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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS INVESTIGATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 

Promovendo a aproximação de alunos com elementos da cultura científica  

  

  

RESUMO  
  

As atividades experimentais no ensino de ciências, quando desenvolvidas numa 

perspectiva investigativa, aproximam o aluno da forma com que a ciência é construída, 

sendo mobilizados aspectos importantes na sua formação, tais como: o pensamento 

criativo, a interação social, e a apropriação da linguagem e do pensamento científico. 

Acreditando que o ensino por investigação pode, além de trabalhar conceitos, 

procedimentos e atitudes, também aproximar os alunos de práticas realizadas por uma 

comunidade específica, a científica, esta pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo 

pesquisa de aplicação, tem por objetivo investigar o papel das atividades experimentais 

investigativas como uma forma de promover uma aproximação com a cultura científica, 

sendo desenvolvida numa escola da rede municipal de Ilhéus/BA, com alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental. Por meio da implementação da Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI), intitulada “As sombras”, os alunos puderam compreender as 

relações que determinam a formação da sombra. Como instrumento de obtenção de 

informações, utilizamos a câmera de vídeo, as transcrições das falas dos alunos e os 

registros gráficos produzidos por eles durante as aulas. A partir de tais transcrições, 

selecionamos alguns episódios para análise, tendo como foco as categorias 

relacionadas às ações dos alunos ao se envolverem com atividades experimentais 

investigativas. Os resultados apontam que o Ensino de Ciências por Investigação 

colabora para apropriação de habilidades, assim como as atividades que compuseram 

a SEI contribuíram para a aproximação dos alunos a uma cultura científica, uma vez 

que foi possível verificar o envolvimento dos alunos em processos de investigação 

científica: levantaram hipóteses, resolveram problemas, utilizaram dados e 

informações, ressaltaram evidências, registraram suas observações por meio de 

desenhos, estabeleceram relações e comunicaram entre si os seus achados. Dessa 

forma, concluímos neste trabalho que os alunos, ao se inserirem em atividades 

investigativas, se aproximam do fazer ciência, o que lhes possibilita novas 

interpretações da realidade e, consequentemente, que trilhem passos no caminho de 

uma autonomia intelectual.   

Palavras-chave: Ensino de ciências. Atividades experimentais. Cultura científica.  

  

  

  

    

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ACTIVITIES IN SCIENCE TEACHING:   

Bringing students closer to scientific culture elements  

  



 

  

ABSTRACT  
  

Experimental activities in science teaching, when developed from an investigation 

perspective, bring students closer to the way science is constructed, mobilizing 

important aspects of their education, such as: creative thinking, social interaction, 

language and scientific thinking acquisition. We believe teaching through investigation, 

besides developing concepts, procedures and attitudes, can also bring students closer 

to the practices carried out by a specific group: the scientific community. This 

application research was based on a qualitative approach, and aims to examine the 

role of experimental investigation activities as a way of bringing students closer to 

scientific culture. It was developed at an elementary school of the municipal network of 

Ilhéus/BA, with students of the 6th grade. Through the implementation of a Sequência 

de Ensino Investigativa (SEI) (Investigation Teaching Sequence), named “The 

Shadows”, students were able to understand the relationships that determine the 

formation of shadows. We used a video camera, transcripts of students' speeches, and 

graphic records produced by students during the classes as data collection tools. Based 

on the transcripts, we selected some episodes for analysis, focusing on categories 

related to students' actions when they engage in experimental investigation activities. 

Results show that Ensino de Ciências por Investigação (Science Teaching through 

Investigation) promotes the acquisition of skills, and that the activities that made up the 

SEI contributed to bringing students closer to a scientific culture. It was possible to verify 

students' involvement in scientific research processes: they raised hypotheses, solved 

problems, used data and information, highlighted evidence, recorded their observations 

through drawings, established relationships and communicated their findings among 

themselves. Therefore, our conclusion in this work is that when students engage in 

investigation activities, they get closer to doing science, which provides them new 

interpretations of reality, and consequently allows them to take steps in the path of 

intellectual autonomy.   

Keywords: Science teaching. Experimental activities. Scientific culture.  
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INTRODUÇÃO  

  

  

Habitamos um mundo em permanente transformação, no qual as mudanças se 

sucedem em um ritmo difícil de acompanhar. Muitas delas estão relacionadas ao 

conhecimento científico e tecnológico, nos quais podemos identificar diferentes formas 

de comunicação, a exemplo da conversação instantânea a partir das redes sociais; 

pesquisas nas mais diversas áreas do saber, as quais vão desde as descobertas de 

novos organismos e novos corpos celestes; bem como a revisão e a adoção de novas 

posturas no campo educacional. É justamente nesse contexto tão diverso que se 

insere a escola.  

Em meio a um cenário escolar de ambientes tão plurais, acreditamos que uma 

proposta de ensino de ciências, de acordo com a abordagem didática a ser trabalhada, 

pode possibilitar estar em conexão com a realidade em que vivemos, de modo que o 

aluno possa se aproximar da cultura científica presente em nossa sociedade. Segundo 

Santos (2007), para atuar no mundo, é fundamental adquirir conhecimentos científicos 

e tecnológicos, e isso significa também conhecer outras formas de pensar, de falar e 

de explicar o cotidiano.  

Ressaltamos que o trabalho científico não é apenas experimental. Nesta 

pesquisa, destacaremos a importância da atividade experimental na aprendizagem de 

ciências, por fazer parte do processo de construção da ciência e ser fundamental para 

o desenvolvimento de habilidades e competências no aluno. Para Lorenzetti e 

Delizoicov (2001), o desenvolvimento dos conteúdos procedimentais é de fundamental 

importância durante a realização das aulas práticas. Observar atentamente o 

fenômeno em estudo, estabelecer hipóteses, testá-las via experimento, registrar os 

resultados, entre outras ações, permite que os alunos ajam de forma ativa sobre o 

objeto de estudo, possibilitando uma melhor compreensão do experimento.  

No âmbito da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), recém-

lançada, apesar de ser alvo de críticas, há uma declaração nos seus fundamentos 

pedagógicos sobre a noção de competência a ser utilizada no sentido da mobilização 

e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma ampla (conceitos, 

procedimentos, valores e atitudes). Assim, nesse sentido, “ser competente significa 

ser capaz de, ao se defrontar com um problema, ativar e utilizar o conhecimento 

construído” (p. 16).  
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Sem ter a pretensão de formar cientistas, os currículos voltados ao ensino de 

ciências podem e devem promover o desenvolvimento de competências que são 

favorecidas na aprendizagem científica, e cuja importância e aplicação ultrapassam 

os limites desse campo do conhecimento e dos muros da escola. Para Allessandrini 

(2002, p. 164), a noção de competência refere-se à capacidade de compreender uma 

determinada situação e reagir adequadamente frente a ela, ou seja, estabelecendo 

uma avaliação dessa situação de forma proporcionalmente justa para com a 

necessidade que ela sugerir a fim de atuar da melhor maneira possível.  

O termo “competência” (do latim competentia, “proporção”, “justa relação”) 

significa aptidão, idoneidade, faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver 

um assunto. Nesse sentido, “a explicitação de competências – a indicação clara do 

que os alunos devem saber, e, sobretudo, do que devem saber fazer como resultado 

de sua aprendizagem – oferece referências para o fortalecimento de ações que 

assegurem esses direitos (BRASIL, 2017, p. 16).  

Para Roldão (2003), a competência emerge quando, perante uma situação, o 

sujeito é capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, 

selecioná-los e integrá-los de forma ajustada à situação em questão. Segundo Cruz 

(2001), ser competente é agir com eficiência, utilizando propriedade, conhecimentos 

e valores na ação que desenvolve e agindo com a mesma propriedade em situações 

diversas.  

Uma competência, para Perrenoud (1999), traduz-se na capacidade de agir de 

forma eficaz diante de um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, 

mas sem se limitar a eles. Como defende a União Europeia, a competência é uma 

combinação de conhecimentos, capacidades e atitudes adequadas ao contexto 

(ESTELLA; VERA, 2008).  

