai quando foi minha colega do meu time ela nem viu as bolhas e eu vi as bolhas 
saindo do copo! 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
5 As figuras apresentam o registro escrito do aluno (cópia em anexo), seguido de sua respectiva 

transcrição e de uma versão com a revisão de aspectos gramaticais e ortográficos. 
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Figura 07: O registro de Ana  

atividade de ciência 
 
meu   grupo   e   tatiane   naiara   na 
primeira  a  jete  conseguio   Ja  na 
segunda não com seguio poque  o 
corpo tava furado te uma turma não 
conceguio poque in fiaro de vaga o 
a jete in fiaro rapido teve gente qui 
ganho a segunda etapa 

 Atividade de Ciências 
 
Meu grupo é Tatiane, Naiara. Na primeira a gente conseguiu. Já na segunda não conseguiu,  
porque o copo tava furado.Tem uma turma não conseguiu porque enfiaram devagar.  O da  
gente enfiaram rápido. Teve gente que ganhou a segunda etapa. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 08: O registro de Raquel  
A     JETE     CUMESOU     A 
ISPEREISIA QUANDO A JETE 
BOTO  O  COPO  PARA  CIMA 
ITROL AGUA      DENTOR 
QUANDO  AGENTE  VIU  IAGO 
BOTANO U COPO DE CABECA 
PARA BACHO AJENTE APIDU 
COM  AI  AJENTE  BOTOU  DE 
CABEÇA PA BAXO I NÃO ITRO 
AGUA 
O AR ESTA NA BOLA 

 A gente começou a experiência. Quando a gente botou o copo para cima entrou água dentro.  
Quando a gente viu Iago botando o copo de cabeça para baixo, a gente aprendeu com. Aí a 
gente botou de cabeça para baixo e não entrou água 
O ar está na bola 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 09: O registro de Carlos  

QUANDO  A  JENTE  CUMESOU  A 
ISPEREISIA   QUANDO   A   JETE 
BOTO   O   COPO   PARA   CIMA 
ENTROL AGUA DENTOR QUANTO 
AGENTE    VIL    IAGO    BOTANO 
UCOPO DE CABECA PARA BACHO 
AJENTE   APREDEL   AI   AJENTE 
BOTOL DE CABECA PARA BAXO 
AÍ NÃO ENTROU AGUA 
 
O AR TADENTRO DA BOLA 

 Quando a gente começou a experiência. Quando a gente botou o copo para cima entrou água 
dentro. Quando a gente viu Iago botando o copo de cabeça para baixo, a gente aprendeu. Aí a 
gente botou de cabeça para baixo.  Aí não entrou água. 
O ar tá dentro da bola 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 10: O registro de Simone 
Esperiesia anescola 

ajetivenoi uma iperiesia naescola 

ajetitiacipegaucapoiupapeu 
ajetipegavaupapeu botavadetroducopo 
botava nubaude tiacebotarapiducsinau 
molhavaupapeu euimeucolegabotavarapido 

pranumolha 
nsigudavei aprofesora deprocapalci PE ucopu  
iupapeu saciuprabena eciucaputavafurado  
aicuado 
ajetitrataloucapapeupapeuemolhvaesatavsim 
olhavupapau 

Experiência na escola 
A gente fez uma experiência na escola. A gente tinha que pegar o copo e o papel. A gente 
pegava o papel, botava dentro do copo, botava no balde. Tinha que botar rápido pra não molhar.  
Na segunda vez, a professora [...] (trecho não decodificável) o copo e o papel [...] (trecho não  
decodificável)  tava furado. Aí quando a gente [...] (trecho não decodificável) e molhou tava  
molhado o papel. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Figura 11: O registro de Fred 
 

CADO AJETE CUMECA A IPELIACA 
CADO A JETE BOTO U COPO POCIO 
ITOAGUA MA CO AJETI VIU OU BOTO 
UCOPO AI JETE APEDEU  I BO U COPO 
DIBE PA BACO 
 
UATANABOLA 

 Quando a gente começa a experiência. Quando a gente botou o copo pra cima, entrou água. 
Mas quando a gente viu ou botou o copo, aí a gente aprendeu e botou o copo de boca para 
baixo. 
O ar tá na bola 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

A análise das figuras 5 a 11 revela a ocorrência da produção de textos, nos 

quais  os alunos descrevem  a realização do experimento “o copo e o papel”, 

destacando as ações realizadas para resolver o problema. Observa-se que eles 

ilustraram os textos com desenhos. 

A seguir, analisamos esse grupo de registros com base nos momentos e 

categorias de análises especificadas na metodologia. No item o que os alunos 

escreveram,  detalhamos  os  aspectos  que  nos  permitiram  reconhecê-los  como 

relatos de experimento científicos. 
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I Momento: o que os alunos escreveram 

 

Considerando os pressupostos de Dolz e Schneuwly (2004), elencados em 

nossa categoria de análise “O que os alunos escrevem”, detalhada no quadro 5, 

verificamos que os alunos Iago, Brenda, Ana, Raquel, Carlos, Simone e Fred 

produziram textos, nos quais prevalecem aspectos tipológicos e capacidades de 

linguagem  dominantes,  que  revelam  a  intenção  comunicativa  de  expor  como 

realizaram o experimento. Observamos que os alunos privilegiam a descrição das 

estratégias adotadas, para a resolução do problema. 

Isso fica evidente quando identificamos segmentos de texto onde detalham 

como procederam para realizar o experimento. A exemplo disso, destacamos o texto 

de Iago, ao expor que “A minha experiência foi colocar o copo com a boca para 

baixo e o papel no fundo do copo e coloquei rápido dento da água” e Raquel ao 

destacar que “a gente botou de cabeça para baixo e não entrou água”. 

Desse modo, observamos que, nesses textos, os alunos relatam, expõem,  

discutem e sintetizam o que realizaram ao longo do experimento, detalhando a  

estratégia  que  empregaram  para  que  o  papel  não  molhasse.  Alguns  alunos,  

inclusive registram tentativas anteriores a que possibilitou a resolução do problema. 

Nos  textos  desse  grupo,  não  observamos  a  presença  de  elementos 

linguísticos relacionados ao registro de sensações ou sentimentos oriundos da 

realização da atividade. Ao invés disso, constata-se tentativas de elaboração de 

explicações para os resultados observados. O texto de Brenda exemplifica tal 

percepção, quando ela destaca que “no segundo copo já, água entrou porque tava 

furado e eu percebi por que saiu bolhinhas”. 

Considerando os pressupostos de Dolz e Schneuwly (2004), observa-se que  

os  textos  produzidos  por  esse  grupo  de  alunos  apresentam  capacidades  de  

linguagem dominantes que possibilitam expor, apresentar textualmente um saber.  

Com  base  nisso,  verifica-se  que  possuem  elementos  do  domínio  social  de  

comunicação transmissão e construção de saberes, intimamente relacionado à  

cultura científica. 

Observando  esses  aspectos,  consideramos  que  os  alunos  desse  grupo  

produziram textos nos quais prevalecem características do gênero textual relato de  

experimento. Verificamos  que, apesar dos textos  não apresentarem todas  as  

marcas de organização características de um modelo prototípico desse gênero, a  
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intenção comunicativa dos alunos é expor os procedimentos realizados durante o  

experimento e discutir resultados observados, mesmo que algumas explicações  

empregadas não estabeleçam relação causal com o fenômeno científico investigado. 

 

II momento: Interação com elementos da cultura científica 

 

A análise dos relatos de experimento científico produzidos por Iago, Brenda, 

Ana, Raquel, Carlos, Simone e Fred, permite reconhecer indícios de que esses 

alunos, durante a aula de Ciências, realizaram ações que sinalizam para a interação 

com   aspectos   da   cultura   científica.   Nos   textos   desses   alunos   localizamos 

subcategorias da nossa categoria de análise “Interação com elementos da cultura 

científica”, detalhada no quadro 6. 

Nesses textos, observa-se sinais de que, durante a aula de Ciências, os  

alunos envolveram-se com a subcategoria resolver problemas6. Percebemos que  

eles registram o envolvimento na realização de um experimento para resolver um  

problema proposto pela professora - colocar um pedaço de papel dentro do copo e  

afundar o copo em um balde com água sem molhar o papel. Relatos tais como “e  

tirei e o papel estava enxuto” (Iago), “não entrou água no meu copo e o papel não  

molhou” (Brenda) e “Na primeira a gente conseguiu” (Ana), registram o envolvimento  

na atividade proposta para a resolução do problema. Cabe destacar que todos os  

alunos desse grupo, conseguiram resolver o problema proposto. 

Outras evidências da interação dos alunos com aspectos da cultura científica,  

identificada nos textos desse grupo, são os registros que indicam a realização de  

ações que sugerem o envolvimento com a subcategoria realizar levantamento de  

hipóteses. Isso se torna perceptível quando encontramos segmentos de textos tais  

como “Quando a gente botou o copo para cima, entrou água” (Fred, Raquel e  

Carlos). Consideramos que esses alunos formularam uma suposição - colocar o copo  

com a boca para cima - para, posteriormente, verificá-la. Isso assinala a elaboração de  

possíveis respostas para o problema, ou seja, hipóteses. Esse trecho revela que os  

alunos registram a elaboração de uma hipótese que não foi confirmada, uma vez  

que o papel molhou, quando a testaram. 
 
 
6  Para facilitar a compreensão do leitor, destacamos as subcategorias de análise, localizadas nos  
textos dos alunos, em negrito e os sinais de realização das ações, registrados nos textos dos alunos  
em itálico. 
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Em  textos  produzidos  pelos  demais  alunos  desse  grupo,  verificamos  o 

registro da realização do levantamento de hipóteses que foram confirmadas, quando 

testadas, como em “coloquei rápido dentro da água e tirei e o papel estava enxuto” 

(Iago), “eu coloquei rápido e não entrou água no meu copo e o papel não molhou” 

(Brenda). Nesses fragmentos de textos, fica nítido que os alunos elaboraram a 

hipótese de que se mergulhassem rapidamente o copo na água, o papel não 

molharia e posteriormente a confirmaram. 

Além  de  levantarem  hipóteses,  observamos  sinais  de  que  os  alunos  

realizaram a ação de elaborar estratégias para testá-las. Registros tais como “a  

gente botou o copo para cima, entrou água” (Fred, Raquel e Carlos), “botou o copo  

com a boca para baixo” (Fred) “enfiaram rápido” (Ana) “colocar o copo com a boca  

para  baixo  e  o  papel  no  fundo  do  copo” (Iago),  evidenciam  que  os  alunos 

idealizaram e realizaram ações manipulativas, com os materiais disponibilizados, 

para testar hipóteses. 

Outro indício de interação com aspectos da cultura científica, localizado  

nesses relatos de experimento científico, é o registro das ações relacionadas às  

subcategorias  planejar  e  replanejar  a  investigação  e  avaliar  e  reavaliar  

resultados. O segmento de texto “Quando a gente botou o copo para cima entrou  

água dentro [...] Aí a gente botou de cabeça para baixo e não entrou água” (Raquel,  

Carlos e Fred), constitui-se em evidência para essa observação. Através dele,  

constata-se  que  os  alunos,  escrevem  sobre  a  elaboração  e  reelaboração  de  

possíveis respostas ao problema, após perceberem que uma ou outra não funcionou  

e  assinalam  que  examinaram  resultados  e  elaboraram  novas  estratégias  para  

resolver  o  problema.  Observamos  que  inicialmente  esses  alunos  utilizaram  a  

estratégia de mergulhar o copo com a boca para cima, para verificar se o papel  

molharia. Isso revela que antes de encontrarem a estratégia adequada, os alunos  

realizaram outras tentativas, planejando e replanejando estratégias, avaliando e  

reavaliando resultados para checar o que possibilitaria a resolução do problema  

proposto. 

Ainda observamos que os textos desse grupo apresentam indícios de que os  

alunos   realizaram   ações   relacionadas   às   subcategorias   realizar   análises  

qualitativas, analisar dados e informações e utilizar evidências. Nos textos de  

Iago, Brenda, Ana e Simone, fica claro a realização dessas ações para acreditarem  

que o papel não molhou porque o copo foi mergulhado no balde rapidamente. No  
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segundo momento do experimento, quando utilizaram um copo furado para realizar o 

experimento, consideramos que ao verificarem que o papel molhava, apesar de 

mergulharem o copo rapidamente, esses alunos realizaram essas três ações para 

indicarem que o furo do copo, fez com que o papel molhasse. 

Com relação ao exame de dados e informações, realização de análises  

qualitativas e o uso de evidências, ainda destacamos os textos de Raquel e Carlos.  

Nesses  relatos  fica  claro  que  os  alunos  realizaram  análises  qualitativas  e  se  

ampararam em evidências para reconhecerem que o que impedia o papel de  

molhar, era mergulhar o copo, no balde com água, com a boca para baixo. 

Outra ação, observada nos relatos de experimento, produzidos pelos alunos,  

que evidenciam a interação com elementos da cultura científica é o fato de os textos  

apresentarem tentativas de realizar explicações para os resultados observados.  

Isso pode ser verificado nos relatos de Brenda quando a aluna destaca que “já no  

segundo  copo,  a  água  entrou  porque  tava  furado  e  eu  percebi  porque  saiu  

bolhinhas” e Ana “Na segunda não conseguiu, porque o copo tava furado”. Nos  

segmentos destacados, fica nítido que os alunos escrevem justificativas para os  

resultados observados, ao construírem uma explicação para o fato do papel ter  

molhado no segundo experimento - a existência de um furo no copo. 

Cabe destacar, que para produzirem explicações, essas alunas, inclusive  

constroem proposições para justificar, ou comprovar os resultados observados.  

Dessa  forma,  elaboram  sentenças  que  apresentam  estruturas  semelhantes  às  

empregadas para construir argumentos. Essa ação pode ter propiciado às alunas a  

interação com outro elemento da cultura científica, evidenciado pela subcategoria  

construir argumentos. 

Desse  grupo,  apenas  no  texto  de  Iago,  não  localizamos,  indícios  da 

realização de explicações. 

Ainda observamos que por produzirem registros gráficos que apresentem  

hipóteses levantadas e estratégias empregadas para resolver o problema, utilizando  

um relato de experimento, gênero típico da cultura científica, os alunos, desse grupo,  

buscaram  utilizar  a  escrita  para  registrar  ou  comunicar  o  processo  de  

resolução do problema. Observamos que, assim como os cientistas, esses alunos  

escreveram para registrar ou comunicar o experimento realizado, destacando as  

estratégias empregadas. 
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Dentre as subcategorias elencadas em nossa categoria de análise “Interação  

com elemento da cultura científica”, não conseguimos localizar nos relatos de  

experimento científico, sinais da realização de ações que indiquem que esses alunos  

buscaram refletir sobre o interesse e relações CTSA. Consideramos que o ano de  

escolaridade dos alunos e a natureza do fenômeno estudando, possa justificar tal  

resultado. 

De  modo  geral,  verificamos  que  os  relatos  de  experimento  científicos,  

produzidos pelos alunos, apresentam muitos indícios de que eles interagiram com  

elementos da cultura científica, durante a aula de Ciências baseada em uma SEI. 

 
 

II Momento: Características em função dos componentes textuais 

 

Em uma análise mais global, observamos que os alunos Iago, Brenda, Ana, 

Raquel,   Carlos,   Simone   e   Fred,   produziram   textos   que   apresentam   uma 

representação  geral  coerente  com  a  consigna  apresentada  pela  professora - 

relataram o experimento realizado. Observamos que, embora alguns registros sejam 

curtos - como o Fred - e tenham sido elaborados com apenas um parágrafo, os 

alunos conseguem expor o experimento realizado. 

Além disso, verifica-se que esses alunos, produziram textos que apresentam 

características relacionadas ao gênero textual relato de experimento, que circula no 

domínio  social  de  comunicação (DOLZ  E  SCHNEWLY,  2004)  transmissão  e 

construção de saberes, intimamente relacionado à cultura científica. 

Alguns dos aspectos propostos por Dolz, Gagnon e Decândio (2010) para  

analisar textos de alunos e identificar possíveis problemas de escrita é a verificação  

dos conteúdos temáticos e da planificação. Como já mencionado, esses elementos - 

conteúdos temáticos e planificação - correspondem, respectivamente, ao conjunto  

de temáticas e às partes e relação entre elas que compõem um gênero textual.  

Nesse caso, considerando a relativa estabilidade dos gêneros textuais (BAKHTIN,  

2004), verificamos os conteúdos temáticos e elementos de planificação, relativos a  

um relato de experimento que os textos produzidos por esses alunos possuem. 

No que tange aos conteúdos temáticos e à planificação, observa-se que os  

textos dos alunos apresentam o objetivo do experimento. Pela leitura dos textos de  

Iago, Brenda, Ana, Raquel, Carlos, Simone e Fred, percebe-se que o objetivo do 
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experimento é mergulhar o copo com um papel em um balde com água, de forma 

que o papel não molhe. Observamos que, dessa mesma forma, os alunos expõem 

os materiais utilizados - um copo, papel e um balde com água. 

Com relação aos conteúdos temáticos e à planificação, observa-se que, nos 

textos, os alunos apresentam os procedimentos adotados para a resolução do 

experimento, expõem resultados alcançados, além de discutí-los. 

Um dos elementos, que normalmente faz parte de relatos de experimentos é 

a  relação  com  outros  acontecimentos  explicados  pelo  mesmo  fenômeno.  Em 

nenhum dos relatos produzidos pelos alunos, localizamos esse elemento. 

De modo geral, observamos que mesmo que alguns alunos tenham produzido 

textos curtos, pode-se localizar a presença de vários elementos relacionados aos 

conteúdos temáticos e a planificação do gênero textual relato de experimento. 