A escola precisa promover um ensino que tenha significado para o aluno, 

levando-o a desenvolver sua competência, levando-o a buscar respostas às suas 

indagações, por meio de experimentos, raciocínios, discussão de ideias. Ao propor 

aos alunos experimentos que se aproximam da atividade científica, os professores 

estão ensinando mais do que conceitos, princípios e procedimentos científicos; estão 

também dando oportunidades para que os alunos pensem cientificamente, além de 

promover uma aproximação do aluno com a cultura científica.   

A motivação para este trabalho, deu-se pelo fato de, na minha formação inicial, 

ter aprendido a realizar atividades experimentais seguindo um “roteiro” determinado, 
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como uma “receita”, ou seja, da forma que aparecem na maioria dos livros didáticos. 

Mas, depois de um tempo, comecei a me questionar: será que essas atividades, 

desenvolvidas dessa forma, estão contribuindo para construção do conhecimento 

científico dos meus alunos?  

Ao atuar como professora supervisora do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) na unidade escolar em que leciono e tendo como 

coordenadora uma professora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), pude 

refletir sobre a minha prática e inquietar-me com tal questionamento. Ao ingressar no 

mestrado em Educação em Ciências na UESC e dar continuidade à minha formação 

profissional, a motivação para o tema surgiu no Grupo de Pesquisa em Alfabetização 

Científica (GRUPAC/UESC) a partir de pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de 

pesquisa em Ensino de Física (LaPEF), da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo (FEUSP).  

Assim, a partir das experiências vividas em tais espaços, pensamos ser 

necessário mais pesquisas relacionadas ao ensino de ciências, contribuindo para uma 

mudança no ensino e aprendizagem dos alunos, realizadas em outros contextos, que 

não apenas o de atuação direta do LaPEF, bem como a aquisição da consciência de 

cidadania. O presente estudo tem como objetivo investigar o papel das atividades 

experimentais investigativas como uma forma de promover uma aproximação com a 

cultura científica. Dessa forma, o problema da pesquisa aqui apresentada é: diante da 

proposição de atividades experimentais do tipo investigativas, como as produções 

(interações verbais e os registros escritos e desenhos) dos alunos nos remetem à 

apropriação de aspectos da cultura científica?  

Em resposta a esse problema, destacamos os seguintes objetivos específicos:  

  

 Analisar a importância das atividades experimentais investigativas como 

forma de promover uma aproximação com elementos da cultura científica.  

 Investigar como se dá, a partir das interações verbais observadas durante 

as atividades experimentais investigativas, uma aproximação com 

elementos da cultura científica.  

 Verificar, no material (textos escritos e nos desenhos) produzidos pelos 

alunos ao participarem de atividades experimentais investigativas, 

elementos de aproximação com a cultura científica.  
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O presente trabalho foi desenvolvido dentro do projeto de pesquisa “Ensino de  

Ciências por Investigação: possibilidades para aprendizagem”, coordenado pelas 

orientadoras dessa pesquisa, numa escola pública, situada no eixo Ilhéus-Itabuna, na 

região Sul da Bahia, tendo em vista a aproximação com a universidade. Os sujeitos 

da pesquisa foram estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II, com os quais 

almejamos encontrar ou despertar uma tendência investigativa, como, por exemplo, a 

motivação e/ou as interações verbais, a partir do envolvimento dos estudantes nas 

atividades experimentais investigativas.  

A Sequência de Ensino Investigativa (SEI) foi sobre o tema “As sombras”, 

presente na coleção Investigar e aprender ciências de autoria de Carvalho et al. 

(2013). As autoras destacam que uma SEI, além de sistematizar importantes 

resultados das pesquisas em ensino de física e ciências, traz algumas referências 

essenciais para a preparação de aulas que sejam mais interessantes e motivadoras, 

tanto para os estudantes quanto para os professores. Assim, a abordagem utilizada 

foi o ensino por investigação, que se configura como uma abordagem didática 

importante na formação dos alunos. Isso porque, ao se envolverem com atividades 

experimentais investigativas, os discentes têm a oportunidade de participar ativamente 

do seu processo de aprendizagem.  

A pesquisa aqui apresentada configura-se como qualitativa e no que se refere 

às atividades experimentais investigativas, analisaremos diretamente as interações 

ocorridas dentro do ambiente escolar e com material produzido pelos alunos. Dessa 

forma, investigaremos o papel das atividades experimentais investigativas para a 

aproximação dos alunos com elementos da cultura científica.  

Nesse sentido, diante das questões abordadas, defendemos a possibilidade de 

articular o ensino e a aprendizagem ao desenvolvimento de atividades experimentais, 

visando à aproximação dos alunos com elementos da cultura científica. Para tanto, 

dialogamos, principalmente, com as perspectivas teóricas discutidas em Gil-Pérez et 

al. (2001); Lorenzetti e Delizoicov (2001); Carvalho (2006); Krasilchik (2008); 

Marandino, Selles e Ferreira (2009); Sasseron e Carvalho (2011); Briccia et al. (2017).  

No primeiro capítulo, intitulado “A experimentação no ensino de ciências”, 

apresentaremos como se deu a evolução histórica e o papel da experimentação no 

ensino de ciências, definindo o que entendemos ser necessário para ir além das 

atividades de laboratório. Desse modo, almejamos um ensino com atividades 

investigativas, no qual os alunos tenham uma participação ativa e possam atuar 
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efetivamente na construção do seu conhecimento. Para tanto, subdividimos o capítulo 

em quatro tópicos: a epistemologia e o resgaste histórico do conceito experimentação; 

breve histórico da experimentação no ensino de ciências no Brasil; ir além das 

atividades de laboratório: atividades investigativas; e Ensino de Ciências por 

Investigação (ENCI).  

No capítulo 2, “A cultura científica”, objetivamos apresentar aspectos do ensino 

que promovem uma aproximação com elementos da cultura científica. Por sua vez, no 

terceiro capítulo, denominado “Metodologia da pesquisa”, apresentamos, como o 

nome indica, o delineamento da pesquisa. Nesse sentido, apresentaremos o percurso 

metodológico deste estudo, o método para coleta e análise de dados, os sujeitos 

envolvidos no estudo e os princípios éticos adotados. Nele, fazemos a descrição das 

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

a temática “As sombras”.  

Por sua vez, no que tange ao capítulo 4, realizamos a análise dos dados, com 

base nas categorias de análises apresentadas no capítulo 3 e nos referenciais 

apresentados nos capítulos 1 e 2, a partir dos dados: interações verbais e os registros 

escritos e desenhos produzidos pelos alunos durante a aplicação da SEI, intitulada 

“As sombras”, descrita no capítulo 3.   

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

resultados do nosso estudo. Nesse momento, retomamos as diretrizes norteadoras do 

nosso trabalho e apresentamos os resultados aos quais chegamos, destacando, 

desse processo, a possibilidade de considerarmos que o desenvolvimento de 

atividades experimentais investigativas a partir da implementação da SEI, no Ensino 

Fundamental, pode auxiliar no ensino de ciências, no processo de formação de 

estudantes com uma postura investigativa, incentivando, assim, o pensamento crítico, 

a autonomia intelectual, bem como a aproximação com elementos da cultura científica.  

  

    

1 A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

  

  

Neste capítulo, destacaremos como se deu a evolução histórica do papel da 

experimentação no ensino de ciências, e abordaremos também a importância das 

atividades experimentais investigativas para a aprendizagem no ensino de ciências. 
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Para tanto, discutiremos aspectos gerais sobre esse tipo de atividade em sala de aula 

a fim de possibilitar a aproximação dos alunos com elementos da cultura científica.  

  

  

1.1 A epistemologia e o resgate histórico do conceito experimentação  

  

  

Para o dicionário Aurélio, um experimento implica “ensaio científico destinado à 

verificação de um fenômeno físico” (FERREIRA, 2009, p. 856). Comumente, essa 

definição é apresentada nos manuais de metodologia científica: o método 

experimental – com pressupostos na Filosofia Positivista – diz respeito à identificação 

de variáveis que são “manipuladas de maneira pré-estabelecida e seus efeitos 

suficientemente controlados pelo pesquisador para observação do estudo (FACHIN, 

2004, p. 40).  