Outro aspecto proposto por Dolz, Gagnon e Decândio (2010) para analisar 

textos de alunos é a textualização. Esse, por sua vez, corresponde ao uso de 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais. 

Com relação à textualização, um dos primeiros elementos que se observa é o 

uso do tempo verbal pretérito perfeito do indicativo. Isso nos sugere que os alunos 

desejaram descrever as ações que realizaram para resolver o problema proposto e 

empregaram de forma adequada o tempo verbal. 

Outro  aspecto  observado   é  o  uso  da  primeira  pessoa   no   discurso.  

Observamos que nesse grupo alguns alunos empregaram a primeira pessoa do  

singular (coloquei, peguei, consegui) e outros utilizaram a primeira pessoa do plural  

(a  gente  conseguiu,  a  gente  começou,  a  gente  botou).  O  fato  dos  alunos  

empregarem a primeira pessoa no discurso revela que eles se apropriaram do  

experimento e imprimiram marcas de autoria nos textos. Assim também, fazem os  

cientistas,  no  início  do  processo  de  produção  do  conhecimento  científico  ao  

utilizarem a linguagem com sistema interpretativo (SUTTON E CAAMAÑO, 1997). 

Nesse aspecto, observamos  que nos textos dos alunos Raquel, Carlos, 

Simone e Fred, ocorre com frequência a repetição do termo “a gente”. Nesse 

sentido, consideramos que, apesar do termo não ser considerado um erro, seu 

emprego excessivo em alguns textos - aspecto admissível em textos de alunos de 

quarto ano do Ensino fundamental - sinalizam a necessidade de uma intervenção 

didática para que os alunos percebam que também podem utilizar o pronome 

pessoal reto da primeira pessoa do plural, nós. 
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Um aspecto relacionado à textualidade que pode ser observado nos relatos 

dos alunos é a presença de expressões coloquiais e marcas de oralidade, tais como, 

“botou” “tirei”, “tava” “peguei”. Consideramos que, apesar do uso desses termos não 

ter causado prejuízo para a compreensão do que os alunos escrevem, sinalizam 

para a necessidade de intervenções didáticas que os levem a perceber que, na 

produção de um relato de experimento, a escrita exige uma formalidade e um 

planejamento,  que  normalmente  dispensamos  quando  falamos.  Isso,  além  de 

proporcionar aprendizagens, relacionadas à percepção de como funciona a escrita, 

ainda pode oportunizar os alunos a perceberem características que a linguagem 

assume em contextos relacionados à cultura científica. 

Outro aspecto que chama a atenção é o fato dos alunos não empregarem  

recursos linguísticos para realizar retomadas anafóricas e conectar as partes do  

texto - isso afeta a coesão textual. São comuns nos textos dos alunos: frases  

somadas, com o uso recorrente da conjunção “e” e a repetição desnecessária de  

termos como “agente” “copo” e “papel”. Isso dificulta a compreensão do leitor. 

Destacamos que, neste contexto, isso pode ser considerado um problema de  

escrita, uma vez que os Direitos de Aprendizagem (2012) apontam que o objetivo de  

aprendizagem “Conhecer e usar palavras ou expressões que retomem com coesão  

o que já foi escrito” (p.55) deve estar consolidado ao final do terceiro ano do Ensino  

Fundamental. Consideramos que seja necessária a realização de intervenções  

didáticas para os alunos desenvolverem essa habilidade, uma vez que, além de  

ocasionar avanços relacionados à capacidade escritora, poderá contribuir para que  

compreendam e utilizem características que a linguagem assume em contextos  

relacionados à cultura científica. 

Outro aspecto relacionado à textualização que chama a atenção é o fato de  

os textos terem sido organizados em torno de uma série de frases coordenadas - 

isso explica a recorrência da conjunção “e” - sem sinal de pontuação, nem mesmo o  

ponto final. Os direitos de aprendizagem (Brasil, 2012) apontam que “Organizar o  

texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos” (p. 52) e “Pontuar o texto” (p. 55) são  

objetivos de aprendizagem que devem estar consolidados ao final do terceiro ano do  

Ensino Fundamental. Nesse aspecto, ainda destacamos que, na cultura científica, os  

textos são pontuados, considerando a norma padrão. Desse modo, mencionamos a  

necessidade  de  intervenções  didáticas  para  que  os  alunos,  gradativamente,  
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compreendam e utilizem essa característica que a linguagem assume em contextos 

relacionados à cultura científica. 

No  que  tange  à  textualidade,  ainda  merecem  destaque  os  aspectos 

ortográficos - uma convenção da língua em sua modalidade escrita -, uma vez que, 

nos textos dos alunos, podem ser encontradas diversas palavras com problemas na 

escrita. No texto de Iago, por exemplo, cerca de um terço das palavras (25 de um 

total de oitenta) apresentam problemas ortográficos, no texto de Fred, apenas a 

palavra copo é grafada corretamente. 

Ainda observamos em alguns textos que, apesar de estarem no quarto e 

quinto  ano  do  Ensino  Fundamental,  alguns  alunos  encontram-se  em  fase  de 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e inclusive não conseguem empregar 

adequadamente o espaço em branco para indicar a segmentação das palavras. 

Como, por exemplo, Fred, ao grafar “UATANABOLA”. 

Com relação à ortografia, ainda chamou nossa atenção o equívoco na grafia  

da palavra “experiência” - registrada pelos alunos como “esperinheçia, ipeliaca,  

iperiesia, isperiencia, ispereisia” - uma vez que é uma palavra típica da cultura  

científica escolar e que deveria ser de uso comum em aulas de Ciências. Esse  

achado suscitou alguns questionamentos: Será que a palavra experiência encontra- 

se presente no cotidiano escolar desses alunos? Será que realizavam “experiências”  

em aulas de Ciências? 

Em suma, observamos que os relatos de experimento dos alunos apresentam 

problemas   de   escrita,   especialmente   relativos   aos   aspectos   gramaticais   e 

ortográficos. Não podemos deixar de destacar o fato de que, a despeito disso, os 

alunos   conseguiram   expor   o   experimento   realizado.   Todavia,   é   necessário 

ponderarmos que esses problemas de escrita podem interferir no uso da escrita 

como elemento do fazer ciências, uma vez que, na cultura científica, normalmente o 

discurso é regido pela norma padrão. 

 

3.2.1.1. Síntese da análise dos relatos de experimentos 

Ainda que a professora não tenha solicitado explicitamente,  sete alunos 

produziram textos que apresentam características que os aproximam do gênero 

relato de experimento, pertencente à cultura científica. 
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Os textos produzidos apresentam vários indícios da interação do aluno com 

elementos do fazer ciências. Sinalizam que eles envolveram-se na resolução de 

problemas, planejaram e replanejaram hipóteses, formularam estratégias para testá- 

las, avaliaram e reavaliaram resultados, elaboraram explicação e produziram relatos 

gráficos onde tentam utilizar a escrita como elemento do fazer ciência. 

Observamos que apresentam problemas de escrita, especialmente relativos 

aos aspectos gramaticais e ortográficos. Dentre eles, destaca-se a presença de 

expressões coloquiais e marcas de oralidade, a ausência de recursos linguísticos 

para realizar retomadas anafóricas e para conectar as partes do texto, ausência de 

sinais de pontuação problemas e problemas ortográficos. 

 

Quadro 9: Síntese da análise dos relatos de experimento  
Alunos que 
produziram 

Iago, Brenda, Ana, Raquel, Carlos, Simone e Fred 

O que 
escreveram 

Escrita e desenho 

Gênero: Relato de experimento 
Intenção comunicativa: Expor 

Domínio social de comunicação: transmissão e construção de  

saberes 

 
Indícios da 
interação    com 

elementos    da 
cultura científica 

Resolvem problemas 

Realizam levantamento de hipóteses 

Planejam e replanejam hipóteses 
Elaboram estratégias 
Avaliam e reavaliam resultados 

Realizam análises qualitativas 
Analisam dados e informações 

Utilizam evidências 
Elaboram explicações (Exceto Iago) 

Utilizam a escrita como elemento do fazer ciência 

 
 
 
 

Análise do texto, 

considerando-se 
as características 
do relato de 

experiência 

Adaptação à 
situação de 

comunicação 

Escreveram sobre o experimento 

Representação 

geral do texto 

Relato de experimento 

Textos curtos de apenas um parágrafo 

Conteúdos 

temáticos e 

Planificação do 
texto 

Apresentação dos objetivos do 
experimento 

Exposição dos materiais 

Exposição dos procedimentos adotados 
Apresentação dos resultados 
Discussão dos resultados 

 

Textualização 

Uso    de    expressões    coloquiais    e 

presença de marcas de oralidade 
Não realizam retomadas anafóricas 

Frases coordenadas 
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  Ausência de sinal de pontuação 

Ortografia 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
 

3.2.2. Grupo 2: Relatos de experiência vivida 

 

Com base na consigna de produção utilizada pela professora, cinco alunos 

produziram  registros  escritos  que  apresentam  características  relacionadas  aos 

aspectos tipológicos e domínios sociais de comunicação (DOLZ E SCHNEUWLY, 

2004) que os aproximam do gênero textual relato de experiência vivida. 

As figuras a seguir apresentam os registros que compõem esse grupo. 
 

Figura 12: O registro de Marta 
 

IPERIESA NA ESCOLA 

E  NÃO  DICOBRI  COMO  FAZE   FO  
MUTO   DIFICIU   MAIS   FOI   MUTO 
DIVETIDO PARA MI EU 
NUCATIAFAZIDOESATIVIDADE     EU  
GOTE  IUMTO  DE  SA  TIVIDADE  EU  
NUCA GOTE DI UMTIVIDATAU EGAU  
A PRO FESORA TEVIUMAVLA QUE LA  
DEU UM COPO BO E DEPOIS EU CEI  
QUE   FICO   MUTO   LEGAU   NOME  
MAGALI 

 

Experiência na escola 
Eu não descobri como fazer. Foi muito difícil, mas foi muito divertido para mim. Eu nunca tinha  
feito essa atividade. Eu gostei muito dessa atividade. Eu nunca gostei de uma atividade tão  
legal. A professora teve uma hora que ela deu um copo bom e depois eu sei que ficou muito  
legal. Nome Magali 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 13: O registro de Naiara  
 
ESPERIESIA ESCOLAR 

PRIMEIRO  NOIS  SAIO  DA  SALA  É  FOI 
PRA  FORA  DA  SALA  PARA  DIVIDI  OS 
GRUPO DE CADA UM EU FIQUEI COM 
TATIANE   É   ANA   PURUTIMO   FOI   EU 
NAIARA  DEPOIS  NOI  FEIS  A  ESPIESIA 
ESCOLAR DEPOIS QUE NOIS EMTRO NÁ 
SALA  PARA  FALA  SE  NOI  GOSTO  OU 
NÃO NOIS GOSTO SIM 

 Experiência escolar 

Primeiro nós saímos da sala e fomos pra fora da sala para dividir os grupos de cada um. Eu fiquei com 
Tatiane e Ana. Por último, fui eu, Naiara. Depois, nós fizemos a experiência escolar. Depois que nós 
entramos na sala para falar se nós gostamos ou não. Nós gostamos sim. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Figura 14: O registro de Diana  
Atividade de ciência 

 
Meu grupo tinha 3 pessoa que era Marília e 
Carla. aí a professora Magali deu primeiro um 
balde daguá pelo meio. e depois deu um copo 
e três folha de papel. e pediu pra a gente 
colocar  o  papel dentro do  copo. e  colocar 
dentro  do  balde  daguá.  e  tirar  copo  sem 
molhar   o   papel.   e   a   gente   tentou   e 
comsiguimos tirar sem molhar. 

 Atividade de ciências 
Meu grupo tinha 3 pessoas que eram Marília e Carla. Aí a professora Magali deu primeiro um balde d‟aguá 
pelo meio. Depois, deu um copo e três folhas de papel e pediu pra gente colocar o papel dentro do copo e 
colocar dentro do balde d‟aguá e tirar o  copo sem molhar o papel. E a gente tentou e conseguimos tirar 
sem molhar. 

 

 Fonte: dados da pesquisa 
 

Figura 15: O registro de Fernando 

A POFESORA CONTOL DE Quato e QUATO  
DEPOIS  SAIO  DA  SALA  A  PROFESORA  
MADOL   PEGA   UM   BADE   DE   AGUA   E  
MADOU BOTA NAMESA I DEL UM COPO  
PARA  GETI  DO  MEU  GRUPO  DE  POIS  
DEUMAFOIA    PARA    GETE    NO    BADE  
DEAGUA  COU  A  FOIA  DETO  DO  COPO  
PARA METE DETO DO COPO E METE DETO  
DO BADE NAU MOIALHA 

 
 
A professora contou de quatro em quatro. Depois saiu da sala. A professora mandou pegar um balde de  
água e mandou botar na mesa e deu um copo para a gente do meu grupo. Depois deu uma folha para a  
gente no balde de água, com a folha dentro do copo, para meter dentro do copo e meter dentro do balde e  
não molhá-la. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 16: O registro de Marília  

ESPERIESIA ESCOLAR 

PRINMEIRA COISA NOIS SAIO DA SALA 
FOI LA FORA E FOI FORMANDO GRUPU 
DE   TREZ   GRUPO   E   MANDO   CADA 
GRUPO PEGA UM BALDE DE AGUA E 
BOTA ENSIMA DA MESA A ELA DA O 
COPO E O PAPEL E BOTA DETRO DO 
COPO E BOTA LA NO FUDO DO BALDE 
E SEM MOLHA!!! 

 Experiência escolar 
 
Primeira coisa, nós saímos da sala, fomos lá fora e foi formando grupo de três grupos e mandou cada 
grupo pegar um balde de água e botar em cima da mesa. A ela dá o copo e o papel e bota dentro do copo 
e bota lá no fundo do balde e sem molhar!!! 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

A análise das figuras 12 a 16 nos permite observar a ocorrência da produção 

de  textos,  em  quais  os  alunos  relatam  aspectos  da  aula  de  Ciências  que 

participaram. De forma diferente dos que produziram relatos de experimento, o (a)s 

aluna (o)s  Marta,  Naiara,  Diana,  Fernando  e  Marília  buscam  registrar  uma 

experiência que vivenciaram na aula, não apresentando estratégias utilizadas para 

resolver o problema proposto pela professora.  Cabe destacar que os alunos 

utilizaram desenhos para ilustrar o texto produzido. 

A seguir, analisamos esses registros com base nos momentos e categorias de 

análises especificadas na metodologia. No item “O que os alunos escreveram”, 

detalhamos e analisamos os aspectos que nos permitiram reconhecê-los como 

relatos de experiência vivida. 

 

I Momento: o que os alunos escreveram 

Considerando os pressupostos de Dolz e Schneuwly (2004), elencados na  

categoria de análise “O que os alunos escrevem”, observamos que esses alunos,  

produziram textos que apresentam aspectos tipológicos e capacidades de linguagem  

dominantes, relativos à representação pelo discurso de experiências vividas,  

situadas no tempo. Verificamos que, nos textos desse grupo, os alunos, buscaram  

representar, pelo discurso, uma experiência vivenciada na escola, na aula  de  

Ciências. 

Os alunos relatam a atividade desenvolvida pela professora, valorizando  

aspectos referentes ao andamento da aula, ao invés de ações relacionadas à  
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realização do experimento. Desse modo, nesses relatos, priorizam o registro da 

organização e composição dos grupos, de sensações experimentadas durante a 

aula e das orientações realizadas pela professora. 

Dolz e Schneuwly (2004) concebem que textos que apresentam aspectos  

tipológicos e capacidades de linguagem dominantes, relativos à representação pelo  

discurso de experiências vividas, situadas no tempo, normalmente circulam em  

domínios sociais de comunicação relativos à documentação e memorização das  

ações humanas. 

Diante disso, consideramos que nos textos analisados, os alunos buscam 

rememorar a experiência vivida ao invés de expor o experimento realizado. Os 

aspectos linguísticos que neles predominam evidenciam a aproximação dos textos 

desse grupo com o gênero textual relato de experiência vivida. 

Um dos aspectos que valida tal percepção é o fato dos textos apresentarem  

elementos de referência temporal. A presença de expressões tais como “Primeiro”  

nos textos de Naiara e Diana, “depois” nos textos de  Marta, Naiara, Diana e  

Fernando; ou ainda “teve uma hora” no de Marta, revelam que os alunos buscaram  

demarcar o tempo, a ordem dos acontecimentos, para propiciar a compreensão da  

experiência vivenciada. Esse aspecto é característico de textos do gênero relato de  

experiência vivida. 

O uso  de verbos no  pretérito perfeito  do  indicativo, tais como  “gostei”, 

“saímos”, “fizemos”,  presentes  nos  textos  analisados,  apontam  que  os  alunos 

relatam uma experiência já vivenciada, aspecto que reforça a aproximação dos 

textos analisados com o gênero relato de experiência vivida. 

Um dos aspectos que muito caracteriza os relatos de experiência vivida e que  

pode diferenciá-lo de um relato de experimento é o fato do autor se colocar como  

sujeito de uma experiência que mobilizou sentimentos. Nesse sentido, pode-se  

identificar, nos textos dos alunos, expressões que revelam sentimentos pessoais,  

assim como sensações vivenciadas com o desenvolvimento da atividade. 

O texto de Marta ilustra bem essa característica quando a aluna menciona  

que “Foi muito difícil, mas foi muito divertido para mim. Eu nunca tinha feito essa  

atividade. Eu gostei muito dessa atividade”. Outro texto que revela tal aspecto p o de  

Naiara, ao apontar que “Nós gostamos sim”. No texto de Marília, o emprego  

triplicado de sinais de exclamação em “bota lá no fundo do balde e sem molhar!!!”  

cumpre essa função, uma vez que o emprego desse sinal encontra-se relacionado 
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com a transmissão de um sentimento. A aluna demonstra alegria e entusiasmo com 

a realização da atividade. 

No segmento anteriormente mencionado do texto de Marta, observamos o 

emprego de adjetivos, tais como “difícil”, “divertido”, “legal” que cumprem a função de 

aproximar o leitor de sensações vivenciadas pela aluna. 

Ainda verificamos que, assim como autores de relatos de experiência vivida, 

os alunos também revelam, nos textos, o diálogo com outros sujeitos. Dessa forma, 

localizamos marcas de diálogo que possibilitam identificar quem e quantos são os 

envolvidos na experiência. A exemplo disso, destacamos o trecho do texto de Diana, 

ao mencionar que “Meu grupo tinha 3 pessoas que eram Maria Luiza e Cassiane”  e 

do texto de Naiara “Eu fiquei com Tatiane e Ana”. 

Observando esses aspectos, consideramos que nos textos apresentados, os 

alunos relatam uma experiência vivida, situando-a no tempo, colocando-se como 

sujeito,  destacando  seu  ponto  de  vista  ao  utilizar  expressões  que  revelam 

sentimentos pessoais. Esses aspectos linguísticos, nos permitem considerar que 

esses alunos produziram textos do gênero relatos de experiência vivida. 

 

II momento: Interação com elementos da cultura científica 

 

A análise dos relatos de experiência vivida nos permite reconhecer que os 

alunos registram poucos sinais de que, ao longo da aula, realizaram ações que 

sinalizam para a interação com aspectos da cultura científica. Nos textos desses 

alunos localizamos poucas subcategorias da categoria de análise “Interação com 

elementos da cultura científica”, detalhada no quadro 6. 

Nesses textos, podem ser observados registros de que os alunos envolveram- 

se com a subcategoria resolver problemas. Observa-se que os alunos registram o 

envolvimento na atividade proposta para a resolução do problema.  A exemplo disso, 

mencionamos segmentos dos textos de Diana “E pediu pra a gente colocar o papel 

dentro do copo. E colocar dentro do balde d‟àgua. E tirar copo sem molhar o papel” 

e de Fernando “deu um copo para a gente do meu grupo. Depois deu uma folha 

para a gente no balde de água, com a folha dentro do copo, para meter dentro do 

copo e meter dentro do balde e não molhá-la.”. 

Nesse grupo, chama a atenção o relato da aluna Marta. A realização de  

análises, nesse texto, revela que a aluna envolveu-se com a subcategoria resolver 
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problemas, entretanto não conseguiu resolver o problema proposto pela professora. 

Isso fica claro quando ela menciona que “Eu não descobri como fazer. Foi muito 

difícil” (Marta). 

Em  nenhum  dos  textos  desse  grupo,  foram  localizados  registros  que  

sinalizem o envolvimento com as demais subcategorias da categoria de análise  

“interação com elementos da cultura científica”. Nesse sentido, não identificamos,  

nos textos, o registro da realização de ações que sinalizem que os alunos buscaram  

realizar levantamento  de  hipóteses, refletir sobre  interesses e relações CTSA,  

planejar   e   replanejar   a   investigação,   elaborar   estratégias,   realizar   análises  

qualitativas, avaliar e reavaliar resultados e analisar dados e informações. Também  

não verificamos o registro de ações que indiquem que os alunos tenham buscado  

utilizar   evidências,   estabelecer   relações,   construir   argumentos   e   realizar  

explicações. 

Outro aspecto que chama a atenção é o fato de que, apesar de terem  

realizado registros gráficos sobre o experimento, os alunos não utilizaram a escrita  

para registrar ou comunicar o processo de resolução do problema. Observamos que  

esses alunos priorizam o registro dos comandos da professora, da composição dos  

grupos e de sensações experimentadas durante a aula, em detrimento de aspectos  

do experimento, tais como as hipóteses levantadas, estratégias adotadas, resultados  

observados e possíveis explicações para eles. Quando o cientista utiliza a escrita  

para registrar uma observação ou uma investigação, são os aspectos que os alunos  

não registraram que se atribui maior importância. Desse modo, encaramos que os  

registros desses alunos não indicam a interação com a escrita, enquanto elemento  

do fazer ciência. 

Consideramos que os relatos de experiência vivida, revelam poucos sinais  

que indiquem que os alunos tenham realizado ações relacionadas à interação com a  

cultura científica. Entretanto, é importante destacar que o fato dos textos não  

apresentarem muitos indícios da interação dos alunos com elementos da cultura  

científica,  não  significa  que  eles  não  a  tenham  realizado  ao  longo  da  aula.  

Consideramos que, possivelmente, os alunos não materializaram, através da escrita,  

muitas das ações realizadas, devido ao gênero textual escolhido, para atender a  

consigna de produção da professora, mas que ao longo da aula eles tenham  

realizado outras ações que indiquem essa interação. Os relatos da professora,  
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transcritos do terceiro encontro e apresentados na metodologia deste trabalho, 

podem evidenciar isso. 

 
 
 

III Momento: Características em função dos componentes textuais 

 

Em uma análise mais global, observamos que a (o)s aluna (o)s Marta, Naiara, 

Diana, Fernando e Marília produziram textos que apresentam uma representação 

geral coerente com a consigna apresentada pela professora - escrever sobre o 

experimento.  Além  disso,  verifica-se  que  os  textos  apresentam  características 

relacionadas ao gênero textual relato de experiência vivida. 

No que tange aos conteúdos temáticos e à planificação, observa-se que a 

maioria dos textos dos alunos apresenta um título que declara sobre o que tratará o 

relato. Encontramos nos textos de Naiara e Marília o título “Experiência escolar” no 

de Marta “Experiência na escola”, no de Diana “Atividade de Ciências”. Desse grupo, 

apenas no texto de Fernando não se localizou o emprego de um título. 

Outro elemento encontrado nos relatos de experiência vivida, produzidos 

pelos  alunos,  é  o  registro  de  informação  dos  sujeitos  que  participaram  da 

experiência. Em quase todos os relatos, observa-se a preocupação dos alunos em 

indicarem com quantas pessoas realizaram a experiência e de relatarem falas e 

comandos realizados pela professora. Alguns alunos, inclusive mencionam o nome 

de sujeitos que participaram da experiência. O texto de Diana ilustra tal observação, 

“Meu grupo tinha 3 pessoas que eram Maria Luiza e Cassiane. Aí a professora 

Magali deu primeiro um balde de água pelo meio”. 

Com relação aos conteúdos temáticos e a planificação, observamos que  

quase todos os alunos descrevem a experiência vivenciada. Alguns alunos relatam  

vivências ocorridas desde o momento de composição de grupos até o momento em  

que foram conversar sobre o experimento realizado. O texto de Naiara exemplifica  

esse achado ao apontar que “primeiro nys saímos da sala e fomos pra fora da sala  

para dividir os grupos [...] depois nós fizemos a experiência escolar [...] Depois nós  

entramos  pra  falar  se  nys  gostamos  ou  não”.  Os  alunos  Fernando  e  Marília  

registram informações sobre quase os mesmos momentos que Naiara, apenas não  

informam se conseguiram resolver o problema, o de Marta registra sentimentos e  

sensações vivenciadas ao longo da atividade. 
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O registro de sentimentos e sensações vivenciadas ao longo das atividades 

foi outro aspecto, relacionado ao conteúdo temático e planificação, localizados nos 

relatos de experiência vivida, produzidos pelos alunos. Além de Marta, que durante 

todo o seu relato expõe o que achou da atividade, quais sentimentos e sensações 

ele provocou, a aluna Naiara também realiza registro semelhante para revelar que 

gostou de vivenciar a experiência “nys gostamos sim”. 

Ainda observando os conteúdos temáticos e a planificação, verificamos que  

em três textos os alunos apresentam o objetivo do experimento que realizaram: o de  

Diana, Fernando e Marília. Outro aspecto que merece destaque é o fato de nenhum  

deles apresentarem estratégias utilizadas pelos alunos para resolver o problema.  

Alguns apenas expõem qual era o problema e outros indicam se conseguiram ou  

não resolvê-lo. 

Com relação à textualização, um dos primeiros elementos que se observa é o  

uso do tempo verbal pretérito perfeito do indicativo. Isso sugere que os alunos  

buscaram relatar uma experiência vivenciada e empregaram, adequadamente, o  

tempo verbal. 

Outro  aspecto  observado   é  o  uso  da  primeira  pessoa   no   discurso.  

Observamos que nesse grupo alguns alunos optaram por empregar a primeira  

pessoa do singular (eu gostei, peguei) e outros utilizaram a primeira pessoa do plural  

(nós saio [sic], a gente conseguiu, a gente tentou). Em relatos de experiência vivida,  

essa estratégia, torna-se apropriada, uma vez que isso imprime marcas de autoria  

nos textos. 

Um aspecto relacionado à textualidade que pode ser observado nos textos  

desses alunos é a presença de expressões coloquiais e marcas de oralidade, tais  

como, “botou” “meter dentro”, “tava” “peguei”. Consideramos que, em se tratando de  

relatos de experiência vivida, o uso de algumas expressões coloquiais imprimem  

marcas de autoria aos textos. Diferentemente de um relato de experimento científico,  

os relatos de experiência vivida exigem um menor grau de formalidade da linguagem  

escrita. Apesar disso, não se pode deixar de sinalizar a importância de intervenções  

para que os alunos, gradativamente, percebam a importância de adequar certas  

palavras para a linguagem escrita. 

Do ponto de vista gramatical os relatos produzidos por esse grupo de alunos  

apresentam problemas bem semelhantes aos do grupo anterior: os alunos não  

utilizam recursos linguísticos para realizar retomadas anafóricas e conectar as partes 
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do texto, afetando a coesão textual, sendo comum nos textos frases somadas, com o 

uso recorrente da conjunção “e”, a repetição desnecessária de termos como 

“agente” “copo” e “papel” e ausência de sinais de pontuação. 

No que tange à ortografia os textos desse grupo apresentam problemas  

semelhantes ao do primeiro grupo. Encontramos relatos como o de Marta que  

apresenta apenas cerca de 5 palavras grafadas corretamente. Também localizamos  

textos em que, os alunos, apesar de estarem no quarto ano do Ensino Fundamental,  

não empregam adequadamente o espaço em branco para indicar a segmentação de  

palavras na escrita. Verificamos que alguns alunos não utilizam a letra cursiva. 

Com relação à ortografia, também chamou a atenção o equívoco na grafia da 

palavra “experiência”. Nenhumas das alunas que empregou a palavra no texto - 

Naiara, Marta e Marília - a grafou de forma correta. 

Em suma, observamos que os relatos de experiência vivida dos alunos 

apresentam diversos problemas de escrita, especialmente relativos aos aspectos 

gramaticais e ortográficos. Não podemos deixar de destacar o fato de que, a 

despeito  disso,  os  alunos  conseguiram  registrar  a  vivência  de  uma  atividade 

investigativa, registrando o quanto gostaram de participar dela. 

 

3.2.2.1. Síntese da análise dos relatos de experiência vivida 

 

Cinco alunos produziram textos que apresentam características do gênero 

relato  de  experimento  vivida,  pertencente  ao  domínio  social  de  comunicação 

documentação e memorização das ações humanas. 

Esses textos apresentam poucos registros da interação dos alunos com  

elementos da cultura científica. De modo geral, sinalizam que eles envolveram-se na  

resolução de problemas. Ressaltamos que o fato dos textos não apresentarem  

muitos registros de interação dos alunos com elementos da cultura científica, não  

exclui a possibilidade de que eles tenham realizado ações que indiquem essa  

interação, ao longo da aula. 

Os   relatos   de   experiência   vivida   apresentam   problemas   de   escrita,  

especialmente  relativos  aos  aspectos  gramaticais  e  ortográficos.  Dentre  eles,  

destacam-se  a  presença  de  marcas  da  oralidade,  a  ausência  de  recursos  

linguísticos para realizar retomadas anafóricas e conectar as partes do texto, a  

ausência de sinais de pontuação e a presença de problemas ortográficos. 
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Quadro 10: Síntese da análise dos relatos de experiência vivida  
Alunos Marta, Naiara, Diana, Fernando, Marília 

 
O que escreveram 

Escrita e desenho 

Gênero: Relato de experiência vivida 
Intenção comunicativa: Relatar 

Domínio   social   de   comunicação:   documentação   e 
memorização das ações humanas 

Indícios da interação 

com   elementos   da 
cultura científica 

Envolvem-se na resolução de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análise do texto, 
considerando-se as 

características do 

relato de experiência 

Adaptação à 

situação de 
comunicação 

Escreveu sobre o experimento 

Representação 

geral do texto 

Relato de experiência vivida 

Texto de apenas um parágrafo 

 
 

Conteúdos 

temáticos e 
Planificação 

do texto 

Título declarando o assunto do relato 

Informações  sobre  sujeitos  participantes 
da experiência 

Descrição   da   experiência   vivenciada: 

composição  de  grupos,  orientações  da 
professora, conseguiram ou não resolver o 

problema, conversas sobre o experimento 
realizado 

Registro   de   sentimentos   e   sensações 
vivenciadas ao longo das atividades 

Objetivo  do  experimento  que  realizaram 

(Diana, Fernando e Marília) 

  

Textualização 

Presença de marcas de oralidade 

Não realiza retomadas anafóricas 
Frases coordenadas 

Ausência de sinal de pontuação 
Ortografia: problemas variados 

Grafia da palavra experiência 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
 

3.2.3. Grupo 3: Os textos híbridos 

 

Com base na consigna de produção utilizada pela professora, cinco alunas 

produziram registros que apresentam aspectos tipológicos e domínios sociais de 

comunicação (DOLZ, E SCHNEUWLY, 2004) relativos a textos híbridos. 

Para escrever sobre o experimento, essas alunas produziram textos, que  

apresentam elementos típicos de dois gêneros textuais: relato de experiência vivida  
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e relato de experimento científico. As figuras a seguir apresentam os registros 

escritos que compõem esse grupo. 

 

Figura 17: O registro de Mariana  
Titulo Expreriência De ciência 

Primeiro a professora feis o grupo 1-2-3-4 o meu 
grupo foi o quatro tinha três pessoas foi fernando e 
marta a professora deu para cada grupo um corpo 
e três papeis para expreriência foi afunda o corpo 
com  o  papel  Sem  molha  na  primeira  tentativa 
agente deicho molha na Segunda tentativa agente 
não deicho molha na terceira nos também deicho 
molha Depois agente ficou fazendo tudo De novo 

 Titulo Experiência de Ciências 

Primeiro a professora fez o grupo 1-2-3-4. Meu grupo foi o quatro. Tinha três pessoas. Foi Fernando e 
Marta. A professora deu para cada grupo um copo e três papéis para experiência. Foi afundar o copo com 
o papel sem molhar. Na primeira tentativa a gente deixou molhar. Na segunda tentativa a gente não  
deixou molhar. Na terceira, nós também deixamos molhar. Depois a gente ficou fazendo tudo de novo 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
 

Figura 18: O registro de Itana  
Experiencia de Ciencias 

Primeiro   aProfessora   jutou   os   grupo 1234 
omeufoi o 3. o meu grupo tinha 3 peso as que e 
Saulo   Iago   quando   aprofesora   comesou   a 
Esplica  Eu  não  entede  nada  ai  eu  comesei 
aentende auguns colegas botou o copo erado 
com aboca para cima Eu botei todos cetro so 
um Que tava furado e molho mais eu me cente 
Dicubidora nuca mecente perdedora assinado 

 Experiencia de Ciencias 

Primeiro a professora juntou os grupos 1234. O meu foi o 3. Meu grupo tinha 3 pessoas que eram Saulo,  
Iago. Quando a professora começou a explicar eu não entendi nada, aí eu comecei a entender. Alguns 
colegas botaram o copo errado, com a boca para cima. Eu botei todos certos, só um que tava furado e 
molhou, mas eu me senti descobridora, nunca me senti perdedora. Assinada Itana 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 19: O registro de Carla 

Esperiemcia NaEscola 
A ninha profesora deo o baude pra cada grupo e  
um copo de pros grupo e Trêis Folha Para cada  
gaupo Depois a Profesora nadou cada grupo  
Pega o PaPeu e Bota No copo DroBrado e em  
Fia Dentro do Baude ver o de que Molho nais Na  
Prineira vez o de NimGem molhou Na Seguada  
o PaPeu Molhou e Quando a gente Vio o copo  
estava  Furado  agente  Falo  Ta  Furado  e  Tá  
Furado Foi você que Furou Não  e Tia Magali eu  
não Furousi 

 

Experiência na Escola 

A minha professora deu o balde pra cada grupo e um copo deu para os grupos e três folhas para cada  
grupo. Depois, a professora mandou cada grupo pegar o papel e botar no copo dobrado e enfiar dentro do  
balde e ver o de quem molhou mais. Na primeira vez, o de ninguém molhou. Na segunda, o papel molhou  
e quando a gente viu o copo estava furado. A gente falou tá furado, é tá Furado. Foi você que furou. Não,  
é Tia Magali. Eu não furei. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 20: O registro de Samara  

O   PAPEL   NÃO   MOLHO   MAIS 
MOLHO UM POQUINHO 
AJENTE PEGOUMCOPO I TABE U 
PAPEL 
PEGO A ÁGUA O AR SAI DO COPO 
QUE TAVA FURADO 
 
O AR ESTAVA DENTRO DA BOLA 

 O papel não molhou, mas molhou um pouquinho. 
A gente pegou um copo e também o papel. Pegou a água. O ar sai do copo que tava furado. 
O ar estava dentro da bola 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 21: O registro de Tatiane 

Atividade da Escola De ciências 

Primeiro a professora juntou os grupo no meu tava  
Ana  Naiara  e  Eu  Tatiane.  depois  a  professora  
mandou agente e lá pra fora aí agente ficou da mesa  
Eu e meu grupo ai a professora deu um baude e um  
copo e trez folha e Espricou como se fazia aí agente  
começou  a  vaze  primeiro  foi  Ana  e  não  molho  
Segundo foi Naiara e não molho depois a professora  
deu outro poco e outra Folha ai foi a milha vez aí o  
meu   molho   aí   agente   Entro   para   Sala   aí   a  
provessora Esplicou Que porque a aguá Não Entro  
foi o gais Que não saiu 

Atividade da Escola de Ciências 

Primeiro a professora juntou os grupos. No meu tava Ana, Naiara e eu, Tatiane. Depois a professora  
mandou a gente ir lá pra fora, aí a gente ficou na mesa, eu e meu grupo. Aí a professora deu um balde e  
um copo e três folhas e explicou como se fazia. Aí a gente começou a fazer. Primeiro foi Ana e não  
molhou. Segundo foi Carla e não molhou. Depois a professora deu outro copo e outra folha, aí foi a minha  
vez. Aí o meu molhou. Aí a gente entrou para sala. Aí a professora explicou que: porque a água não  
entrou foi o gás que não saiu 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A análise das figuras 17 a 21 nos permite verificar a ocorrência da produção 

de textos híbridos. Observa-se que as alunas Mariana, Itana, Carla, Samara e 

Tatiane ora utilizam elementos empregados em relatos de experiência vivenciada, 

ora tentam expor o experimento realizado. Cabe destacar que as alunas utilizaram 

desenhos para ilustrar os textos produzidos. 