Em um resgate histórico, encontramos que as bases teóricas das ciências 

naturais se fundamentam em concepções filosóficas pela busca do conhecimento, na 

qual Platão (séc. IV a.C.) coloca a construção da verdade, necessária para entender 

e explicar os acontecimentos naturais, como uma capacitação do intelecto, e não da 

capacitação dos sentidos, o que isentaria a importância da observação para explicar 

e entender o que se passa no contexto (GOTTSCHALL, 2003). Já Aristóteles (séc. IV 

a.C.), ao fundamentar o empirismo, com significado grego empeiria, denota 

experiência sensorial pelo uso dos sentidos para a compreensão dos fenômenos 

(COTRIM, 1993).  

Ainda no olhar histórico, na Idade Média, surgiram os alquimistas, 

experimentalistas que auxiliaram no progresso na medicina, pois trouxeram a 

experimentação, permitindo o teste de novos compostos, extratos, bem como a 

possibilidade de avaliar seus efeitos sobre as enfermidades. Nesse período, 

destacase o empirista Francis Bacon, pai do Empirismo Moderno, que elevou a lógica 

indutiva – que provém do particular para o universal, acima da dedutiva – 

fundamentada em premissas, pois compreendia a indução verdadeira como uma 

consequência da observação dos fatos de uma história natural e experimental, de 

forma suficiente e exata (ROVIGHI, 2002).  

Ao propor o método científico, Galileu Galilei fortaleceu os princípios das 

ciências experimentais, uma vez que, para Rovighi (2002), o método dispensa 



18  

  

testemunhos para confirmar os resultados de fatos que a própria experimentação em 

si já confirma. Dessa forma, as experiências prévias – particulares de cada sujeito – 

não são exploradas para inferir deduções que se restringem a definições teóricas, mas 

são aplicadas para interpretar determinações que seguem regras universais, 

submetidas a “contínuo controle de práxis, da experiência” (GOTTSCHALL, 2003, p. 

191). Podemos inferir, portanto, que as concepções positivistas influenciaram e ainda 

influenciam práticas pedagógicas no ensino de ciências.   

Em um outro momento histórico-científico, em meados da década de 1940 – 

século XX, Popper (2007) discute e critica as ciências empíricas. Para esse filósofo, o 

objetivo do método científico, a sua maneira, “não é o de salvar a vida de sistemas 

insustentáveis, mas, pelo contrário, o de selecionar o que se revele, 

comparativamente, o melhor, expondo-os todos à mais violenta luta pela 

sobrevivência” (p. 44).  

O experimento, sob o ponto de vista do ensino de ciências, precisa envolver 

atividades abertas e criativas buscando aproximar o ensino da prática científica, uma 

vez que a proposta seja para aquisição de novos conhecimentos. Assim, o sujeito 

vivencia algo novo, o que pode despertar tanto o interesse pelo objeto de estudo 

quanto uma motivação para a aprendizagem de novos conteúdos. Nesse sentido, “o 

trabalho experimental, nos seus vários formatos, é um instrumento privilegiado” 

(CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2004, p. 374).  

O que faz um enunciado científico ser acolhido como verdadeiro ou falso? Para 

Latour e Woolgar (1997), a resposta deve ser buscada no contexto social no qual se 

inserem os cientistas. A partir da afirmação de Latour e Woolgar, a ideia usualmente 

difundida do poder do método científico como criador de verdade é abandonada, em 

favor do objetivo de demonstrar como as práticas sociais interferem e participam da 

construção e validação do conhecimento científico.  

No ensino de ciências, as atividades experimentais podem favorecer o 

desenvolvimento de atitudes experimentais, auxiliando na tomada de decisões, no 

aperfeiçoamento da observação, pois durante a realização do experimento os 

estudantes necessitam ter atenção e percepção aos fenômenos. Ao envolver-se em 

atividades experimentais investigativas, o aluno aprende a fazer conjecturas, a 

interagir com os colegas, com o professor, levantando seu ponto de vista, sua 

suposição, examinando seus erros e acertos. Dessa forma, acreditamos que a 

experimentação nas aulas de ciências, desenvolvida numa perspectiva investigativa, 
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pode auxiliar no desenvolvimento de senso crítico dos alunos, assim como 

desmistificar a concepção de uma ciência pronta, estática e incontestável.  

  

  

1.1.1 Breve histórico da experimentação no ensino de ciências no Brasil  

  

  

De acordo com Marandino, Selles e Ferreira (2009), a defesa do ensino 

experimental surgiu como um projeto nacional, pela primeira vez, nos anos 1950, após 

a criação do Instituto Brasileiro de Ciência e Cultura (Ibecc), instituição que teve papel 

fundamental na produção de materiais curriculares que estimulavam e sustentavam 

propostas de ensino laboratorial para alunos e professores. Para as autoras, naquele 

momento, as possibilidades de melhoria do ensino de ciências por meio da 

experimentação significavam não só uma ruptura com as metodologias “tradicionais”, 

como também uma estratégia para o desenvolvimento científico e tecnológico 

brasileiro.  

Nos anos 1960 chegou ao Brasil, proveniente dos Estados Unidos e da 

Inglaterra, um movimento de renovação do ensino de ciências voltado para a 

experimentação, baseado na ideia de que ele auxiliaria na formação de futuros 

cientistas. Nesse período, ocorreram no Brasil grandes mudanças políticas e sociais 

impulsionadas pela ditadura militar em 1964. Nesse ínterim, para Krasilchik (2000, p. 

85), “[...] nossas escolas, como sempre, refletem as maiores mudanças da sociedade 

– política, econômica, social e culturalmente. A cada governo ocorre um surto 

reformista que atinge principalmente a educação básica”.  

Na atualidade, com a supervalorização do conhecimento científico e a 

crescente intervenção tecnológica, é importante a formação de cidadãos que saibam 

ler e interpretar o saber científico. Assim, algumas recomendações sobre o ensino de 

ciências têm sido de defendidas por diversos documentos oficiais e pesquisas (AAAS, 

1989; MILLAR; OSBORNE, 1998; BRASIL, 1999). Esses documentos e pesquisas 

propõem que as atividades experimentais, quando devidamente utilizadas pelo 

professor, representam uma importante estratégia para a melhoria do ensino e 

aprendizagem dos alunos, promovendo a inserção destes na cultura científica.  

A origem do trabalho experimental nas escolas foi, há mais de cem anos, 

influenciada pelas práticas dos experimentos científicos que eram desenvolvidos nas 
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universidades. Nas últimas décadas, para Galiazzi et al. (2001), a experimentação no 

ensino de ciências vem sendo intensamente debatida entre pesquisadores da área de 

Educação em Ciências e, geralmente, apontada como um importante recurso no 

desenvolvimento de saberes conceituais, procedimentais e atitudinais.  

Em relação ao processo de ensino e aprendizagem de ciências, Balbinot (2005), 

por sua vez, retrata o seguinte:   

  

Observa-se que as aulas de Ciências estão centradas nos conteúdos, 

tendo o livro didático como grande referência. A desculpa para as 

aulas expositivas é a falta de um laboratório, e a matéria é fragmentada 

como se os seres vivos fossem divididos por porções com funções 

separadas. E na lembrança dos alunos estão as figuras do livro e a 

lista de nomes que precisam decorar. O planejamento é feito seguindo 

o livro didático: leitura do texto, explicações, questionário e, às vezes, 

um experimento para ‘diversificar’ a aula (p. 2).  

  

O ensino por meio de atividades experimentais, de certo modo, vai de encontro 

à aula tradicional de ciências, a qual é criticada por Espinoza (2010). Para esse autor, 

essa vertente mais tradicional foi desenvolvida durante muitas décadas e ainda está 

presente em sala de aula, de modo geral, na transmissão de conteúdos conceituais 

pelo professor, seja por meio de textos acompanhados ou não, bem como na eventual 

realização de um experimento que tenha por principal objetivo comprovar uma 

explicação dada sobre um tema. Ainda para esse autor, ao longo do tempo, essa 

concepção foi mudando à medida que se começou a compreender a necessidade de 

uma participação ativa do aluno, passando a vê-lo como agente da própria 

aprendizagem.  

Em alguns livros didáticos ainda podemos perceber, de acordo com Trivelato e 

Silva (2011), que os experimentos são apresentados geralmente no final dos capítulos, 

como forma de comprovação ou fixação do conteúdo aprendido. Além desse aspecto, 

são apresentados protocolos prontos para a realização das atividades experimentais. 