A seguir, analisaremos esses registros com base nos momentos e categorias 

de análises especificadas na metodologia. 

 

I Momento: o que os alunos escreveram 

 

Considerando os pressupostos de Dolz e Schneuwly (2004), elencados na  

categoria de análise “O que os alunos escrevem” observamos que essas alunas,  

produziram textos que apresentam aspectos tipológicos e capacidades de linguagem  

dominantes, que revelam a intenção comunicativa de representar pelo discurso,  

experiências vividas e, ao mesmo tempo, expor, apresentar textualmente um  

saber. Desse modo, além de representarem a experiência vivenciada na aula de  

Ciências, apresentam como realizaram o experimento para resolver o problema  

proposto.  Diante  disso,  consideramos  que  os  textos  apresentam   elementos  

prevalentes   de   dois   domínios   sociais   de   comunicação:   documentação   e  

memorização das ações humanas e transmissão e construção de saberes. 

Em relação ao domínio social de comunicação transmissão e construção de 

saberes, verificamos que registram os materiais utilizados para a realização do 

experimento. Isso fica claro em trechos como “A minha professora deu o balde pra 

cada grupo e um copo deu para os grupos e três folhas para cada grupo” (Carla) e 

“Aí a professora deu um balde e um copo e três folhas” (Tatiane). 

No que tange ao domínio social de comunicação transmissão e construção de 

saberes, as alunas apresentam o resultado do experimento, expondo se deixaram, 

ou não, o papel molhar. A exemplo disso, destacamos fragmentos dos textos de 

Tatiane “Primeiro foi Ana e não molhou. Segundo foi Carla e não molhou. Depois a 

professora deu outro copo e outra folha, aí foi a minha vez. Aí o meu molhou” e 

Mariana “Na primeira tentativa a gente deixou molhar. Na segunda tentativa a gente 

não deixou molhar. Na terceira, nós também deixamos molhar.” 

Verificamos ainda, que apesar de apresentarem o resultado do experimento,  

as alunas não detalham as estratégias empregadas para o alcance dos resultados.  
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Nos textos, não se pode-se localizar referências de que o alunas, mergulharam o  

copo de cabeça para baixo, ou rapidamente, no balde com água, para alcançar o  

resultado, como relatam os que produziram relatos de experimento. Apenas no texto  

de Itana podemos observar a tentativa de registro de  uma estratégia, quando  

menciona que “Alguns colegas botaram o copo errado, com a boca para cima. Eu  

botei todos certos” (Itana), entretanto, observamos que a aluna não explicita a  

estratpgia que considerou “certa” e que possibilitou o alcance do objetivo, como se a  

intenção fosse apenas relatar que conseguiu resolver o problema e não apresentar  

como procedeu para isso. 

No   que   tange   ao   domínio   social   de   comunicação   documentação   e  

memorização das ações humanas, observamos que nos textos desse grupo as  

alunas empregam elementos relacionados à recordação de uma situação vivida com  

outros sujeitos. 

Um dos aspectos que valida essa percepção é o fato dos textos apresentarem 

elementos de referência temporal. A presença de expressões tais como “Primeiro” 

nos textos de Itana, Tatiane e “Mariana”, ou “na primeira vez” no de Carla e “depois” 

nos textos de Tatiane, Carla e Mariana, revela que as alunas buscaram demarcar o 

tempo, a ordem dos acontecimentos, para produzirem um relato, que oferecesse 

detalhes da experiência vivenciada. 

O uso de verbos no pretérito perfeito do indicativo, tais como “deu, “mandou”,  

“gostou”, presentes nos textos analisados, revelam que as alunas relatam uma  

experiência já vivenciada, aspecto que reforça a aproximação dos textos com os que  

circulam em domínios sociais de comunicação memorização das ações humanas. 

Em alguns desses textos, observa-se o registro de sentimentos e sensações 

relacionadas à situação vivida. Um exemplo disso é o texto da aluna Itana, quando 

menciona que “eu não entendi nada, aí eu comecei a entender” “mas eu me senti 

descobridora, nunca me senti perdedora”. 

Um dos aspectos presentes em todos os textos desse grupo é o fato das  

alunas se colocarem como sujeitos de uma experiência, compartilhada com outras  

pessoas. Isso fica nítido, nos seguintes fragmentos de textos: “Meu grupo tinha 3  

pessoas que eram Saulo, Iago” (Itana), “Na primeira tentativa a gente deixou molhar”  

(Mariana), “depois a professora mandou agente e lá pra fora aí agente ficou da mesa  

Eu e meu grupo” (tatiane). 
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Nesse sentido, identificamos a presença de expressões que registram, direta 

ou indiretamente vozes de sujeitos participantes da experiência. O texto de Itana 

evidencia  tal  percepção,  ao  apresentar,  de  forma  direta,  trechos  de  falas  de 

componentes do grupo durante a realização da experiência: “A gente falou tá furado, é 

tá Furado. Foi você que furou. Não, é Tia Magali. Eu não furei.” (Itana). 

Considerando  esses  aspectos,  julgamos  conveniente  considerarmos  que 

esses alunos produziram textos híbridos. Verificamos que esses textos apresentam 

alguns elementos de relato de experimento, mas por não detalharem as estratégias 

empregadas  não  podem  ser  considerados  com  tal.  Além  disso,  localizamos 

elementos típicos de relatos de experiência vivida. 

 

II momento: Interação com elementos da cultura científica 

 

A análise dos textos híbridos, produzidos por Mariana, Itana, Carla, Samara e 

Tatiane, permite reconhecer registros que indicam que esses alunos realizaram 

ações que sinalizam para a interação com aspectos da cultura científica. Nesses 

textos, localizamos subcategorias da nossa categoria de análise “Interação com 

elementos da cultura científica”, detalhada no quadro 6. 

Nesses textos, observa-se registros de que, durante a aula de Ciências, os 

alunos  envolveram-se  com  a  subcategoria  resolver  problemas.  Esses  alunos 

registram o envolvimento na atividade proposta para a resolução do problema. Nos 

textos, surgem relatos tais como “Eu botei todos certos,” (Itana), “Na primeira vez, o 

de ninguém molhou” (Carla), “Na segunda tentativa a gente não deixou molhar” 

(Mariana).  Isso  indica  que  os  alunos  envolveram-se  com  a  resolução  de  um 

problema e ainda revela que conseguiram resolvê-lo. 

Outras evidências da interação dos alunos com aspectos da cultura científica,  

identificada nos textos desse grupo, são os registros que indicam a realização de  

ações que sugerem o envolvimento com as subcategorias realizar levantamento de  

hipóteses e elaborar estratégias para testá-las. Isso se torna evidente quando os  

alunos mencionam que “Na primeira tentativa a gente deixou molhar. Na segunda  

tentativa a gente não deixou molhar” (Mariana), “Na primeira vez, o de ningupm  

molhou. Na segunda, o papel molhou” (Carla), “Primeiro foi Ana e não molhou.  

Segundo foi Carla e não molhou.” (Tatiane). Esses trechos sugerem que, antes de  

resolverem o problema proposto, os alunos elaboraram possíveis respostas para o 
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problema além de idealizarem e realizarem ações manipulativas, com os materiais  

disponibilizados, para testá-las. Observa-se que em alguns casos, como no de  

Mariana, elas - as hipóteses - não se confirmaram na primeira tentativa e a aluna  

necessitou  planejar  e  replanejar  a  investigação,  para  conseguir  resolver  o  

problema. Cabe destacar que nos textos desse grupo, os alunos não detalham quais  

hipóteses levantaram, eles apenas mencionam se conseguiram resolver o problema  

na primeira tentativa. 

No texto da aluna Itana, os indícios de que realizou o levantamento de 

hipóteses  e  elaborou  estratégias  para  testá-las,  planejando  e  replanejando  a 

investigação   revelam-se   quando   menciona   que   iniciou   sem   compreender   a 

atividade, mas que no decorrer dela, conseguiu resolver o problema, como no trecho 

“Eu não entendi nada, aí eu comecei a entender” (Itana) e quando aponta que 

alguns alunos mergulharam o copo de cabeça para cima e que ela acertou, apesar 

de não destacar que estratégia utilizou para acertar. 

Outro aspecto que sugere a interação com elementos da cultura científica é o  

registro de ações que sinalizam que alguns alunos realizaram ações relacionadas às  

subcategorias realizar análises qualitativas e analisar dados e informações.  

Dentre os quatro relatos híbridos, localizamos dois que apresentam indícios de  

realização dessas ações: o de Itana e o de Carla. Nesses textos encontramos  

relatos tais como “Eu botei todos certos, sy um que tava furado e molhou” (Itana)  e  

“Na segunda, o papel molhou e quando a gente viu o copo estava furado” (Carla).  

Desse  modo,  observamos  que  as  alunas  realizaram  análises  qualitativas  e  

analisaram  dados  e  informações  para  perceberem,  que  quando  realizava  o  

experimento com copo furado, o papel molhava, mesmo o tendo mergulhado da  

forma “certa”. 

Observamos que os alunos desse grupo realizaram registros gráficos do 

experimento realizado. Apesar disso, consideramos que um aspecto importante da 

escrita na cultura científica é o registro dos métodos e procedimentos empregados 

para a resolução de um problema. Nos relatos híbridos os alunos não relataram as 

estratégias empregadas, priorizaram o registro dos resultados e de sensações 

vivenciadas durante o experimento. 

Nos relatos híbridos, não conseguimos constatar indícios de que as alunas  

tenham refletido sobre relações CTSA, utilizado evidências, estabelecido relações,  

construído argumentos e realizado explicações sobre os resultados observados. 
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Acreditamos que o fato das alunas terem conferido maior destaque às ações  

da professora para organizar as equipes, apontarem impressões e sentimentos  

experimentados durante a atividade e priorizarem informar se conseguiram ou não  

resolver  o  problema,  sem  apontar  as  estratégias  utilizadas  para  isso,  tenha  

impossibilitado o registro de ações indicativas da interação com outros elementos da  

cultura científica. 

A despeito disso, realçamos um segmento do registro de Itana, quando revela 

que “eu me senti descobridora, nunca me senti perdedora”, para destacar que, 

embora  não  tenham  materializado,  através  da  escrita,  as  alunas  podem  ter 

interagido com mais aspectos da cultura científica durante a aula de Ciências que 

relataram. O fato de Itana revelar que se sentiu como se estivesse realizando uma 

investigação científica, pode evidenciar isso. 

 

III Momento: Características em função dos componentes textuais 

 

Em  uma  análise  mais  global,  observamos  que  as  alunas  Itana,  Carla, 

Mariana, Tatiane e Samara produziram textos que apresentam uma representação 

geral coerente com a consigna apresentada pela professora - escreveram sobre o 

experimento   realizado.   Para   tanto,   produziram   relatos   que   apresentam 

características relacionadas a dois gêneros textuais: relato de experiência científica e 

relato de experiência vivida. 

Analisando os conteúdos temáticos e à planificação dos textos dessas alunas, 

constata-se a presença de elementos típicos de dois gêneros textuais. O primeiro 

observado é a presença de um título, elemento típico de textos do gênero relato de 

experiência vivida, que informa sobre o que será tratado. 

Outro aspecto, relacionado a relatos de experiência vivida, que encontramos 

nos relatos híbridos é o registro de informação sobre os sujeitos que participaram da 

experiência. Em quase todos os textos desse grupo, observa-se a preocupação das 

alunas em indicarem com quantas e quais pessoas realizaram a experiência e de 

relatarem falas e comandos da professora. 

Observamos que, nesses textos, quase todas as alunas descrevem, com  

marcadores temporais, a experiência vivenciada. Alguns alunos relatam vivências  

ocorridas desde o momento da composição dos grupos até o momento em que  

foram conversar sobre o experimento realizado. O texto de Tatiane exemplifica esse  
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achado ao apontar que “Primeiro a professora juntou os grupos [...] depois a 

professora mandou a gente ir lá pra fora [...] Aí a gente começou a fazer [...] aí 

agente entrou pra sala [...]. (Tatiane, grifo nosso) 

O registro de sentimentos e sensações vivenciadas ao longo das atividades 

foi outro aspecto, típico de relatos de experiência vivida, localizado em textos desse 

grupo. Nesse aspecto, destacamos um segmento do texto de Itana ao mencionar 

que “eu me senti descobridora, nunca me senti perdedora”, que revela sensações 

experimentadas ao longo da atividade. 

A respeito de elementos típicos de relatos de experimento, observamos nos  

relatos híbridos, a exposição dos materiais utilizados. Quatro das cinco alunas - 

Mariana,  Tatiane,  Carla  e  Samara -  detalham  o  material  que  a  professora  

disponibilizou para a realização do experimento. Também identificamos em um dos  

textos a apresentação do objetivo do experimento: “afundar o copo com o papel sem  

deixar molhar” (Mariana). 

Analisando a presença de elementos típicos de relatos de experimentos  

científicos,  ainda  constatamos  que  nenhuma  das  alunas  revela  nos  texto  as  

estratégias adotadas para a resolução do experimento e a discussão de resultados  

observados. De modo geral, elas informam se conseguiram ou não resolver o  

experimento. 

Como a professora não definiu a situação de comunicação - gênero a ser 

produzido, enunciador e  possíveis  destinatários - para solicitar que  os alunos 

relatassem o experimento, não foi possível analisar os aspectos discursivos dos 

textos produzidos pelos alunos. 

Analisando  os  aspectos  relacionados  à  textualização,  um  dos  primeiros 

elementos que se observa é o uso do tempo verbal pretérito perfeito do indicativo 

pelas alunas que produziram relatos de experimento híbridos. Isso nos sugere que 

empregaram o tempo verbal, normalmente utilizado em relatos de experimento e em 

relatos de experiência vivida. 

Outro  aspecto  observado   é  o  uso  da  primeira  pessoa   no   discurso. 

Observamos que nesse grupo a aluna Itana optou por empregar a primeira pessoa 

do singular (entendi, gostei, peguei) e as demais utilizaram a primeira pessoa do 

plural (a gente viu, a gente conseguiu, a gente entrou). 

Um aspecto relacionado à textualidade que pode ser observado nos textos  

dessas alunas é a presença de expressões coloquiais e marcas de oralidade, tais 
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como, “aí” “tava” ”botar” “enfiar dentro”, “peguei”. Consideramos que, em se tratando 

de relatos híbridos, o uso dessas expressões pode imprimir marcas de autoria aos 

textos produzidos pelos alunos. Apesar disso, não se pode deixar de sinalizar a 

importância  de intervenções  para que as  alunas, gradativamente, percebam  a 

importância de adequar certas palavras para a linguagem escrita. 

Do ponto de vista gramatical, os relatos híbridos apresentam problemas 

semelhantes aos relatos de experimento e relatos de experiência vivida: ausência de 

recursos linguísticos para retomadas anafóricas; prevalência de frases somadas, 

com o uso recorrente da conjunção “e”, repetição desnecessária de termos e 

ausência de sinais de pontuação. 

Panorama semelhante aos aspectos gramaticais, observa-se nos aspectos 

ortográficos.   Os   textos,   desse   grupo,   apresentam   problemas   ortográficos 

semelhantes aos grupos anteriores. Em todos os relatos híbridos, encontramos 

diversas palavras grafadas de forma incorreta. Também a chamou a atenção o 

equívoco na grafia da palavra “experiência”. Desse grupo, nenhumas das alunas que 

empregou a palavra no texto a grafou de forma correta. 

Cabe destacar que, diferentemente dos grupos anteriores, nesse todas as 

alunas escrevem com letra cursiva e conseguem empregar adequadamente o 

espaço em branco para indicar a segmentação das palavras na escrita. 

Em   suma,   observamos   que   os   relatos   híbridos   apresentam   diversos 

problemas   de   escrita,   especialmente   relativos   aos   aspectos   gramaticais   e 

ortográficos.  Não  podemos  deixar  de  destacar  que,  apesar  disso,  as  alunas 

conseguiram registrar o envolvimento em uma atividade investigativa, registrando, 

além de aspectos relacionados ao experimento - materiais, objetivo e resultado - 

sensações experimentadas com a realização da atividade. 

 

3.2.3.1. Síntese da análise dos textos híbridos 

 

Cinco  alunas  produziram  textos  que  apresentam  aspectos  tipológicos  e  

capacidades de linguagem dominantes, que revelam a intenção comunicativa de  

representar a experiência vivenciada na aula de ciências e, ao mesmo tempo, expor  

como desenvolveram o experimento. Esses textos apresentam elementos de dois  

domínios  sociais  de  comunicação:  documentação  e  memorização  das  ações  
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humanas e transmissão e construção de saberes. Considerando esses aspectos, 

verificamos que esses alunos produziram textos híbridos. 

Esses textos apresentam indícios de que os alunos realizaram ações que  

sinalizam  para  a  interação  com  aspectos  da  cultura  científica.  Dentre  elas  

destacamos:   envolveram-se   com   a   resolução   de   problemas,   realizaram   o  

levantamento de hipóteses e a elaboração de estratégias para testá-las, realizaram  

análises qualitativas e análise de dados e informações (Itana e Carla). Os registros  

gráficos realizados apresentam limitações  quanto ao uso da escrita,  enquanto  

elemento do fazer ciência. 

Os relatos híbridos apresentam problemas de escrita, especialmente relativos  

aos aspectos gramaticais e ortográficos. Dentre eles, destacam-se as marcas de  

oralidade, a ausência de recursos linguísticos para realizar retomadas anafóricas e  

conectar partes do texto, ausência de sinais de pontuação e problemas ortográficos. 

 

Quadro 11: Síntese da análise dos relatos híbridos 
 

Alunos Itana, Carla, Mariana, Tatiane e Samara 
 
 

Escrita e desenho 
Gênero: Relatos híbridos 

O que escreveram Intenção comunicativa: Relatar e expor 
Domínio   social   de   comunicação:   transmissão   e  

construção de saberes e documentação e memorização 
das ações humanas 

 
 

Indícios   da   interação 
com    elementos    da 
cultura  científica  e   da 
escrita  como  elemento 
da cultura científica 

 
 

Envolvem-se com a resolução de problemas 
Realizam levantamento de hipóteses 

Elaboram estratégias para testá-las  
Realizam análises qualitativas (Itana e Carla)  
Analisam dados e informações (Itana e Carla) 

 
 

Análise do texto, Adaptação à 
considerando-se as situação de Escreveram sobre o experimento 

características do relato comunicação 

de experiência 
 

Representação Relatos híbridos 
geral do texto Textos de apenas um parágrafo 
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Título declarando o assunto  
Informações sobre os sujeitos  
envolvidos 

Conteúdos Descrição da experiência vivenciada: 
temáticos e composição de grupos, orientações 

Planificação do da professora, conseguiram ou não 

texto resolver o problema e conversas 
sobre o experimento realizado 

Registro de sentimentos e sensações 

vivenciadas 

Materiais utilizados ( Mariana, 
Tatiane e Carla) 

Objetivo do experimento (Mariana) 

Presença de marcas de oralidade 

Não realiza retomadas anafóricas 

Frases coordenadas 

Ausência de sinal de pontuação 

Textualização  Ortografia: problemas variados 

Grafia da palavra experiência 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste item, apresentamos uma discussão dos resultados observados nas 

análises dos dados, à luz dos referenciais teóricos, procurando relacioná-los com 

resultados encontrados em outros trabalhos acerca da temática investigada. 

Ao examinar registros escritos, produzidos por alunos  em uma  aula  de  

Ciências, baseada em atividades investigativas, observamos a produção de textos,  

nos quais os alunos visam expor e/ou relatar aspectos de um experimento realizado.  

Esse resultado merece atenção, por apontar que a aula realizada pela professora,  

através de uma SEI, proporcionou a produção de textos, no contexto do ensino de  

Ciências. 

Acreditamos que isso indica possibilidades para um redimensionamento do  

uso da escrita em aulas de Ciências, uma vez que em práticas pedagógicas  

baseadas em paradigmas tradicionais do ensino, a escrita, geralmente é utilizada  

para garantir a memorização de noções, termos e conceitos, por meio da cópia de  

trechos   de   livros   didáticos   em   respostas   de   questionários,   ou   ainda   para  

preenchimento de modelos padronizados de relatórios de experimentos. 

Ao buscarmos identificar o que os alunos escrevem em aulas de Ciências  

baseadas em atividades investigativas, observamos que, mediante a consigna de  

produção utilizada pela professora, sete alunos produziram registros escritos com  

características do gênero textual relato de experimento, cinco alunos produziram  

registros escritos do gênero relato de experiência vivida e cinco alunas produziram  

relatos híbridos. 

Apesar  de  realizarem  mais  de  um  experimento,  os  alunos  escreveram, 

exclusivamente, sobre o experimento “o copo e o papel”, conforme definição da 

professora. Consideramos que isso evidencia a importância dos elementos da 

consigna de produção, uma vez que, quando apresentados, os alunos buscam 

atendê-los na produção escrita. 

Nos   relatos   de   experimento,   os   alunos   expõem,   especificamente,   o 

experimento realizado. Observa-se a descrição de estratégias empregadas para 

resolução do problema e a proposição de explicações para os resultados. 

Nos   relatos   de   experiência   vivida,   os   alunos   narram   situações   que  

vivenciaram na aula de Ciências. Desse modo, registram marcas da interação e de  
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diálogos com outros sujeitos, revelam  sentimentos e sensações vivenciadas  e  

empregam  elementos  de  referência  temporal,  sugerindo  que  relembram  uma  

experiência vivida. Não apresentam estratégias utilizadas para resolver o problema. 

Nos relatos híbridos, os alunos apresentam alguns elementos típicos de  

relatos de experiência vivida e outros relativos a relatos de experimento. Nesses  

textos,  observamos  o  registro  dos  materiais  utilizados  para  o  experimento,  a  

apresentação do resultado - molhou ou não molhou o papel - e a ausência de  

detalhamento das estratégias empregadas para resolver o problema. Verificamos,  

também, o uso de elementos linguísticos que revelam que o aluno busca relembrar  

situações  vivenciadas  com  outros  sujeitos:  elementos  de  referência  temporal,  

registro de sentimentos e sensações e vozes de sujeitos participantes. 

Acreditamos que essa ocorrência de diferentes gêneros textuais, na produção  

escrita dos alunos, pode ter advindo do fato da consigna de produção não ter  

definido detalhadamente o projeto de comunicação que o aluno deveria realizar.  

Pensamos que a falta de definição do gênero textual e do papel que o aluno deveria  

assumir na interlocução, ocasionou dúvidas sobre como e o que relatariam do  

experimento  realizado.  A  ausência  de  um  momento  para  a  preparação  dos  

conteúdos   temáticos   a   serem   desenvolvidos   nos   textos,   também   pode   ter  

contribuído para esse resultado. 

Avaliamos  que,  no  formato  empregado  pela  professora,  a  consigna  de 

produção  ofereceu  margem  para  que  a  atividade  fosse  realizada  de  diversas 

maneiras e autorizou a utilização de vários gêneros textuais como referência. Dessa 

forma, consideramos que a consigna de produção disponibilizada para os alunos, no 

momento  de  escrever  sobre  um  experimento  realizado,  pode  influenciar  nas 

características dos textos por eles produzidos. 

Destacamos que não é nossa intenção criticar o trabalho desenvolvido pela  

docente, que por sinal, encontrava-se em processo de formação acerca do ENCI e  

que, mesmo assim, desenvolveu a atividade de escrita, nos moldes propostos pelos  

referenciais  teóricos  metodológicos  que  fundamentaram  o  curso  de  formação.  

Consideramos que, sobretudo, como mencionado anteriormente, ela oportunizou os  

alunos a escreverem em uma aula de Ciências, mas avaliamos que essa discussão  

sobre a consigna de produção pode contribuir para que o momento de escrever e  

desenhar se consolide como momento de utilização da escrita, enquanto elemento  

do fazer ciência. 
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O fato da maioria dos alunos ter produzido relatos de experimento ou ainda  

relatos híbridos - textos de gêneros que estabelecem relação com a cultura científica 

-  merece  destaque.  Consideramos  que  o  resultado  sugere  que  esses  alunos 

realizaram a ação epistêmica de perceber que estavam interagindo com elementos 

da cultura científica, que se encontravam em um contexto de produção pertencente a 

essa cultura e que, por conta disso, deveriam produzir textos que apresentassem 

elementos relativos a ela. 

Ao analisarem registros escritos de alunos, produzidos em aulas de Ciências  

baseadas em SEI, Almeida (2015) e Oliveira e Carvalho (2005), também observaram  

que  os  alunos  produziram  textos  visando  relatar  e/ou  expor  os  experimentos  

realizados,  apontando  resultados  semelhantes  ao  encontrado,  neste  trabalho.  

Apesar de nos trabalhos citados, as autoras não nomearem o gênero textual  

produzido pelos alunos, observa-se que os registros por elas analisados, também  

apresentam características de relatos de experimentos, relatos de experiência vivida  

e de relatos híbridos. 

Consideramos que as análises e a comparação dos resultados deste trabalho, 

com outros que também investigaram registros escritos em semelhantes contextos 

de   produção,   sugerem   que   aulas   de   Ciências,   baseadas   em   atividades 

investigativas, podem possibilitar o desenvolvimento de situações discursivas que 

estimulam  o  aluno  a  produzir  textos  autênticos,  com  função  social  e  que 

estabeleçam relação com a cultura científica. 

Pressupomos que se a consigna de produção utilizada para solicitar que os  

alunos escrevam, após a realização de um experimento, apresentasse um projeto de  

comunicação detalhado, considerando elementos propostos por Dolz e Schneuwly  

(2004) e Dolz, Gagnon e Decândio (2010), esse momento de escrita conduziria uma  

maior quantidade de alunos a produzir textos de gêneros típicos da cultura científica  

e utilizar a escrita como elemento do fazer ciência. Nesse sentido, destacamos a  

necessidade de estudos que verifiquem a influencia de uma consigna de produção  

mais orientadora, no momento “p hora de escrever e desenhar” de SEI, nos registros  

escritos produzidos por alunos. 

Ao buscarmos identificar, nos textos dos alunos, sinais de que, ao longo da 

aula, tenham interagido com elementos da cultura científica, verificamos que os 

registros  apresentam  indícios  da  realização  de  ações  que  sinalizam  para  a 

ocorrência dessa interação. 
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Observamos que os textos dos alunos revelam o que Briccia et al (2017) 

aponta, ao destacar que a atividade investigativa em sala de aula pode possibilitar a 

interação dos alunos com a cultura científica, “não pelo fato da Ciência se realizar 

em  sala  de  aula,  mas  por  trazer  elementos  próprios  e  característicos  dessa 

construção para a mesma” (p.08). 

De  modo  geral,  percebemos  que  os  textos,  considerados  relatos  de 

experimento, apresentam muitos vestígios da realização de ações que indicam a 

interação com elementos da cultura científica. Esses textos sinalizam que os alunos 

envolveram-se  na  resolução  de  problemas,  elaboraram  hipóteses,  formularam 

estratégias para testá-las, planejaram e replanejaram a investigação, avaliaram e 

reavaliaram  resultados,  elaboraram  explicação  e  produziram  relatos,  buscando 

utilizar a escrita como elemento do fazer ciência. 

Por outro lado, observamos que os textos classificados como relatos de  

experiência vivida, exibem poucos sinais de que os alunos tenham realizado ações  

que indiquem a interação com aspectos da cultura científica. De modo geral, esses  

textos apenas sinalizam que eles envolveram-se na resolução de problema. Nesses  

relatos, os alunos não registram indícios de que tenham elaborado hipóteses,  

formulado estratégias, planejado e replanejado a investigação, avaliado e reavaliado  

resultados  e  elaborado  explicações.  Apesar  de  produzirem  registros  gráficos,  

consideramos que esses alunos não utilizaram a escrita como elemento do fazer  

ciência, uma vez que, seus textos não apresentam informações essenciais para o  

registro ou a comunicação de um experimento realizado, fato imprescindível no  

contexto da cultura científica. 

Os  textos  considerados  híbridos  apresentam  alguns  indícios  de  que  os  

alunos, durante a aula de Ciências, realizaram ações que sinalizam para a interação  

com  aspectos  da  cultura  científica.  Dentre  elas  destacamos  que,  em  geral,  

envolveram-se  com  a  resolução  de  problemas,  realizaram  o  levantamento  de  

hipóteses  e  a  elaboração  de  estratégias  para  testá-las,  realizaram  análises  

qualitativas e análise de dados e informações e avaliaram e reavaliaram resultados.  

Nesses  textos  não  encontramos  registro  das  estratégias  empregadas  para  a  

resolução do problema. 

Em suma, verificamos que os relatos de experimento e os relatos híbridos,  

produzidos pelos alunos, apresentam mais registros da realização de ações que  

indicam a interação com elementos da cultura científica, quando comparados aos  
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relatos de experiência vivida. Esses resultados sugerem que quando os alunos 

produzem textos de gêneros  que  circulam  no domínio social de comunicação 

relacionado à transmissão e construção de saberes (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004), 

a exemplo dos relatos de experimento científico e dos relatos híbridos, conseguem 

materializar linguisticamente um maior número de sinais da realização de ações 

indicativas da interação com elementos da cultura científica. 

Dessa forma, amparadas nas concepções de Dolz e Schneuwly (2004) e  

Dolz, Gagnon e Decândio (2010), pressupomos que a definição de um projeto de  

comunicação, para o momento de “escrever e desenhar”, baseado na produção de  

um  gênero  típico  da  cultura  científica  escolar,  possibilitaria  a  materialização  

linguística de ações que indicam a interação do aluno com elementos da cultura  

científica. Ainda consideramos que isso estimularia o uso da escrita enquanto  

elemento do fazer ciência e ofereceria condições para a realização de intervenções  

didáticas visando o ensino e a aprendizagem de características que a escrita  

assume na cultura científica. 

É importante ressaltar que, a despeito dos relatos de experiência vivida  

apresentarem poucos indícios de interação dos alunos com elementos da cultura  

científica, isso não significa que eles não tenham realizado, ao longo da aula, outras  

ações relativas a essa cultura. Consideramos, com base em alguns relatos da  

professora, apresentados na metodologia deste trabalho, que possivelmente esses  

alunos não conseguiram materializar, através da escrita, algumas ações realizadas. 

Isso reforça a necessidade de elaboração de uma consiga de produção mais 

direcionadora da escrita e de realização de atividades que proporcionem ao aluno a 

oportunidade de analisar o que escreveu e de reescrever o texto produzido. Nesse 

contexto, mencionamos Dolz e Schneuwly (2004) ao destacarem que 
 
 
se  a  situação  de  comunicação  é  bem  definida  durante  a  fase  de  
apresentação da situação, todos os alunos, inclusive os mais fracos, são  
capazes de produzir um texto oral ou escrito, que responda corretamente a  
situação dada. (p.101) 

Em tese, esses resultados indicam a importância de um momento, no qual os  

alunos possam escrever após a realização de um experimento. Considerando que  

Dolz, Gagnon e Decândio (2010) apontam que cada disciplina implica uma relação  

específica com a escrita e destacam a necessidade de descobrir como entrar nos  

textos de cada uma e como interagir com eles, observamos que essa atividade,  
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proposta por Carvalho et al (2013) e realizada pela professora, pode sinalizar para 

uma forma de interação da disciplina Ciências com a escrita. Possibilitar que, em 

aulas de Ciências, os alunos usem a escrita, de forma semelhante a que os 

cientistas utilizam em investigações, apresenta-se como uma forma interessante 

para estabelecer essa relação. 

Ao buscar identificar problemas de escrita nos textos produzidos pelos alunos,  

verificamos que todos apresentam  erros de escrita relacionados aos  aspectos  

discursivos, semânticos, gramaticais e ortográficos. Encaramos que os problemas  

observados podem comprometer o uso da escrita enquanto elemento do fazer  

ciência e que, por conta disso, merecem um tratamento didático que possibilite aos  

alunos superá-los. 

Inicialmente,  observamos  que  todos  os  textos  analisados  encontram-se  

adaptados  à  situação  de  comunicação.  Como  a  professora,  na  consigna  de  

produção, solicitou que os alunos relatassem sobre o experimento, verificamos que,  

na escrita, apesar de produzirem textos de três gêneros distintos, todos deram conta  

de atender ao solicitado. Acreditamos que se a consigna de produção apresentasse  

uma situação de comunicação de forma mais detalhada, o aluno encontraria mais  

desafios para adequar a sua produção a ela. Da forma que foi apresentada,  

qualquer relato relacionado ao experimento, atenderia ao que foi solicitado. 

Verificando a representação geral dos textos, nota-se que, apesar dos alunos  

terem utilizado gêneros textuais diferentes, todos produziram textos curtos, de  

apenas   um   parágrafo,   fato   que   ocasionou   alguns   problemas   para   que  

apresentassem   os   elementos   necessários   para   se   relatar,   por   escrito,   um  

experimento. Isso originou um questionamento: por que todos escreveram utilizando  

apenas um parágrafo? 

Apesar de considerarmos que tal questionamento, por si só, demandaria um  

trabalho de pesquisa, pressupomos que, os alunos normalmente escrevem textos  

em parágrafo único quando o trabalho com a linguagem resume-se a atividades de  

ensino da gramática normativa e da ortografia, enfatizando a memorização de  

regras. Acreditamos, amparadas em Silva (2014), que a pouca frequência com que  

as reflexões sobre os processos de paragrafação, geralmente acontecem em salas  

de aula, por se tratar de um conteúdo não prescritivo, pode indicar possíveis  

respostas para esse questionamento. Supomos ainda que a existência de certa  

crença de que a aprendizagem das estratégias de construção de parágrafos se dá  
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de forma espontânea, muitas vezes faz com que a escola julgue desnecessário o 

trabalho sistemático sobre elas. 