Destarte, na atual realidade, observamos que a aula de ciências, na maioria das 

vezes, limita-se ao uso do livro didático, à disciplina transcrita no quadro de giz, com 

aulas expositivas focadas apenas na transmissão do conteúdo, repetindo, desse 

modo, o ensino tradicional em ciências.  

Assim, o conteúdo é transmitido “pronto” e “acabado”, sem que haja 

possibilidade de questionamento por parte dos estudantes. Segundo Santos (2007), a 

maneira como o ensino de ciências tem sido realizada limita-se, em sua maior parte, 
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a um processo de memorização de vocábulos, de sistemas classificatórios e de 

fórmulas, de modo que os estudantes, apesar de aprenderem os termos científicos, 

não se tornam capazes de apreender o significado de sua linguagem. Nesse sentido, 

destacamos que, se não há efetiva compreensão dos sentidos que os termos 

significam, a aprendizagem restringese ao ato de decorar a matéria com o fim único 

de obter aprovação nas avaliações realizadas.  

A discussão a respeito da atividade experimental vem ganhando ênfase desde 

os anos 1960, com o acréscimo das disciplinas em ciências. Para Leach e Paulsen 

(1999), nesse período se alicerçou a convicção de que o laboratório levaria o aluno a 

internalizar o espírito e o método da pesquisa científica, melhorando, assim, o ensino 

de ciências. Nesse sentido, Psillos e Niedderer (2002) salientam que a maior parte 

das aulas laboratoriais se concentra inicialmente na repetição de técnicas, o que 

dificulta a inter-relação da teoria com o experimento e prejudica a apreciação da 

vivência como um todo.  

Com relação ao uso do laboratório para a realização de atividades 

experimentais, podemos salientar que o professor que não dispõe de um, acaba se 

esquivando das atividades experimentais, ou ainda aqueles professores que dispõem 

de laboratório, mas não o utilizam. Vale ressaltar que, na maioria das vezes, não é 

necessário um laboratório bem equipado para a realização de experimentos. Outros 

espaços disponíveis que fazem parte do cotidiano do aluno e que são propícios à 

aprendizagem também podem ser usados, como a própria sala de aula e os demais 

ambientes da escola (horta, jardim, cozinha etc.).   

Do mesmo modo, a incorporação de materiais de fácil acesso para a 

experimentação pode proporcionar ao professor e ao aluno um envolvimento e um 

aprendizado contextualizado e dinâmico. Atividades experimentais são excelentes 

para o contato direto com material biológico e fenômenos naturais, assim como devem 

incentivar o envolvimento, a participação e o trabalho em grupo. Isso será possível no 

momento que um experimento bem planejado seja investigativo e tenha relação com 

o contexto de vida do aluno (LEPIENSKI; PINHO, 2010).  

Mesmo que seja reconhecida a existência de fatores limitantes para a 

proposição de experimentação, como ausência de laboratório, falta de tempo para 

preparação, falta de equipamentos, entre outros, um pequeno número de atividades 

experimentais, desde que interessantes e desafiadoras, já será suficiente para 

proporcionar um contato direto com os fenômenos, identificar questões de 
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investigação, organizar e interpretar dados. Essas características devem ser primazia 

no ensino de ciências e precisamos tentar desenvolvê-las como forma de ensinar 

efetivamente ciências às novas gerações (TRIVELATO; SILVA, 2011).  

Em contraposição a essa realidade, vemos autores que apontam a utilização 

de experimentos como ponto de partida para desenvolver a compreensão de 

conceitos, enquanto forma de levar o aluno a participar de seu processo de 

aprendizagem. Pesquisadores como Delizoicov e Angotti (2000), Araújo e Abib (2003), 

Munford e Lima  

(2007), Carvalho (2007), Krasilchik (2008), Marandino, Selles e Ferreira (2009), 

Oliveira (2010), Lepienski e Pinho (2010), entre outros, afirmam que, com a realização 

de experimentos e não apenas com aulas expositivas, o aluno reestrutura seu 

pensamento, iniciando-se na educação científica de forma mais eficaz.  

As atividades experimentais no ensino de ciências são importantes e suas 

principais funções reconhecidas na literatura do ensino de ciências, segundo Oliveira 

(2010, p. 141-146), são:  

  

1. Motivar e despertar a atenção dos alunos;   
2. Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo;   
3. Desenvolver a iniciativa pessoal e a tomada de decisão;   
4. Estimular a criatividade;   
5. Aprimorar a capacidade de observação e registro de informações;   
6. Aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos;   
7. Aprender conceitos científicos;   
8. Detectar e corrigir erros conceituais dos alunos;   
9. Compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma  

investigação;   
10. Compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

11. Aprimorar habilidades manipulativas.  

  

Para Hodson (1994), as aulas experimentais também propiciam um momento 

concreto para que os estudantes compreendam e avaliem seus modelos e teorias, e 

desenvolvam e modifiquem suas ideias e pontos de vista.  

No trabalho em sala de aula, é preciso considerar que a abordagem 

experimental se torna, muitas vezes, um espaço importante para o questionamento da 

própria objetividade científica. Em relação a esse processo, Bizzo (2002, p. 75) 

argumenta:  

  

[...] o experimento, por si só não garante a aprendizagem, pois não é 

suficiente para modificar a forma de pensar dos alunos, o que exige 
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acompanhamento constante do professor, que deve pesquisar quais 

são as explicações apresentadas pelos alunos para os resultados 

encontrados e propor se necessário, uma nova situação de desafio.  

  

Séré (2002) coloca que “fazer” não é suficiente para “aprender”. É indispensável  

“fazer” e tomar consciência do que se faz para “aprender” procedimentos e saber 

usálos. Assim, para o alcance dessa tomada de consciência, é necessária uma maior 

autonomia por parte dos estudantes durante as atividades experimentais.  

Krasilchik (2008), por sua vez, assevera que as atividades experimentais são 

as mais apropriadas, pois estas apresentam como funções: envolver os estudantes 

em iniciações científicas, despertar e manter o interesse dos alunos, compreender 

conceitos básicos, desenvolver habilidades e capacidade de resolver problemas. 

Nesse contexto, Moura e Guerra (2016) defendem ser fundamental criar nas salas de 

aula um espaço de reflexão crítica em torno da ciência, que permita a apropriação de 

suas práticas como instrumento para enxergar os problemas e dilemas da sociedade 

contemporânea. Nesse sentido, Stroupe (2015, p. 1036) afirma:  

  

Apenas expor os alunos a definições de prática científica, ou colocar 

os estudantes para completar atividades cujo objetivo é confirmar 

informações canônicas não é o mesmo que prover oportunidades para 

que os estudantes aprendam a prática científica engajando-se em 

trabalho disciplinar durante um tempo (tradução nossa).  

  

Quando fazemos referência à experimentação, somos levados a entendê-la de 

forma muito ampla, pois ela parece identificar-se com diversas modalidades de ensino 

que possuem caráter prático – tais como debate em grupos, construção de maquetes, 

jogos didáticos e atividades interativas com uso de computadores (MARANDINO; 

SELLES; FERREIRA, 2009).  

Além disso, a existência de um elevado número de termos pode ser usada com 

o mesmo significado, “experiência”, “experimento”, “trabalho prático” e “atividade 

prática”, muitas vezes gerando dúvidas e não explicitando o significado real da 

palavra.   

Assim, usaremos as expressões “experimentação” e “atividade experimental” 

como parte daquilo que se entende como de atividade prática. Tal definição também 

é utilizada por Woolnough (1991). Justificamos nossa escolha pois nesta pesquisa os 

alunos não são apenas expectadores durante o desenvolvimento das atividades 

experimentais investigativas. Pelo contrário, participam da resolução de problemas 
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propostos, elaboram hipóteses e observam os resultados obtidos propondo possíveis 

soluções para o problema.   

Para que uma proposta seja investigativa e aberta, deve-se considerar a 

problematização como fator essencial. A esse respeito, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de ciências ressaltam:   

   

[...] é fundamental que as atividades práticas tenham garantido o 

espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado 

de conhecimentos de procedimentos e atitudes. Como nos demais 

modos de busca de informações, sua interpretação e proposição são 

dependentes do referencial teórico previamente conhecido pelo 

professor e que está em processo de construção pelo aluno. Portanto, 

também durante a experimentação, a problematização é essencial 

para que os estudantes sejam guiados em suas observações 

(BRASIL, 1998, p. 122).  