Isso indica a necessidade de um tratamento didático que possibilite aos 

alunos superar esse problema, uma vez que, no contexto da ciência, os textos não 

são produzidos em parágrafo único. 

Outro aspecto analisado nos textos dos alunos foi a presença de problemas 

de escrita relacionados aos conteúdos temáticos e a planificação. Verificamos que 

muitos dos textos produzidos pelos alunos não desenvolvem os conteúdos temáticos 

necessários  para,  por  escrito,  relatar  aspectos  importantes  do  experimento, 

realizado na aula de Ciências. 

No que tange aos conteúdos temáticos e à planificação, observa-se que os  

textos  dos  alunos,  que  produziram  relatos  de  experimento,  apresentam  mais  

aspectos de conteúdos temáticos e planificação, normalmente empregados para se  

relatar um experimento. Nesse sentido, observamos que neles, de modo geral, os  

alunos, apresentam um  título que  declara o experimento realizado, expõem  o  

objetivo  do  experimento,  materiais  utilizados,  procedimentos  adotados  para  a  

resolução do problema e apresenta os resultados alcançados, além de discutí-los. 

Nos relatos de experiência vivida os alunos, de modo geral, empregam um  

título declarando o assunto do relato, informações sobre o objetivo do experimento  

que realizaram e apresentam informações sobre sujeitos envolvidos na experiência.  

Para  descrever  a  experiência  vivenciada,  registram  episódios  relacionados  à  

composição  de  grupos,  orientações  da  professora,  sentimentos  e  sensações  

vivenciadas e declaram se conseguiram ou não resolver o problema. Nesses, faltam  

elementos necessários para que se compreenda como o experimento foi realizado. 

Nos relatos híbridos, observamos que, de modo geral os alunos, empregaram 

um título declarando o assunto e apresentaram informações sobre os sujeitos 

envolvidos. Para descrever a experiência vivenciada, de modo geral, apresentaram 

episódios  relacionados  à  composição  de  grupos,  orientações  da  professora, 

informam se conseguiram ou não resolver o problema e registram conversas com os 

sujeitos  sobre  o  experimento  realizado.  Observamos  também  o  registro  de 

sentimentos e sensações vivenciadas. Em alguns desses relatos, ainda verificamos 

a indicação dos materiais utilizados e o objetivo do experimento. 

Um dos elementos, que normalmente faz parte de relatos de experimentos é  

a  relação  com  outros  acontecimentos  explicados  pelo  mesmo  fenômeno.  Em 
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nenhum dos relatos produzidos pelos alunos, localizamos esse elemento, apesar de 

nos relatos da professora, observamos que nas interações discursivas os alunos 

terem conseguido estabelecer essa relação. 

Considerando que como os produtores de textos eram alunos do quarto e  

quinto ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e que o experimento foi  

realizado no contexto de uma aula de Ciências, entendemos que um relato que  

apresentasse elementos dos conteúdos temáticos e planificação encontrados nos  

relatos híbridos, acrescidos da apresentação das estratégias utilizadas pelos alunos  

para resolução do problema, assim como da relação do fenômeno com outros  

acontecimentos do cotidiano, se constituiria em um modelo de relato que atenderia  

as demandas de comunicação de um relato de experimento para alunos nesse nível  

de escolaridade. 

Destacamos que apesar de os cientistas, normalmente não registrarem em  

seus relatos, sensações e sentimentos vivenciados durante a realização de um  

experimento, na cultura escolar isso é relevante, pois revela ao professor e aos  

leitores, como os alunos se sentiram durante a realização da atividade investigativa. 

Acreditamos  que  o  fato  de  nenhum  aluno,  ter  empregado  todos  esses  

aspectos, considerados, por nós, importantes para a elaboração de um relato de  

experimento, no contexto em que se encontravam, se deu em virtude da consigna  

de produção não antecipar possíveis conteúdos temáticos a serem abordados pelos  

alunos. Como se solicitou para que relatassem o experimento realizado, sem definir  

o para que e o para quem, eles apresentaram o relato de algumas ações realizadas.  

Além disso, destacamos que como os alunos não tiveram contato com nenhum  

modelo do gênero que produziriam, isso impediu que eles percebessem conteúdos  

temáticos necessários para produzir o gênero textual que se propuseram. 

No que tange à textualização, observamos que todos os textos analisados 

apresentam problemas relacionados ao emprego de recursos linguísticos pertinentes 

para relatar um experimento. 

Uma das principais características relacionadas à textualização, encontrada  

nos relatos dos alunos, é o emprego do verbo na primeira pessoa do discurso.  

Consideramos que, nesse contexto, isso não pode ser considerado um problema,  

uma vez que, os alunos utilizaram essa estratégia, para relatarem o que fizeram ou  

observaram durante o experimento. Como destaca  Sutton e Caamaño (1997),  

durante a construção do conhecimento científico, cientistas também utilizam um tipo  
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de linguagem que permite descrever o que se observou, normalmente para isso 

emprega-se o discurso em primeira pessoa. Além disso, consideramos que tal 

estratégia revelou o papel de autoria dos alunos. 

Apesar de empregarem o discurso em primeira pessoa e na maioria dos 

casos, na primeira pessoa do singular (“botei”, “comecei” [sic]), os alunos registram 

outra característica do conhecimento científico: o fato dele, normalmente, não ser 

construído de forma isolada. Nos textos, observamos o registro da influencia do 

trabalho dos colegas para o a resolução do problema em trechos como “Quando a 

gente viu Iago botando o copo de cabeça para baixo, a gente aprendeu. Aí a gente 

botou de cabeça para baixo” (Carlos, Raquel). 

Verificamos também que todos os textos analisados apresentam expressões 

coloquiais e marcas de oralidade.  Apesar de reconhecermos que para alunos do 

quarto e quinto ano, o uso de expressões tais como “ai”, “botei” [sic], devam ser 

encarados como um problema que necessite de intervenção didática para que seja 

superado, mencionamos Sutton e Caamaño (1997) ao destacar que 
 

No início de seu pensamento, a linguagem de um cientista é sempre 
pessoal, humana [...]. Sinais de seu envolvimento pessoal pode ter sido 
excluído ou disfarçada em diferentes momentos, especialmente se a escrita 
precisar ser submetida a possíveis críticas (p.03) 

Dessa forma, consideramos que, por ter sido a primeira atividade de escrita  

do experimento realizado, os alunos empregaram uma linguagem semelhante a que,  

possivelmente, utilizam no cotidiano. Apesar disso, julgamos necessária a realização  

de intervenções didáticas para a revisão e reescrita dos textos, a fim de que, assim  

como os cientistas, os alunos possam adequar a linguagem às características que o  

contexto requer. 

Outro aspecto, relacionado ao uso de recursos linguísticos, que chama a 

atenção nos textos dos alunos, são as retomadas anafóricas. Conforme Dolz, 

Gagnon e Decândio (2010), seu uso eficiente, assegura, no nível nominal, a coesão 

textual. Observamos que em nenhum dos textos, os alunos conseguiram empregar 

tal mecanismo. Por conta disso, os textos analisados apresentam a repetição de 

termos, o que prejudica a reconstrução dos sentidos pelo leitor. 

Além disso, verificamos que os textos analisados não apresentam sinais de  

pontuação. Considerando que um relato de experimento, tem a função de registrar  

ou comunicar um experimento realizado, isso se apresenta como um problema a ser  
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avaliado. O fato dos alunos construírem os textos como um bloco único, utilizando 

apenas um sinal para finalizá-lo, prejudica a reconstrução dos sentidos pelo leitor. 

Considerando que são alunos do quarto e quinto ano, é necessário encarar-se como 

problema de escrita a ser superado. 

Do ponto de vista ortográfico, os textos apresentam problemas a serem 

superados,  uma  vez  que  alguns  aspectos  ortográficos  podem  funcionar  na 

organização textual garantindo clareza e eficiência na comunicação. 

Com relação à grafia de palavras, chama a atenção o fato de todos os alunos, 

que a empregaram, errarem a grafia da palavra “experiência”. Isso indica que, 

provavelmente, a palavra não é familiar para os alunos e que possivelmente eles 

não costumavam participar da realização de experimentos em sala de aula. 

Apesar da diversidade de problemas de escrita observados nos textos, a  

professora não foi orientada a desenvolver atividades de intervenção didática, que  

possibilitassem os alunos a superá-los. No relato de desenvolvimento da aula, ela  

menciona que 
 

“depois eu recolhi esse material (os textos dos alunos)... não corrigi... só fiz 

ler do jeito que eles me deram” (Turno 12, Encontro 3). 

A SEI, na qual a professora baseou-se para desenvolver a aula também não 

apresenta atividades de intervenção didática, a partir dos textos produzidos pelos 

alunos, nem sugestão para que o professor a realize. 

Consideramos que  esses  problemas encontrados nos textos dos alunos 

podem  comprometer  o  uso  da  escrita  enquanto  elemento  do  fazer  ciência. 

Acreditamos que a ausência de estratégias de ensino, que os levem a superar os 

erros, poderá dificultar o momento de escrever e desenhar de cumprir o papel de 

ensinar a “escrever ciência” e comprometer a sua importância “não só para a 

Alfabetização Científica dos estudantes, mas também para a alfabetização de uma 

maneira geral, bem como para o enriquecimento da produção escrita realizada pelos 

alunos” (CARVALHO et al, 2011, p. 11). 

Na escola, tem sido comum encarar o trabalho com a produção escrita como 

função   exclusiva   da   disciplina   de   Língua   Portuguesa.   Essa   idéia   encontra 

sustentação quando se considera que a produção de texto é apenas regida por 

aspectos ortográficos e gramaticais. 



 
 

115 

 

Ensinar  a  produzir  textos  numa  perspectiva  discursiva,  implica  atribuir  

importância para as dimensões discursivas e semânticas dos textos. Para Azevedo e  

Rowel (2009) cada área do conhecimento possui formas específicas de expressar  

seus raciocínios e conceitos: definições, explicações, relatórios, fórmulas, gráficos,  

mapas, esquemas. Ensinar os alunos a compreender e produzir esses gêneros,  

também deveria ser encarado como objetivos dos componentes curriculares. 

Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010), todas as disciplinas do currículo  

escolar precisam explorar as relações específicas que estabelecem com a escrita,  

uma vez que não se aprende a escrita em geral, mas em função dos textos a serem  

produzidos e das situações de comunicação em que são postos em funcionamento.  

Nesse sentido, consideramos que os gêneros utilizados pelo cientista, durante a  

construção do conhecimento e até mesmo os empregados para comunicá-lo, ou  

para conscientizar sobre as relações entre ciência tecnologia, sociedade e ambiente,  

constituem-se em importantes elementos do fazer ciência e da cultura científica. Por  

conta disso, acreditamos que um ensino de Ciências que vise promover a AC, deve  

também se preocupar com o desenvolvimento de práticas que estimulem o ensino e  

a aprendizagem desses gêneros. 

Por mais que reconheçamos que na escola, os alunos não possam reproduzir 

todas as características de um texto produzido por um cientista, acreditamos que 

alguns elementos deles, podem e devem ser ensinados. Isso, além de contribuir 

para a aprendizagem de procedimentos, conceitos e de aspectos da natureza da 

ciência, também contribuirá para a aprendizagem da escrita. Como aponta Dolz e 

Schneuwly (2004)  a  aprendizagem  de  elementos  de  um  gênero  possibilita  a 

transferência da aprendizagem para outras situações discursivas. 

Com relação aos problemas de escrita, encontrados nos textos dos alunos, 

encaramos que eles se constituem em oportunidades para o desenvolvimento da 

aprendizagem da escrita, se forem encarados pela docente como problemas a 

serem  ultrapassados.  Encarar  como  problema  a  ser  superado  pressupõe  a 

realização de atividades didáticas que promovam a aprendizagem de noções e 

conceitos que levem os alunos a superá-los. 

Reconhecemos que a disciplina de Ciências, que já possui uma carga horária  

reduzida e muitas vezes utilizada por outras disciplinas, não dará conta, e nem pode  

assumir a função de realizar as intervenções que propiciem a superação dos  

diversos problemas de escrita observados nos relatos produzidos pelos alunos. 
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Entretanto, consideramos que, se solicitamos que o aluno relate um experimento, 

não podemos ignorar os problemas de escrita, uma vez que na cultura científica, a 

escrita é empregada com base na norma padrão. 

Nesse sentido, acreditamos que o desenvolvimento de um trabalho, que  

articule as disciplinas de Ciências e Língua Portuguesa, possa contribuir para que os  

alunos interajam com diversos elementos da cultura científica, produzam, de forma  

eficiente,  gêneros  típicos  da  cultura  científica  e  ao  mesmo  tempo,  superem  

problemas  de  escrita  que  comprometem  seu  uso  em  diversas  situações  de  

comunicação. É o que buscamos propor no apêndice 1 ao apresentamos uma  

proposta de intervenção didática, que ao nosso ver, pode inspirar práticas que se  

proponham a isso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O  propósito  deste  trabalho  foi  analisar  como  o  ensino  de  Ciências,  

considerando as especificidades do escrever em ciências, pode contribuir para a  

aprendizagem da escrita, a partir do exame de registros escritos produzidos por  

alunos em uma aula de Ciências, baseada em atividades investigativas. No intuito  

de alcançá-lo, elencamos quatro objetivos específicos. Consideramos pertinente  

retomá-los, nesse momento, no intuito de verificarmos até que ponto os mesmos  

foram alcançados. 

Ao investigar o que os alunos escrevem em uma aula de Ciências baseada  

em atividades investigativas, verificando a influência da consigna de produção,  

observamos a produção de textos de dois gêneros: relatos de experimento e relatos  

de experiência vivida. Ainda observamos que alguns alunos produziram relatos  

híbridos.  Esse  resultado  sugere  que  a  estratégia  didática,  empregada  pela  

professora, propiciou a produção de textos no contexto do ensino de Ciências. 

Ao  buscarmos  identificar,  nos  registros  escritos  dos  alunos,  indícios  da 

interação com elementos da cultura científica e do uso da escrita como componente 

do fazer ciência, observamos que os relatos de experimentos - gênero textual típico 

da cultura científica - e os relatos híbridos apresentaram mais indícios da interação 

dos alunos com a cultura científica e evidenciaram, de forma mais relevante, o uso 

da escrita, enquanto elemento do fazer ciência. 

Diante disso, consideramos a necessidade da utilização de uma consigna de  

produção  que  apresente  detalhadamente  um  projeto  de  comunicação  a  ser  

realizado, para orientar um maior número de alunos a produzir textos de gêneros  

que circulem na cultura científica. Julgamos que isso seja importante, no contexto do  

ensino  de  Ciências,  uma  vez  que  os  cientistas,  ao  longo  da  produção  do  

conhecimento,   escrevem   relatos   para   registrar   e/ou   comunicar   estratégias  

empregadas e resultados observados. Acreditamos que é possível e necessário que  

em aulas de Ciências, que visam promover a AC, os alunos também utilizem a  

escrita,  de  forma  semelhante  aos  cientistas  no  processo  de  produção   do  

conhecimento. 

Ao examinarmos problemas de escrita nos textos produzidos pelos alunos,  

verificamos que todos apresentam  erros de escrita relacionados aos  aspectos  
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discursivos, semânticos, gramaticais e ortográficos. Encaramos que os problemas  

observados podem comprometer o uso da escrita enquanto elemento do fazer  

ciência e que, por conta disso, merecem um tratamento didático que possibilite aos  

alunos superá-los. 

Reconhecemos que a disciplina de Ciências, sozinha, não poderá assumir a  

função  de  realizar  as  intervenções  que  propiciem  a  superação  dos  diversos  

problemas  de  escrita  observados  nos  relatos  produzidos  pelos  alunos.  Nesse  

sentido, defendemos o desenvolvimento de um trabalho, que articule as disciplinas  

de Ciências e Língua Portuguesa, a fim de que juntas possam contribuir para que os  

alunos interajam com elementos da cultura científica, dentre eles a escrita ao  

produzir textos de gênero que circulem nessa esfera e superem problemas que  

comprometem o uso da escrita em diversas situações de comunicação. 

Com base nas análises, observamos que o escrever, após a realização de um  

experimento, constitui-se em excelente oportunidade para o ensino do gênero relato  

de  experimento,  amplamente  encontrado  na  cultura  científica.  Diante  disso,  

apresentamos, no apêndice 1, uma proposta de intervenção didática envolvendo as  

disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências, que ao nosso ver, pode contribuir para  

garantir  a  interação  dos  alunos  com  elementos  da  cultura  científica,  o  uso  

competente   da   escrita,   enquanto   elemento   do   fazer   ciência   e,   inclusive,  

proporcionar a superação de problemas que comprometem o uso da escrita em  

outros contextos. 

Ainda destacamos que os resultados observados podem sugerir que esses  

textos produzidos pelos alunos podem se constituir em instrumentos que auxiliem na  

avaliação da aprendizagem na aula de Ciências. Ao materializarem indícios de com  

quais aspectos da cultura científica os alunos conseguiram envolver-se e sugerir  

indicadores acerca da compreensão dos conceitos estudados, podem apontar a  

necessidade de intervenções para que a aprendizagem de Ciências, ocorra de forma  

satisfatória. 

Nesse sentido, consideramos que a estratégia empregada pela professora,  

baseada em uma SEI, pode ter possibilitado um redimensionamento do uso da  

escrita na aula de ciências. Destacamos, sem dúvida isso foi o grande "facilitador"  

durante  esse  transcurso  do  trabalho.  Avaliamos  que  esse  referencial  didático  

metodológico - SEI - apresenta, em relação a outros propostos para o ensino de 
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Ciências,  avanço  significativo  ao  possibilitar  um  momento,  onde  os  alunos 

escrevem, após a realização de observações ou experimentos. 