  

Vale destacar ainda que a experimentação não deve ser vista como uma 

possível mágica para o ensino de ciências, como alerta Moura e Silva (2014, p. 338), 

visto que “experimentação e teoria [...] são interdependentes no processo de 

construção da ciência”. Desse modo, para que a experimentação assuma um papel 

fundamental no ensino e aprendizagem de ciências, ela deve articular sempre o 

fenômeno e a teoria, a fim de que o estudo das ciências seja sempre uma correlação 

entre fazer e o pensar (SILVA; MACHADO; TUNES, 2010).   

Nesse sentido, entendemos que, mesmo diante desse contexto, ainda comum 

na realidade escolar brasileira, é possível que noções simplistas do conhecimento 

científico sejam trazidas na realização do trabalho experimental. Entretanto, para 

Gonçalves (2005), existe uma persistência de ideais empiristas-indutivistas nas 

atividades experimentais em que os professores entendem a experimentação como 

uma forma de provar ao aluno que a teoria está correta, disseminando uma visão 

dogmática da ciência. Essa visão desvaloriza a criatividade do trabalho científico e 

leva os alunos a compreenderem a ciência como um conjunto de verdades 

inquestionáveis, introduzindo rigidez e intolerância em relação ao pensamento 

científico.  

Seguindo preceitos existentes nessa visão, a atividade experimental ocupa um 

papel simplesmente ilustrativo. Silva e Zanon (2000, p. 121) também afirmam que a 

prevalência da concepção empirista é um indício de que muitos professores ainda 

imaginam ser possível “comprovar a teoria no laboratório”. Isso porque, na maioria das 
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vezes, os professores, cuja formação docente se deu em universidades com tradição 

de pesquisa, tendem a criar expectativas de reprodução de suas experiências 

acadêmicas (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009).  

De fato, segundo Serafim (2011), a experimentação vem sendo proposta e 

discutida na literatura de forma bastante diversa quanto ao significado que tais 

atividades podem assumir no contexto escolar. Esse autor atenta para o fato de que 

os problemas no ensino de ciências estão associados às dificuldades de relacionar a 

teoria desenvolvida em sala de aula com a realidade à sua volta, ou seja, o 

conhecimento científico em situações do cotidiano.  

Uma alternativa para aproximar o cotidiano da escola é a criação de atividades 

experimentais que utilizem situações-problema, possibilitando aos alunos a reflexão 

para ir em busca da resolução do problema, despertando a sua potencialidade, para 

que eles construam sua visão de mundo.  

As atividades experimentais, segundo Izquierdo, Sanmartí e Mariona (1999), 

precisam ser algo assim como um guia especialmente desenhado para aprender 

determinados aspectos das ciências, com um cenário próprio (aula, laboratório 

escolar, alunos, materiais), muito diferente do cenário de uma investigação científica.  

A partir do que nos fala Bizzo (2002), entendemos que o professor também 

possui papel fundamental na atividade experimental, pois, se os docentes desejam 

que os alunos aprendam, devem criar um ambiente intelectualmente atrativo, 

proporcionando discussões entre os alunos. Sedano e Carvalho (2017) destacam que, 

durante os trabalhos em pequenos grupos ou nas discussões coletivas, é possível e 

necessário desenvolver atitudes, tais como: cooperação entre alunos, respeito ao 

trabalho dos colegas e respeito às ideias apresentadas pelo outro.  

Assim, notamos que a experimentação escolar resulta de processos de 

transformação de conteúdos e de procedimentos científicos. Esses processos 

possuem semelhanças com o contexto científico, mas possuem configurações 

próprias, embora não sejam atividades didáticas desprovidas de certo caráter 

científico (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). As atividades experimentais 

despertam, em geral, grande interesse nos alunos, além de propiciar uma situação de 

investigação. Nesse sentido, essas aulas, quando planejadas levando em 

consideração esses fatores, constituem momentos particularmente ricos no processo 

de ensino e aprendizagem (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000).  
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Percebemos que a atividade experimental que tenha a intenção de ser 

investigativa auxilia os alunos a alcançarem a compreensão da ciência e a 

desenvolverem o raciocínio científico. Assim, a partir da literatura, discorreremos sobre 

a importância das atividades investigativas, tendo como foco desta pesquisa as 

atividades experimentais, no sentido de promover a inserção dos alunos na cultura 

científica.  

  

  

1.2 Ir além das atividades de laboratório: as atividades investigativas  

  

  

Como já mencionado, as atividades experimentais têm sido consideradas um 

importante recurso no ensino de ciências. Além do reconhecimento de fenômenos, as 

atividades experimentais podem ter um significado maior na formação do aluno, 

quando planejadas para proporcionar a participação ativa e o desenvolvimento de 

habilidades associadas aos processos da ciência. É dentro dessa perspectiva que o 

Ensino de Ciências por Investigação se torna uma importante estratégia de ensino e 

aprendizagem. Segundo Carvalho (2009), exige-se agora que o ensino consiga 

conjugar harmoniosamente a dimensão conceitual da aprendizagem disciplinar com a 

dimensão formativa e cultural.  

Borges (2002) salienta que, em uma atividade de investigação realizada em 

uma sala de aula, o estudante deve ser colocado diante de uma situação na qual ele 

seja solicitado a fazer algo mais do que se lembrar de uma fórmula ou de uma solução 

já utilizada em uma situação semelhante. De acordo com Azevedo (2004), uma 

atividade de investigação, para que assim possa ser considerada, deve levar o aluno 

a refletir, discutir, explicar, relatar e não apenas se limitar a favorecer a manipulação 

de objetos e a observação de fenômenos.   

Em consonância, segundo Maués e Castro (2006), em um ambiente de ensino 

e aprendizagem baseado na investigação, os estudantes e os professores 

compartilham a responsabilidade de aprender e colaborar com a construção do 

conhecimento. Os professores deixam de ser os únicos a fornecerem conhecimento, 

e os estudantes deixam de desempenhar papéis passivos de meros receptores de 

informação.  
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As principais características das atividades de natureza investigativa 

(SPRONKEN-SMITH et al. 2007, p. 2, tradução nossa) são:  

  

 aprendizagem orientada por questões ou problemas;  
 aprendizagem baseada em um processo de busca de 

conhecimentos e construção de novos entendimentos;   
 ensino centrado na aprendizagem, professor tem papel de 

facilitador;  
 alunos assumem gradativamente a responsabilidade por sua 

aprendizagem;  
 desenvolvimento de habilidades de autorreflexão;   processo 

ativo de aprendizagem.  

  

Nesse sentido, acreditamos que um dos fatores que tornam essencial o 

desenvolvimento desse tipo de atividade é a abordagem metodológica na qual ela está 

inserida. Isso porque, para o sucesso do experimento, ele precisa estar muito bem 

planejado, de acordo com os objetivos estabelecidos pelo professor, pois, do contrário, 

não atingirá a função de possibilitar efetiva aprendizagem aos discentes e inseri-los 

no mundo da ciência. Na literatura, encontramos algumas formas de atividades 

experimentais que podem promover a investigação, entre elas: as demonstrações 

investigativas, o laboratório aberto, as questões abertas e os problemas abertos.  

As demonstrações experimentais investigativas são realizadas pelo professor 

com a finalidade de comprovar uma teoria, contudo, este não pode nem deve ser o 

único objetivo, visto que o caráter primeiro é o de um teste, esclarecendo as 

possibilidades de falha do experimento. Nesse sentido, Azevedo (2004) salienta que 

as demonstrações experimentais investigativas partem da apresentação de um 

problema ou de um fenômeno a ser estudado e levam à investigação a respeito desse 

fenômeno.  

Para Azevedo (2004), uma outra forma de atividade experimental investigativa 

é o laboratório aberto, o qual busca, assim como outras atividades de ensino por 

investigação, a solução de uma questão, que, no caso, será respondida por um 

experimento. Essa busca de solução pode ser dividida em seis momentos: proposta 

do problema; levantamento de hipóteses; elaboração do plano de trabalho; montagem 

do arranjo experimental e coleta de dados; análise dos dados; e conclusão. Sendo 

assim, não basta apenas o docente dominar o conteúdo em questão, mas sim tornar-

se um questionador, argumentando e propondo desafios, ou seja, atuando como 

orientador do processo de ensino.  
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Nas questões abertas são propostos fatos relacionados ao dia a dia dos alunos, 

buscando uma associação com as explicações de conceitos discutidos em aulas 

anteriores. Segundo Azevedo (2004), sua importância pode ser percebida na 

aplicação de conceitos para a compreensão de fenômenos, na seleção e organização 

de informações para enfrentar situações-problema, na organização de informações e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, assim como na construção de 

argumentos consistentes.  

Nos problemas abertos, de acordo com Azevedo (2004), o aluno irá enfrentar 

uma situação problemática aberta buscando elaborar hipóteses, resolvendo o 

problema, verbalizando o que fez, levando-o à matematização dos resultados obtidos.  

Sasseron (2008) salienta que o ensino por investigação como instrumento que 

vise à iniciação das crianças à alfabetização científica não precisa somente 

compreender a manipulação de materiais para a resolução de problemas associados 

a fenômenos naturais. O importante é que, nesses casos, as experiências realizadas 

na escola privilegiem questionamentos e discussões, a partir das quais os alunos  

“levantem hipóteses, construam argumentos para dar credibilidade a tais hipóteses, 

justifiquem suas afirmações e busquem reunir argumentos capazes de conferir 

consistência a uma explicação para o tema sobre o qual se investiga” (SASSERON, 

2008, p. 38). Ainda em conformidade com Sasseron (2013), ao utilizar ações e 

estratégias próprias das ciências, a construção do argumento deve ser resultado das 

análises feitas durante uma investigação, podendo ser comunicada tanto oral quanto 

graficamente.  

  

  

 1.2.1 Ensino de Ciências por Investigação (ENCI)  

  

  

O ENCI no Brasil vem se firmando, sendo possível observar um aumento na 

quantidade de pesquisas que apontam a necessidade dessa abordagem didática para 

o ensino de ciências (AZEVEDO, 2004; SÁ; MAUÉS; MUNFORD, 2008; CARVALHO, 

2013; SOLINO; FERRAZ; SASSERON, 2015).  

O ensino de ciências por investigação promove uma aprendizagem com 

estímulo ao pensamento crítico, raciocínio, colaboração e resolução de problemas. A 

investigação também apoia o processo de alfabetização científica, permitindo que os 
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estudantes possam ler, escrever e se comunicar sobre ciência em contextos do mundo 

real, tornando o aprendizado em ciências mais significativo e duradouro (KRAJCIK; 

SUTHERLAND, 2010).  

Para Carvalho e Castro (2002) a prática pedagógica, nesta perspectiva 

investigativa, busca por meio dos procedimentos didáticos, o encontro entre o ensinar 

e o aprender, o que torna o ensinar um esforço e não uma certeza. Utilizar atividades 

investigativas como ponto de partida para desenvolver a compreensão de conceitos é 

a forma de levar o aluno a participar de seu processo de aprendizagem e sair de uma 

postura passiva. Nesse sentido, Azevedo (2004) reforça que uma atividade de 

investigação deve fazer sentido para o aluno, de modo que ele saiba o porquê de estar 

investigando o fenômeno apresentado.  

Sasseron (2015) reconhece o ensino por investigação como uma abordagem 

didática capaz de promover uma aproximação com o trabalho científico. Para a autora, 

tal abordagem:  

  

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. (SASSERON, 2015, p. 58).  

  

Nesse contexto, o ensino por investigação configura-se como uma estratégia 

de ensino que engloba atividades centradas no aluno, possibilitando o 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de tomar decisões, de avaliar e de 

resolver problemas (SÁ; MAUÉS; MUNFORD, 2008).  

O ENCI não tem a pretensão de formar cientistas, mas promover ao educando 

o desenvolvimento de competências que são favorecidas ao envolver-se em 

atividades experimentais investigativas. Nesse sentido, propõe situações nas quais o 

aluno é levado a investigar, interpretar, debater, observar, registrar, falar, trabalhar em 

equipe. 

Carvalho (2013) propõe que a utilização de Sequências de Ensino 

Investigativas pretende promover aos alunos condições de trazer seus conhecimentos 

prévios para iniciar os novos, tendo ideias próprias e discuti-las com seus colegas e 

professor, passando, assim, do conhecimento espontâneo ao científico. Nessa 

publicação, a autora nos expõe as etapas de um trabalho investigativo, a saber:  
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- Apresentação do problema: representa o primeiro momento de uma 

atividade investigativa e se configura como essencial, uma vez que é o motivador da 

construção do conhecimento. Esse processo de tornar as atividades experimentais 

investigativas convidativas para os alunos começa no planejamento e na 

problematização do experimento. Segundo Lim (2011), ao permitir que os alunos 

considerem fatos que são confrontados com a apresentação do cenário problemático, 

estes tornam-se reflexivos e desenvolvem o pensamento crítico.   

Carvalho (2013) destaca que, muitas vezes, o problema é considerado um 

desafio que pode ser resolvido tanto a partir de atividades experimentais quanto não 

experimentais. O professor tem o papel de mediador nas atividades investigativas, 

uma vez que auxilia os alunos na construção do conhecimento científico. Para o 

sucesso desse momento, sugere-se organizar os alunos em pequenos grupos para 

entregar a proposta, estabelecendo regras para a solução do problema. Vilches e Gil-

Pérez (2011) defendem a importância do trabalho em grupo para a aproximação dos 

estudantes das características próprias das atividades científicas. Para os autores:  

  

Mas o trabalho em grupos, não favorece notadamente apenas a 

aprendizagem significativa e a imersão na cultura científica, mas 

também contribui para um bom clima na sala de aula com a integração 

de alunos e professores em uma tarefa comum, que constitui um 

instrumento fundamental para superar as dificuldades e o 

estabelecimento de relações positivas de cooperação. Resulta ainda 

mais, sendo essencial para a aquisição de competências necessárias 

nos diferentes níveis de ensino, tais como as relativas às 

competências sociais de cidadania e comunicação. (VILCHES; GIL-

PÉREZ, 2011, p. 78, tradução nossa).  

  

Ao apresentar a atividade, o professor deve torná-la intrigante para despertar a 

atenção dos alunos (CARVALHO, 2013), favorecendo o engajamento dos estudantes.  

Para a autora, não pode ser algo que os espantem, e sim provoque interesse de tal 

modo que se envolvam na procura de uma solução, e essa busca deve permitir que 

os alunos exponham os conhecimentos anteriormente adquiridos sobre o assunto 

(CARVALHO, 2013).  

- Etapa de resolução do problema pelos alunos (levantamento de 

hipóteses): na etapa da resolução do problema, os alunos se envolvem na busca pela 

resolução do problema, previamente apresentado pelo professor. De acordo com 

Carvalho (2013), nessa etapa, o importante não é o conceito que se quer ensinar, mas 

as ações manipulativas que dão condições aos alunos de levantarem suas hipóteses.  
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Nessa etapa, são iniciadas as construções de hipóteses e a busca pela 

resolução do problema e sua compreensão. Após o entendimento dos objetos, temos 

a reflexão e a conceituação. Assim, levantar hipóteses também é um processo 

realizado na ciência, uma vez que, para Gil-Pérez et al. (2011), a hipótese tem um 

papel de articulação e de diálogo entre as teorias, as observações e as 

experimentações, servindo de guia à própria investigação.  

Ainda segundo Carvalho (2013), as concepções espontâneas dos alunos são 

uma constante em todas as propostas construtivistas, pois a partir dos conhecimentos 

que o estudante traz para a sala de aula é que ele procura entender o que o professor 

está explicando ou perguntando. Todo aluno, segundo a autora, seja do Ensino 

Fundamental ou de qualquer outro nível de ensino, interpreta a realidade e as 

informações de acordo com o próprio conhecimento, ou seja, o que já aprendeu, o que 

acredita, o que já observou e o que entende.  

Para Gil-Perez et al. (2011), o problema existirá se e somente se a pessoa que 

o projeta identifica que há algo interessante parar resolver, mas não dispõe de 

procedimentos automáticos que lhe permitam chegar à solução de maneira mais ou 

menos imediata, mas requer um processo de reflexão ou tomada de decisões sobre a 

sequência dos passos a seguir, ou seja, para que um problema seja realmente um 

problema não deve ter uma solução evidente para a pessoa interessada em resolvê-

lo, é necessário que se realize uma investigação.   