Apesar de alcançarmos os objetivos traçados para este trabalho, alguns 

questionamentos suscitam a realização de estudos que continuem averiguando a 

escrita no contexto do ensino de Ciências, mais especificamente em aulas de 

Ciências baseadas em SEI. 

Será que se os alunos escrevessem ao longo do processo de resolução do 

problema e não apenas no final, semelhante ao que fazem os cientistas, os registros 

revelariam mais indícios de interação com a cultura científica? Apresentariam de 

forma mais detalhada os processo e práticas envolvidas? 

Acreditamos que se a consigna de produção fosse mais detalhada, os alunos 

materializariam na escrita mais indícios da interação com a cultura científica. Será 

que isso se confirmaria na prática? 

A  nosso  ver,  essas  inquietações  suscitam  questões  que  sinalizam  a 

necessidade de realização de estudos que continuem averiguando a escrita no 

contexto do ensino de Ciências. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mediante o objetivo de analisar como o ensino de Ciências, considerando as 

especificidades do escrever em ciências, pode contribuir para o desenvolvimento da 

escrita, a partir do exame de registros escritos produzidos por alunos em uma aula 

de Ciências baseada em atividades investigativas, observamos que: 

  No contexto de uma aula de ciências, baseada em uma SEI, os alunos  

produziram textos de gêneros distintos - relatos de experimento científico, relatos de  

experiência vivida e relatos híbridos - para relatarem um experimento realizado. 

  Os  textos  produzidos  pelos  alunos  materializaram  linguisticamente 

sinais de que eles interagiram com elementos da cultura científica, especialmente os 

relatos de experimentos científicos e híbridos, onde os alunos, inclusive puderam 

interagir com a escrita, enquanto elemento do fazer ciência. 

  Os textos produzidos pelos alunos apresentaram diversos problemas de 

escrita que interferem no uso da escrita, enquanto elemento do fazer ciência e que 

necessitam ser superados para que os alunos utilizem a escrita de forma 

eficiente em diversas situações de comunicação. 

Perante esses resultados, consideramos que o trabalho desenvolvido pela  

professora,  com  base  em  uma  Sequência  de  Ensino  Investigativa  apresenta  

potencial   para   proporcionar   melhorias   na   aprendizagem,   tanto   de   aspectos  

relacionados á interação com a cultura científica, como de aspectos relativos à  

escrita. 

Entretanto, para que o trabalho baseado em uma SEI possa contribuir de 

forma mais eficaz para a aprendizagem da escrita, julgamos necessário que a 

consigna de produção, utilizada para solicitar aos alunos que escrevam sobre o 

experimento, apresente um projeto de comunicação detalhado; o professor seja 

orientado  a  realizar  intervenções  didáticas,  que  conduzam  à  superação  de 

problemas de escrita dos alunos, observados nos relatos produzidos e que o aluno 

seja oportunizado a realizar a revisão e a reescrita dos textos. 

Consideramos  que  o  cuidado  com  esses  aspectos  poderá  proporcionar 

melhorias na aprendizagem, tanto de aspectos relacionados á interação com a 

cultura científica, como de aspectos relativos à escrita. 
 



 

 

 

 

Diante disso, e considerando a possibilidade do estabelecimento de relações 

entre a AC e a alfabetização linguística, destacada neste trabalho, organizamos e 

propomos   uma   sequência   didática   visando   apontar   possibilidades   para   o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que busquem estabelecer relações entre a 

AC e a alfabetização linguística. 

Conforme Zabala (1998) uma sequência didática constitui-se em “um conjunto 

de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelo 

professor como pelos alunos” (p. 18). Desse modo, podem ser consideradas como 

uma estratégia de planejamento, uma maneira de organizar proposições didáticas 

que permite a elaboração antecipada e intencional de atividades contínuas, com 

vistas a alcançar objetivos previamente estipulados. 

Nesse sentido, além de zelar pela garantia dos pressupostos da AC, nesta  

sequência didática, visamos proporcionar ao aluno a aprendizagem de um gênero  

textual escrito, por meio da articulação entre as disciplinas de Ciências e Língua  

Portuguesa. 

A sequência didática proposta objetiva possibilitar que os alunos concretizem 

em suas experiência a existência do ar (Carvalho et al, 2011) e produzam um texto 

do gênero relato de experimento. 

As  atividades  da  sequência  didática  encontram-se  organizadas  em  dois  

momentos.  O  I  momento,  a  ser  desenvolvido  na  aula  de  Ciência,  contempla  

atividades investigativas que iniciam com a resolução de um problema e vão até a  

uma primeira produção escrita  de um texto do gênero relato de experimento. No  

segundo momento, que poderá ser realizado na aula de Língua Portuguesa, foram  

organizadas atividades que proporcionarão ao aluno a superação de possíveis  

problemas de escrita, apresentados na produção do relato de experimento. 

Optou-se por organizar a sequência didática em dois momentos e sugerir a 

integração da disciplina de Ciências e Língua Portuguesa por reconhecermos que a 

disciplina de Ciências, que já possui uma carga horária reduzida e muitas vezes 

utilizada por outras disciplinas, não dará conta, e nem pode assumir a função de 

realizar as intervenções que propiciem a superação dos diversos problemas de 

escrita observados nos relatos produzidos pelos alunos. 

Acreditamos que o fato de apresentarmos estratégias visando estabelecer  

relações entre a AC e a alfabetização linguistica pode contribuir para a garantia de  



 

 

 

 

que a carga horária curricular destinada a disciplina Ciências, possa ser  cumprida  

no cotidiano de turma dos Anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que,  

nessas turmas, não é difícil perceber que muitas vezes, perante a necessidade do  

trabalho com a leitura e escrita, tende-se a se negligenciar a carga horária dessa  

disciplina,  como  se  fosse  impossível  estabelecer  relações  entre  a  AC  e  a  

Alfabetização linguística. 



 

 

 

 

 

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Para propormos uma sequência didática que visa estabelecer relações entre  

a AC e a Alfabetização linguística recorremos a fundamentos de dois pressupostos  

teóricos: encaramos as SEI (CARVALHO et al, 2011) como estratégia capaz de  

promover a AC e o gênero textual como instrumento didático para o ensino da  

escrita (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004). Neste item detalharemos os  

principais pressupostos dessas abordagens que buscamos contemplar na sequência  

didática proposta. 

Pesquisadores tais como Carvalho et al (2011), Carvalho (2013) e Sasseron  

(2015) embasadas em pressupostos do ENCI, têm proposto o uso de SEI como  

estratégia didática para o desenvolvimento de aulas de Ciências que promovam a  

AC. 

Conforme Carvalho (2013) as SEI fundamentam-se na complementaridade de 

concepções piagetianas e Vigotskianas e constituem-se em 
 

Sequências  de  atividades  (aulas)  abrangendo  um  tópico  do  programa  
escolar em que cada atividade é planejada, do ponto de vista do material e  
das interações didáticas, visando proporcionar aos alunos: condições de  
trazer seus conhecimentos prévios para iniciar os novos, terem ideias  
próprias e poder discuti-las com seus colegas e com o professor passando  
do  conhecimento  espontâneo  ao  científico  e  adquirindo  condições  de  
entenderem   conhecimentos   já   estruturados   por  gerações   anteriores  
Carvalho (2013, p.09) 

Para Souza (2010), as SEI propõem um ensino de Ciências baseado na  

investigação, problematização, levantamento e teste de hipóteses, experimentação,  

trabalho em grupo, registro das idéias e socialização de dados e surgem em  

oposição ao ensino baseado na transmissão de conteúdos, características que  

convergem para o desenvolvimento de aulas embasadas no Ensino de Ciências por  

Investigação. 

Com base nas discussões de Carvalho (2013) e Souza (2010), observa-se  

que   as   SEI   são   organizadas   em   torno   de   alguns   momentos   que   variam  

considerando os conceitos trabalhados e a temática abordada. Normalmente, são  

iniciadas com a apresentação de um problema, que pode ou não ser experimental,  

que visa a estabelecer o primeiro contato com o tema proposto e a possibilitar a  



 

 

 

 

reflexão e trabalho com as variáveis do fenômeno científico relacionado ao conteúdo 

trabalhado. 

O segundo momento é o de resolução do problema pelos alunos, onde se 

deve dar importância  às ações  manipulativas, oferecendo condições  para  que 

levantem e testem suas hipóteses. 

O  momento,  ou  atividade  seguinte,  corresponde  à  sistematização  dos  

conhecimentos  elaborados  nos  grupos,  em  que  o  professor  deve  verificar  a  

resolução, recolher os materiais e realizar um debate, enfocando a resolução do  

problema. 

A etapa consecutiva é a do escrever ou desenhar. Esse momento é destinado 

para  a  sistematização  individual  do  conhecimento,  cada  aluno  é  convidado  a 

escrever e desenhar sobre o que realizou e aprendeu na aula. 

Para o momento seguinte, Carvalho (2011) propõe a realização de leitura de  

textos para a sistematização do conhecimento, por encarar que tal prática possibilita  

um repensar sobre todo o processo da resolução do problema, bem como para  

retomar todos os conceitos abordados com o problema. Ainda o destaca como o  

momento de apresentar uma linguagem mais formal e científica para os alunos. 

A autora ainda defende a importância do desenvolvimento de atividades que 

levam à contextualização social do conhecimento, a fim de que o aluno perceba 

onde e como, no dia a dia, pode verificar o fenômeno estudado e salienta a 

importância da realização de uma avaliação formativa no decorrer da SEI. 

Com base nas discussões realizadas, percebe-se que as SEI apresentam-se  

como importante referencial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que  

buscam a superação da concepção de um ensino de Ciências baseado na mera  

transmissão e reprodução de noções e conceitos. Ainda, evidenciam uma proposta  

metodológica  que  promove  a  interação  com  saberes  e  noções  científicas,  o  

desenvolvimento de habilidades associadas ao fazer científico, o estabelecimento de  

relações dos fenômenos científicos com o cotidiano, permitindo o desenvolvimento  

de um processo de AC. 

Por considerarmos o gênero textual como instrumento didático para o ensino 

da escrita, recorremos aos pressupostos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para 

organizarmos as atividades dos momentos relacionados à produção inicial, revisão e 

reescrita do relato de experimento. Esses autores propõem o uso de sequências 

didáticas como estratégia para o ensino da escrita. 



 

 

 

 

Desse modo, encaram a sequência didática como “um conjunto de atividades  

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral  

ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004, p.97) e sugerem uma  

estrutura base contendo momentos distintos, mas articulados e interdependentes,  

para o organização de sequências didáticas para ensinar a produção escrita - ou  

oral - de um gênero textual. 

 

Figura 2: Esquema da Sequência Didática 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p.97 

 

Na primeira etapa do esquema, apresentação da situação, define-se o projeto 

de comunicação (o gênero, o objetivo, o tema, os leitores) e auxilia-se o aluno na 

preparação  dos  conteúdos  temáticos (possíveis  temas  e  subtemas  que  serão 

abordados). Nesse momento define-se o contexto, a forma e conteúdo do gênero a 

ser estudado e produzido. 

Ao discutir a importância da apresentação da situação de comunicação para a  

o ensino da produção escrita, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) destacam que ela  

deve expor aos  alunos  um projeto de comunicação a ser realizado, devendo  

apresentar um problema de comunicação bem definido, apontar o gênero textual, os  

possíveis destinatários, que forma assumirá a produção, se será realizada individual  

ou coletivamente e preparar conteúdos para o texto que será produzido.  

Na segunda etapa, produção inicial, o aluno escreve o texto, conforme as 

regras definidas na apresentação da situação. Essa etapa é essencial para aluno o 

explicitar o que ele já domina, ou não, sobre o gênero a ser produzido. Serve como 

diagnóstico para o professor definir o que precisará ensinar. 

Na terceira etapa, dos módulos, são desenvolvidas as atividades de ensino, 

organizadas a  partir do diagnóstico realizado  na  etapa  anterior. Cada módulo 

trabalha com um problema a ser superado na produção final e deve contemplar 

questões específicas do gênero textual em questão. 



 

 

 

 

Na quarta etapa, o aluno é convidado a reescrever o texto, a partir do que foi 

ensinado nos módulos, fazendo as correções dos problemas que foram trabalhados 

no decorrer da sequência. 

Consideramos que esse referencial, materializa procedimentos para ensinar  

aos alunos a difícil tarefa de escrever. Diante disso, consideramos tais presupostos  

para  organizar  o  s  momentos  relacionados  à  produção  escrita  do  relato  de  

experimento. 

Em  suma,  concebemos  que  os  pressupostos  apresentamos  apresentam 

possibilidades de articulação entre a AC e alfabetização linguística. 



 

 

 

 

 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Na  sequência  didática  proposta  as  atividades  encontram-se  organizadas 

conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 1: estrutura da Sequência Didática 
 

Objetivo 

Possibilitar que os alunos concretizem em suas experiências a existência do ar  

e produzam um texto do gênero relato de experimento 

I Momento - Aula de Ciências1 

Resolvendo um problema -  o copo e o papel 

1.1 Apresentação dos materiais 

1.2 Problematização 

1.3 Experimentação 

1.4 Conversando com a turma 

1.5 É hora de escrever e desenhar 

II Momento - Aulas de Língua Portuguesa 

Superando os problemas de escrita: analisando e reescrevendo a Primeira 

Produção 

2.1 Módulo I - estrutura e conteúdo temático 

2.2 Módulo II - entendendo o texto 

2.3 Módulo III - a gramática na reconstrução do sentido do texto 

2.4 Ortografia - refletindo sobre a escrita das palavras 

III Momento -  Aulas de Ciências/Língua Portuguesa 

A produção final 

3.1 Reescrita 

3.2 Apresentação na Feira de Ciências da escola 
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1  As  atividades  dos  itens  Problematização,  Apresentação  dos  materiais,  experimentação  e 
conversando  com  a  turma  foram  retiradas  da  Sequência  de  Ensino  Investigativa “O  ar”, 
disponibilizada na Coleção Investigar e Aprender de Carvalho et al (2011). No momento É hora de 
escrever e desenhar, preservamos o nome, mas reelaboramos a situação de comunicação, visando 
apresentar uma consigna de produção com um projeto de comunicação detalhado que estimule a 
produção de textos do gênero relato de experimento científico. 

 



 
 
 
 
 
 

I MOMENTO - AULA DE CIÊNCIAS 
 
 
 

RESOLVENDO UM PROBLEMA 

 

Como sugere o próprio nome, esta atividade baseia-se na resolução de um 

problema proposto pelo professor, pelos alunos, reunidos em pequenos grupos. È 

um momento extremamente importante para desenvolvimento da sequência didática, 

uma vez que as demais atividades dependerão da sua execução. 

Conforme Carvalho et al (2013), nesse momento, os alunos deverão fazer 

uso de uso de competências relacionadas ao trabalho de investigação, como, por 

exemplo, o levantamento e o teste de hipóteses, a consideração das variáveis que 

influenciam na situação analisada, a busca por relações de causa e efeito para o 

problema. Ainda, espera-se que coletem dados que permitam a elaboração de uma 

explicação para o fenômeno investigado. 

Para este item propomos o problema O copo e o papel, apresentado em uma  

SEI proposta por Carvalho et al (2011). A atividade encontra-se descrita a seguir. 

 
 

Vamos resolver um problema? 

Reúna-se com seus colegas formando grupos e tente encontrar uma solução 

para o desafio a seguir. 

 
 

DESAFIO 

 
Como colocar um pedaço de papel dentro do 

copo e afundar o copo em um balde com água 
sem molhar o papel? 

 

Material necessário 

 

• 1 balde com água ou outro tipo de recipiente 

• 1 copo plástico transparente 

• Folhas de papel 
 



 

 

 

 

Conforme as autoras, o objetivo desta atividade é permitir que os alunos 

percebam a existência do ar em um recipiente qualquer e, relacionado a isso, o fato 

de que ele ocupa espaço. 

Durante  a  realização  da  atividade,  algumas  etapas  são  consideradas 

importantes.  Primeiramente,  deverá  ocorrer  a  distribuição  dos  materiais  aos 

pequenos grupos e a proposição do problema pelo professor. O segundo momento é o 

de resolução do problema pelos alunos, onde se deve dar importância às ações 

manipulativas, oferecendo condições para que levantem e testem suas hipyteses. “O 

papel do professor nessa etapa é verificar se os grupos entenderam o problema 

proposto e deixá-los trabalhar” (CARVALHO et al, 1998, p.12). 

Para um bom andamento da atividade é importante que o professor considere  

os seguintes aspectos destacados por Carvalho et al (2013):  

    Propor o problema de forma clara e objetiva para os alunos, certificando- 

se de que o compreenderam. 

   Destinar  tempo  suficiente  para  que  os  grupos  possam  resolver  o  

 problema. 

   Orientar o trabalho dos grupos, com questões problematizadoras, ao  

 invés de questões diretivas. 

   Nunca fornecer a solução do problema enquanto os alunos estiverem nos  

 pequenos grupos. 

Ao apresentarem a atividade, as autoras ainda destacam que, durante a  

resolução do problema, se os alunos colocarem o copo com a boca para cima, a  

água entrará e molhará o papel. Em contraposição a este efeito, os alunos podem  

perceber que, se colocarem o copo com a boca para baixo dentro do balde, o papel  

não molhará. Esse tipo de observação pode levá-los a perceber que existe algo no  

copo que impede a entrada da água. Poderá ocorrer de alguns alunos perceberem  

que, ao introduzir o copo um pouco inclinado na água, algumas bolhas de ar sobem  

até a superfície, o que reforça a hipótese da existência de ar no copo. 