Nesse processo, é preciso lembrar que as falhas nas atividades ou dados 

inesperados são comuns. Para Carvalho (2013), o erro nessa etapa é importante para 

separar as variáveis que interferem daquelas que não interferem na resolução do 

problema, visto que os alunos precisam errar, isto é, propor coisas que pensam, 

testálas e verificar que não funcionam.  

Quando um aluno percebe um erro é porque ele está atento, interpretando as 

informações discutidas e comparando-as com seu conhecimento adquirido. Sendo 

assim, os erros não devem ser esquecidos e sim valorizados para gerar reflexões e 

permitir o uso da capacidade de raciocínio.  

Quando os alunos não obtêm a resposta esperada, ficam confusos com seu erro.  

Segundo Borges (2002), o desprezo ao experimento que “não deu certo” faz com que 

suas causas não sejam investigadas e, com isso, uma situação potencialmente valiosa 

de aprendizagem se perde.  
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Nesse sentido, o papel do professor é muito importante, pois, ao propor 

situações em que os alunos possam refletir suas ideias, oferecendo-lhes novos 

conhecimentos, criam-se condições para que os alunos compreendam o erro.  

- Etapa de contextualização e sistematização dos conhecimentos 

(observando a argumentação): na etapa de organização dos conhecimentos, o 

professor tem um papel muito importante. Em conformidade com Carvalho (2009), a 

aula, nesse momento, precisa proporcionar espaço e tempo para a sistematização 

coletiva do conhecimento, pois, ao ouvir o outro, ao responder ao professor, o aluno 

não só relembra o que fez, mas também colabora na construção do conhecimento que 

está sendo sistematizado. Como propõe Lemke (1997, p. 2 apud CARVALHO, 2013), 

é o início do “aprender a falar ciência”. Para Carvalho (2013), esta é a passagem da 

ação manipulativa à ação intelectual.  

Dessa forma, a leitura e a discussão de texto para sistematização de 

conhecimento, segundo Carvalho (2013), devem ser pensadas como uma atividade 

complementar ao problema. Para Sedano (2013), por sua vez, o texto, quando inserido 

no ambiente do fazer ciência, provoca o educando a refletir sobre a discussão 

proposta, pensar criticamente, tomar posição com base na relação com o que é 

apresentado no texto e em seus conhecimentos prévios. Sedano (2013) ainda ressalta 

que o interesse da leitura consiste no que o material proposto possa oferecer desafios 

para o aluno.  

- Registro e avaliação do trabalho (escrever e desenhar): os registros 

escritos e desenhos feitos pelos alunos representam ferramentas importantes nas 

aulas experimentais investigativas, considerando-se que essas produções podem ser 

vistas como “respostas” aos desafios que foram apresentados aos discentes. Para 

Oliveira e Carvalho (2005), o uso da escrita se apresenta como instrumento de 

aprendizagem que realça a construção pessoal do conhecimento. Por sua vez, 

Carvalho (2001, p. 184), destaca ainda que “falar, ouvir e procurar uma explicação 

sobre os fenômenos, depois escrever e desenhar, isto é, se expressar em diversas 

linguagens, solidifica e sistematiza os conceitos aprendidos”.  

Nessa perspectiva, os registros realizados nas atividades experimentais 

investigativas podem constituir indicadores da apropriação de novas linguagens, 

promovendo, assim, uma aproximação dos estudantes com elementos da cultura 

científica escolar.  
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Em consonância, Trivellato et al. (2004) destacam que os desenhos de 

observação são uma ferramenta utilizada até pelos pesquisadores e podem ser úteis 

para avaliarmos se os alunos estão assimilando o que está sendo estudado. Nesse 

sentido, Sasseron (2013) afirma que o desenho deve ser encarado como mais uma 

linguagem a qual os alunos utilizam para fazer-se entender.  

Dessa forma, por meio das etapas descritas anteriormente e das interações 

didáticas, Carvalho (2006) afirma que os professores devem propor questões 

interessantes e desafiadoras aos estudantes. Isso deve ser feito com o objetivo de 

que, ao resolverem os questionamentos propostos, os educandos possam conhecer 

os enfoques próprios da cultura científica.  

Na abordagem da aprendizagem de ciências como enculturação, aprender essa 

disciplina envolve uma socialização dos alunos nas práticas e linguagens da 

comunidade científica (TRIVELATO; SILVA, 2014). Nesse sentido, entendemos que o 

ensino por investigação pode promover a aproximação do aluno com elementos da 

cultura científica, levando-o a construir a habilidade de compreender o mundo e 

desenvolver competências que permitam a ele agir ativamente.  

  

    

2 A CULTURA CIENTÍFICA  

  

  

Sob uma perspectiva de cultura científica para todos, em documento da 

UNESCO para a educação, o representante dessa instituição no Brasil, Jorge 

Werthein, fez referências à importância do ensino de ciências como meio capaz de 

transformar os indivíduos em um “melhor inquilino do Planeta” (UNESCO, 2003, p. 8). 

Werthein ressalta a importância de o Brasil propiciar a todos a possibilidade de 

escolarização, desde que esta, por parte das ciências naturais, não seja uma 

educação vazia, e sim pautada em conhecimentos científicos em favor da constituição 

da inserção dos alunos na cultura científica.  

Segundo Capecchi (2004), a ciência pode ser entendida como uma forma de 

cultura, uma vez que é construída socialmente e que possui práticas específicas que 

são sustentadas pelo compartilhamento de crenças, regras e linguagem própria. Essa 

concepção da ciência como cultura tem sido reconhecida pela sociologia e filosofia da 
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ciência nas últimas duas décadas, bem como por outros autores que trabalham com 

ensino de ciências, como Krasilchik e Marandino (2004).  

Por muito tempo, na história da educação brasileira, entretanto, os cenários 

escolares, bem como o ensino de ciências, foram idealizados pelo modelo tradicional, 

com preocupação focada na transmissão do conhecimento produzido pela 

humanidade (BRASIL, 1997) e não necessariamente na aprendizagem, muito menos 

na autonomia, do estudante. Nesse sentido, Macedo e Katzkowicz (2003, p. 67) 

comentam:   

  

Continuar mantendo a maior parte da população como analfabetos 

científicos pressupõe um aspecto que só faz agravar os grandes traços 

de iniquidade da região, inabilitando essa maioria de participar 

democraticamente na tomada de decisões sobre o uso dos progressos 

científicos na sociedade.   

  

Para Cobern e Aikenhead (1998), a aprendizagem da ciência depende da 

harmonia entre a cultura científica e a cultura cotidiana do estudante. Quando existe 

uma harmonia entre elas, a cultura científica reforça a cotidiana, ou seja, reforça no 

aluno uma visão de mundo preexistente, então o resultado é denominado de 

enculturação. De acordo com Toharia (2001), alunos imersos na cultura científica são 

aqueles que podem compartilhar com outros determinados conhecimentos básicos, 

históricos, conceituais, generalistas, que lhes ajudam a compreender melhor e a 

apreciar mais o mundo que lhes rodeia.  

Proporcionar oportunidades para que todos se envolvam em uma cultura 

científica e tecnológica não está relacionado somente a esforços limitados por uma 

perspectiva educacional, mas também à perspectiva ética e de compromisso social.  

Para Macedo e Katzkowicz (2003, p. 69), além disso, a cultura científica “[...] é 

necessária para explorar plenamente o potencial das comunidades científicas de todo 

o mundo e para orientar o progresso científico”.  

Vogt e Polino (2003, p. 65) defendem que a “[...] cultura científica é uma 

condição da sociedade e não um atributo que se expressa em estoques de 

conhecimento  

incorporado por indivíduos isoladamente”. Para tanto, a cultura científica “[...] exige um 

olhar sistêmico sobre instituições, grupos de interesses e processos coletivos 

estruturados em torno de sistemas de comunicação e difusão social da ciência, 
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participação dos cidadãos ou mecanismos de avaliação social da ciência” (VOGT; 

POLINO, 2003, p. 65).  

Nesse contexto, Sasseron (2015) propõe que podemos conceber a cultura 

científica como um conjunto de ações e de comportamentos envolvidos na atividade 

de investigação e divulgação de um novo conhecimento sobre o mundo natural. Nessa 

perspectiva, para Motokane (2015), o acesso a essa cultura promove a inserção do 

indivíduo na lógica e na prática científica e lhe proporciona a chance de entender o 

mundo sob o ponto de vista da ciência.  