 
 
 
 
 
 
 

CONVERSANDO COM A TURMA 

 

Esta atividade baseia-se na realização de uma discussão sobre o experimento  

realizado,  envolvendo toda a turma. É o  momento dedicado à sistematização  

coletiva do conhecimento. Nesta etapa, merece destaque o papel do professor, já  

que ele precisará propor questionamentos para conduzir o grupo na sistematização  

coletiva  do  conhecimento.  Deve-se  estimular  os  alunos  a  relatarem  o  que  

realizaram, quais hipóteses funcionaram, como testaram e porquê deu certo. 

Carvalho et al (2011) sugerem que esta atividade seja organizada em dois 

momentos distintos. Destacam que esses momentos devem sero marcados pelo tipo 

de pergunta que o professor fará aos alunos durante a discussão. 

A primeira das perguntas propostas pelas autora é “como?”. Nesse momento o  

professor deve estimular os alunos a relatarem como o grupo resolveu o problema.  

Quando a turma tiver exposto as estratégias adotadas para a resolução do problema  

o professor deverá propor a segunda pergunta: “por que deu certo?”. Nesse  

momento, os alunos devem estabelecer relações entre as ações realizadas e o  

resultado obtido, a fim de que possam construir explicações para o fenômeno  

investigado. 

Para um bom andamento da atividade é importante que o professor considere os 

seguintes aspectos destacados por Carvalho et al (2011): 

   Organizar a sala em círculo ou semicírculo para que todos se vejam,  

 ouçam e acompanhem a argumentação de seus colegas.  

   Permitir e incentivar que todos os alunos manifestem-se expondo suas  

 ideias, mesmo que elas se repitam. 

A atividade encontra-se descrita a seguir. 

 

Agora que você já fez a experiência, discuta com a professora e com seus 

colegas como você fez para colocar o copo na água sem molhar o papel que 

estava dentro dele. Por que isso aconteceu? 
 



 
 
 
 
 
 
 

É HORA DE ESCREVER E DESENHAR! 

 

Este momento é destinado para a sistematização individual do conhecimento. 

Cada aluno é convidado a escrever e desenhar sobre o que realizou e aprendeu na 

aula. Essa atividade permite que os alunos organizem as ideias discutidas com os 

colegas e professor. 

Este momento é muito importante para o alcance dos objetivos da sequência  

didática. Acreditamos que escrever, após a realização de um experimento, além de  

auxiliar na sistematização do conhecimento, possibilita que os alunos materializem  

linguisticamente as ações e comportamentos realizados durante a resolução do  

problema e pode contribuir para o ensino e aprendizagem da escrita, enquanto  

elemento da cultura científica, por proporcionar a produção de textos típicos dessa  

cultura. 

Para solicitar aos alunos que escrevam, propomos uma consigna de produção 

orientadora da escrita. Assim com propõem Dolz, Noverraz e Schnewly (2004), ela 

expõe aos alunos um projeto de comunicação a ser realizado, apresentando um 

problema   de   comunicação   definido,   aponta   o   gênero   textual,   os   possíveis 

destinatários, que forma assumirá a produção, se será realizada individual ou 

coletivamente e prepara conteúdos para o texto que será produzido. 

Inicialmente  apresentamos  uma  situação  de  comunicação,  seguidamente  

propomos  a  realização  de  uma  primeira  produção  escrita  e  posteriormente  

detalhamos o projeto de comunicação. A atividade encontra-se descrita a seguir. 

 
 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

Sabe  os  cientistas?  Aqueles  que  realizam 

investigações, experimentos, descobertas... 

Toda   vez   que   fazem   investigações   para 

resolver um problema, precisam registrar tudo o que 

fizeram, observaram e descobriram. 

Você já resolveu o problema e já conversou 

sobre ele com a professora e com seus colegas. 

Agora, que tal registrar tudo o que fez? 
 



 
 
 
 
 
 
 

A PRIMEIRA PRODUÇÃO 

 
 

Chegou a hora de registrar como você fez e o que descobriu! 

Neste  momento você vai  produzir  um  relato de experimento científico para 

registrar como você resolveu o problema e o que descobriu com ele. 

No final, esse relato será apresentado a colegas de outras turmas para eles 

entenderem a sua descoberta! 

Então, mãos à obra! 
 
 

Definição do projeto de comunicação 
 
Gênero Relato de experimento 

Tema Experimento o copo e o papel 

Objetivo Elaborar um relato de experimento científico para registrar uma 

investigação 

Leitores Outras turmas da escola 

Produção Individual 

 
 
 
 

2º MOMENTO - AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O segundo momento da sequência didática é destinado à apresentação de 

atividades que visam proporcionar o ensino da escrita, por meio do gênero textual 

relato de experimento como instrumento didático. Diante disso as atividades foram 

organizadas  considerando  a  estrutura  base  para  organização  de  sequências 

didáticas para ensinar a produção escrita de um gênero textual proposta por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). 

Diante disso, propomos atividades que proporcionarão a análise e reescrita  

da primeira produção do relato de experimento realizada pelos alunos na aula de  

Ciências. Devido ao esquema adotado, organizamos as atividades em módulos de  

ensino. Cada módulo trabalha com um problema a ser superado na produção final e  
 



 

 

 

 

contempla questões específicas do gênero textual em questão. Essas atividades 

encontram-se descritas a seguir. 

 

ANALISANDO E REESCREVENDO A PRIMEIRA PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

1) Ao visitar uma feira de Ciências, você realizou um experimen  

interessante. Se você precisasse escrever um texto para relat  

esse experimento para seus colegas, qual texto você escreveria 

( ) Uma receita ( ) Um Manual de instrução 

( ) Um conto ( ) Um relato de experimento 
 
 
 
 

b) Converse com os colegas sobre sua escolha. Por que escolheu esse texto? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Agora que você já produziu a primeira versão do seu relato de  

experimento, observe atentamente os módulos a seguir. Eles vão  

ajudá-lo a realizar uma reescrita adequada do seu texto e deixá-lo  

ainda melhor! 

 
 
 
 

MÓDULO I - ESTRUTURA E CONTEÚDO TEMÁTICO 

 

No   módulo  1,   contemplamos   atividades   que   possibilitarão   aos   alunos 

conhecerem a estrutura e os conteúdo temáticos que deverão abordar na elaboração do 

relato de experimento. As atividades encontram-se descritas a seguir. 
 



 

 

 

 

 

Natália e seus colegas realizaram uma atividade em sala de aula. A professora pediu 

que eles escrevessem um relato, sobre essa atividade, para ser apresentado na feira de 

ciências da escola. Leia o texto que a equipe de Rita escreveu. 

 
 
 

Experiência de ciências 

A gente usou um balde com água, 1 copo e três vasilhas 

iguais. Enchemos as vasilhas, uma com areia, uma com argila e 

outra com pedrinhas. A gente tinha que colocar água nos três 

potinhos e ver qual cabia mais. 

Primeiro a gente colocou na que tinha pedrinhas e coube 

tudo. Depois Ana colocou na que tinha areia e não coube tudo. 

Depois eu coloquei na argila e não coube quase água. 

A gente descobriu que no copo das pedrinhas cabia mais  

água porque ela ia pro espaço das pedrinhas, no de areia  

também. No da argila tinha pouco espaço e não coube quase  

nada. 

Depois descobrimos que tinha ar, quando a água entrava,  

ele saia. Em todo lugar que agente pensa que não tem nada,  

tem ar. Por isso que a bola poca, quando não cabe mais ar. 

Foi muito legal essa experiência!!! 
 
 

2. Após a leitura, responda as questões que seguem. 
 
a) O que está sendo apresentado nesse relato. 

( ) uma viagem ( ) uma brincadeira ( ) Uma experimento 

 
 

b) Qual era o objetivo do experimento? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

c) Quais materiais foram necessários para eles realizarem o experimento? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 

3. O que eles descobriram? Em qual das vasilhas coube mais água? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 
 

4. Em qual das alternativas, os alunos explicam o resultado observado? 

( ) A gente tinha que colocar água nos três potinhos e ver qual cabia mais. 

( )  A gente descobriu que no copo das pedrinhas cabia mais água porque ela ia  

pro espaço que ficava das pedrinhas, no de areia também. ( 

) Foi muito legal essa experiência! 

 
 

5. Para relatar um experimento é necessário apresentar: 
 
(  ) Objetivo do experimento, materiais, estratégias utilizadas, resultado. 
( ) Data, materiais e objetivo do experimento. 
( ) Data, materiais utilizados, objetivo e resultado. 

 
 
 

A equipe de Natália fez muito sucesso na feira de ciências. Todos 

gostaram da apresentação que eles realizaram! 
 
 
 

MÓDULO II - ENTENDENDO O TEXTO 

 

A   explicitação   das   hipóteses   testadas,   constitui-se   em   um   elemento 

importante em relatos de experimento científico. Normalmente, em produções de 

relatos científicos, os alunos tendem a registrar apenas a estratégia que possibilitou a 

resolução do problema e omitem as tentativas, as hipóteses que não foram 

confirmadas.   Diante   disso,   neste   módulo,   apresentamos   atividades   que 

possibilitarão  aos  alunos  verificarem  a  necessidade  de  registro  das  hipóteses 

testadas, até chegarem à resolução do problema e conhecerem recursos linguísticos 

que possibilitarão registrá-las de forma organizada. 

Ainda  propomos  atividades  que  possibilitarão  aos  alunos,  analisar  sua  

produção inicial, a fim de que percebam os elementos de estrutura e conteúdo  

temático do gênero textual relato de experimento que não foram contemplados. 
 



 
 
 
 
 
 

Essas atividades encontram-se descritas a seguir. 

 
 

Nem sempre o cientista consegue resolver um 

problema na primeira tentativa. 

É importante pensar na solução, testar e ir 

anotando. Até o que não deu certo!! 
 
É importante registrar tudo!! 

 
 

O texto a seguir foi escrito por alguns colegas de Natália. Leia-o com atenção. 
 
 

Relato da experiência 

No mês passado nós fizemos uma investigação. Pra essa atividade  

a gente usou 1 bacia com água, papel alumínio e pecinhas de dominó. 

A gente tinha que fazer um barco que conseguisse levar todas as 

peças do dominó e sem afundar. 

Na primeira vez, a gente fez um barco tradicional foi com 15 

pedras de dominó e afundou. 

Na segunda vez, fizemos outro barco de funil. Com 10 pedras não 

deu certo, afundou. 

Na terceira vez, todo mundo ajudou para ver se com o barco mais 

aberto,  tipo  uma  forma  de  bolo, cabia as 28  pedras.  A  gente  foi 

colocando com cuidado e uma de cada lado. E coube, se tivesse mais 

pedras ainda cabia. 

Tem que ter organização na colocação das pedras, pois isso foi 

necessário para um bom equilíbrio do barco na água. Igual a um barco de 

verdade, se colocar o peso todo de um lado, afunda. 

Equipe: Pedro, João e Marisa 
 
 
 

6. Os alunos conseguiram resolver o problema na primeira tentativa? 

______________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 

Releia o trecho abaixo. 

 

Na primeira vez a gente fez um barco tradicional foi com 15 

pedras de dominó e afundou. 

Na segunda vez, fizemos outro barco de funil. Com 10 pedras 

não deu certo, afundou. 
 

7. Qual a importância das palavras destacadas para o texto? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

8. Em qual das tentativas eles conseguiram resolver o problema? Como fizeram? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

9. Se você fosse fazer esse experimento agora, você conseguiria acertar na primeira 

tentativa? Por quê? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

 

10. Vamos destacar cada elemento que Pedro sua equipe utilizaram para escrever o 

relato? Vamos pintar cada um deles de uma cor? Siga as pistas abaixo. 

 
AMARELO Os materiais que usaram 

AZUL O objetivo do experimento 

VERMELHO As tentativas que não deram certo 

VERDE A estratégia que resolveu o problema 

LILÁS Explicação sobre o resultado 

LARANJA Comparação com outro acontecimento 

 
 

Agora, pegue o relato de experimento que você produziu na aula de Ciências. 

 

   Observe se você contemplou as partes que compõem a estrutura de um  

 relato de experimento. Você pode pintá-las! 

   Se ficou faltando algo na sua primeira produção, anote no texto, mais não  

 faça ainda as alterações. 
 



 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO III - A GRAMÁTICA NA RECONSTRUÇÃO DO SENTIDO DO TEXTO 

 

No módulo III apresentamos atividades que auxiliarão o aluno a selecionar 

recursos lingüísticos mais eficazes para a escrita do seu relato de experimento. 

Nesse  módulo,  enfocamos  atividades  que  auxiliarão  na  percepção  do  uso  de 

marcadores textuais e sinais de pontuação, uma vez que é comum, nessa etapa de 

escolaridade, em que se encontram os alunos do estudo que motivou a elaboração 

desta sequência didática, a produção escrita de textos em bloco único e a ausência 

sinais de pontuação. As atividades encontram-se descritas a seguir. 
 
 

 

 

11. Releia o trecho do texto da equipe de Pedro, apresentado no módulo anterior: 

Na primeira vez, a gente fez um barco tradicional foi com 15 pedras de 

dominó e afundou. 

Na segunda vez, fizemos outro barco de funil. Com 10 pedras não deu  

certo, afundou. 

Na terceira vez, todo mundo do meu grupo ajudou para ver se com o 

barco mais aberto, tipo uma forma de bolo, cabia as 28 pedras 

 

 
 

a) Observe atentamente o que foi retirado do trecho que você leu e escreva abaixo. 

na primeira vez, a gente fez um barco tradicional foi com 15 pedras de dominó e  

afundou na segunda vez, fizemos outro barco de funil. Com 10 pedras não deu certo, 

afundou na terceira vez, todo mundo do meu grupo ajudou para ver se com o barco 

mais aberto, tipo uma forma de bolo, cabia as 28 pedras 

 

 

 

 
b) Por que isso é importante para o texto? 
___________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 
 
 
 

12. Quantos parágrafos Pedro e sua equipe empregaram em seu texto? 
 
( ) 6 parágrafos ( ) 10 parágrafos ( ) 8 parágrafos 

 

c) Qual é o sinal de pontuação que empregamos para sugerir que vamos mudar de 

parágrafo? 
( ) vírgula 

( ) Ponto final 
( ) Ponto de continuação 

( ) Dois pontos 

d) Nesse trecho, Pedro e sua equipe empregaram esse sinal, para: 

( ) Destacar cada momento, da realização do experimento. 
( ) Deixar o texto mais comprido. 

 

13. Se Pedro e sua equipe não tivessem empregado esse sinal, nós teríamos 

compreendido como eles realizaram o experimento? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

14. A palavra que inicia um parágrafo é: 

( ) Sempre escrita com letra minúscula e afastada da margem. 
( ) Com letra maiúscula, apenas de se for nome de pessoas ou cidades. 
( ) Sempre com letra maiúscula e afastada da margem. 

 

15. Empregue a letra maiúscula onde for necessário. Reescreva o texto em seu 

caderno fazendo as devidas correções: 

 

antes do séc. XVII, a maioria das pessoas acreditava que o ar fosse um  

espírito. 
em 1643, um jovem cientista italiano chamado evangelista torricelli 

provou que o ar tem peso e ocupa um espaço. 
 
http://www.klickeducacao.com.br/enciclo/encicloverb/0,5977,POR-1521,00.html 

 
 

Ao analisar os relatórios de experimento apresentados nos módulos II e III 

você  observou  que  estão  organizados  com  parágrafos  que  facilitam  a  nossa 

compreensão. 
Agora retome seu relato de experimento. Ele contém parágrafos, ou está 

organizado em um bloco único? 

Será que as estratégias observadas nesses módulos podem melhorar seu 

relato de experimento? 
 

http://www.klickeducacao.com.br/enciclo/encicloverb/0/


 
 
 
 
 
 
 

ORTOGRAFIA - REFLETINDO SOBRE A ESCRITA DAS PALAVRAS 

 

 

Neste módulo apresentamos atividades que objetivam promover o ensino de 

algumas convenções ortográficas, a fim de que os alunos possam empregá-las na 

reescrita de seus relatos de experimento. Veja as que seguem. 

 

Na hora de escrever seu relatório de experimento podem ter surgido dúvidas com 

relação à grafia de algumas palavras. L ou U, no final? 
Para ser apresentado, seu texto não pode ter erros ortográficos. 
 
 
16.  Preencha  a  cruzadinha  e  divirta-se  enquanto  aprende  um  pouco  mais  a 

ortografia da nossa língua. 

1 
 

2 

 
3 

 
 
 
 
 

1. Deu ordem, determinou 

2. Usamos para escrever, embrulhar 
3. Relatou, narrou 

4. Do verbo molhar, pegou chuva 
5. Pessoa ou coisa boa, divertida 

6. Efeito de pegar, agarrou 

 

4  M  O  L  H  O  U 

5 

 
 

6 

 
 
 
 

17. Converse com seu professor (a) sobre o uso correto do (u) no final de algumas 

palavras da cruzadinha. 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 

A PRODUÇÃO FINAL 

 

Nesta etapa, o aluno é convidado a reescrever seu texto, a partir do que foi 

ensinado nos módulos. A proposta encontra-se descrita a seguir. 

 

Após os estudos realizados você aprendeu muito sobre como escrever um 

relato de experimento. 

Chegou a hora de retomar o relato que você escreveu na aula de ciências e 

reescrevê-lo, para que você possa apresentar a colegas de outras turmas, na feira 

de ciências da escola 

Antes de recomeçar, reflita, juntamente com seu professor sobre os principais  

elementos que um relato de experimento precisa apresentar.  

 Capriche! 
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