Por sua vez, para Vogt (2003), a expressão “cultura científica” vem 

demonstrando que a ciência é uma manifestação cultural, sendo entendida como as 

manifestações de um povo, apresentadas na filosofia, na ciência, nas artes e na 

literatura.  

Em 2006, Vogt retorna à discussão sobre o conceito de cultura científica, 

destacando termos algumas vezes utilizados como sinônimos daquela, fato do qual 

ele diz discordar:   

      

Melhor do que alfabetização científica (tradução para scientific 

literacy), popularização/vulgarização da ciência (tradução para 

popularization/vulgarization de la science), percepção/compreensão 

pública da ciência (tradução para public understanding/awarness of 

science), a expressão cultura científica tem a vantagem de englobar 

tudo isso e conter ainda, em seu campo de significações, a ideia de 

que o processo que envolve o desenvolvimento científico é um 

processo cultural, quer seja ele considerado do ponto de vista de sua 

produção, de sua difusão entre pares ou na dinâmica social do ensino 

e da educação, ou ainda do ponto de vista de sua divulgação na 

sociedade, como um todo, para o estabelecimento das relações 

críticas necessárias entre o cidadão e os valores culturais de seu 

tempo e de sua história. (VOGT, 2006, p. 24-25).   

    

Segundo Carvalho (2005, p. 33), essa cultura científica diz respeito:   

  

Àquilo que está implicado nas ciências, aquilo que as faz existir, que 

as mantêm vivas através de gerações, que as renova. Cientistas, 

técnicos, pessoas, processos, técnicas, métodos, contextos, produtos, 

trocas, regras, crenças, autoridade, terminologias, critérios, 

valorização, reconhecimento, criatividade, rupturas, história, egoísmo, 

falta de ética, política, submissão, interesse, ética, autonomia, 

liberdade, visões de mundo, restrições, desinteresse, comunicação, 

linguagem, entre outros tantos, são aspectos dessa cultura. Se estes 

aspectos são representativos da cultura científica, ao observar-se o 

ensino tradicional de ciências, no nível fundamental e médio, verifica-
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se que ali é quase inexistente a atenção à perspectiva cultural das 

ciências.  

  

Compreendemos a cultura científica como uma característica da sociedade, 

atrelada à produção de conhecimentos científicos e avanços tecnológicos. Assim, 

buscando a inserção dos alunos na cultura científica, apoiamo-nos em Carvalho 

(2005) ao considerarmos a tentativa de tornar as aulas de ciências espaços 

democráticos de saber e participação, em que os alunos deixem de ser sujeitos 

passivos e busquem compreender sua própria cultura.  

Considerando a sala de aula, de modo a não tornar o ensino de ciências 

contraditório às ideias explicitadas, a abordagem de conteúdos científicos precisa 

atentar para que os conceitos e outros elementos da cultura científica não sejam 

apresentados como construções aproblemáticas e encerradas em si mesmas, não 

passíveis de questionamentos e formulados de modo linear e algorítmico por uma 

pequena e privilegiada elite intelectual (GIL-PÉREZ et al., 2001). Carvalho (2005, p. 

63) ressalta que, em aulas de ciências, “[...] temos de levar os alunos a entender e a 

participar da cultura científica fazendo com que eles pratiquem seus valores, suas 

regras e principalmente as diversas linguagens das ciências”.  

Nessa perspectiva, para Moura e Guerra (2016), um cidadão para tomar 

decisões conscientes sobre temas de interesse público precisa reconhecer quais são 

as bases – ligadas à cultura em que se encontra imerso – para a construção de 

respostas às questões de seu tempo e espaço.  

Segundo Yamada e Motokane (2013), ser alfabetizado cientificamente não 

significa ser um cientista ou possuir todo conhecimento sobre as ciências, mas que o 

aluno tenha acesso a um conjunto de ações que caracterizam a cultura científica, 

como, por exemplo, formular hipóteses, desenvolver habilidades de leitura e escrita, 

explicar fenômenos e argumentar. De acordo com Cachapuz et al. (2005), podemos 

ampliar o espectro de ações que caracterizam a cultura científica incluindo regras, 

valores, modos de produção, validação e divulgação que lhe são peculiares, assim 

como também lhe é singular a linguagem compartilhada entre os membros dessa 

cultura.  

Nesse sentido, faz-se necessário respeitar o fato de que os alunos apresentam 

ritmos e maneiras diferentes para realizar uma aprendizagem – como andar, falar, 

brincar, comer, ler com autonomia, escrever, realizar cálculos, expressar-se 
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oralmente, entre outras. Com base nessas discussões, Maria Pilar Jiménez Aleixandre 

(2003, p. 2) explica que:  

  

A cultura da ciência, como a de uma profissão de um ofício, é um 

conjunto de conhecimentos teóricos e práticos, tendo em conta que 

nesse contexto o fim prático não se refere unicamente a manipulações 

ou manejo de instrumentos, mas também à mobilização de conceitos 

e modelos, a familiarizar-se, por exemplo, com os métodos que têm a 

ciência para eleger entre várias teorias ou hipótese alternativas a que 

se correspondem melhor com os dados ou justificativas disponíveis 

(tradução nossa).  

  

Acreditamos que o ensino por investigação pode promover, por meio da 

problematização, o levantamento de hipóteses, a aproximação com a forma como a 

ciência é desenvolvida e, portanto, se aproxima também da cultura científica, pois, 

como afirma Carvalho (2013, p. 9), é preciso:  

  

[...] criar um ambiente investigativo em salas de aula de Ciências de 

tal forma que possamos ensinar (conduzir/mediar) os alunos no processo (simplificado) 

do trabalho científico para que possam gradativamente ir ampliando sua cultura 

científica, adquirindo, aula a aula, a linguagem científica.   

Corroboramos com Oliveira (2006), quando afirma que as aulas de ciências que 

encaminham os alunos a uma enculturação científica devem também se preocupar 

com a desenvoltura das habilidades de comunicação, sejam orais ou escritas, em uma 

perspectiva coerente com aspectos do conhecimento científico.  

Considerando as ações em sala de aula, Carvalho (2005) retrata a importância 

das linguagens de fala e escrita como sistemas simbólicos utilizados para construir, 

descrever e apresentar os processos e argumentos científicos. É, portanto, necessária 

a criação de um espaço para a fala dos alunos nas aulas. Por meio da fala, além de 

poder tomar consciência de suas próprias ideias sobre os fenômenos estudados, o 

aluno também tem a oportunidade de poder ensaiar um novo gênero discursivo, que 

carrega consigo características da cultura científica (CAPECCHI; CARVALHO, 2000). 

Assim, segundo Carvalho (2005), vislumbrando uma mudança da linguagem cotidiana 

para a linguagem científica dos alunos:  

   

[...] devemos entender o ensino e aprendizagem das ciências como 

um processo de enculturação cientifica, isto é, temos de levar os 

alunos a entender e a participar da cultura científica fazendo com que 

eles pratiquem seus valores, suas regras e principalmente as diversas 

linguagens das ciências. (CARVALHO, 2005, p. 63).  
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De acordo com Rivard e Straw (2000, p. 569):   

  

Fala e escrita são modalidades complementares. O uso da escrita 

como um instrumento para a aprendizagem realça a construção 

pessoal do conhecimento, enquanto que o uso da fala para a 

aprendizagem é consistente com o pensamento socioconstrutivista. 

Uma estratégia instrucional incluindo ambas deveria aumentar a 

aprendizagem mais do que usando uma das duas modalidades de 

linguagem sozinha. (tradução nossa).  

  

Segundo Strieder (2007), o ensino escolar de ciências deve considerar as 

necessidades atuais da população com o fim de facilitar seu cotidiano, através de uma 

formação da cultura científica de forma ampla:  

  

[...] o ensino de ciências poderá contribuir intensamente para que a 

escola se torne um instrumento de efetivo resultado para que o projeto 

da formação e disseminação da cultura cientifica se torne realidade. 

Assim, tornar-se-á possível que sejam inseridas modificações nas 

atividades unicamente de estudo de leis e teorias, muitas vezes, 

tratadas sem origem e sem história, sem relação com os momentos de 

organização social ou visões de mundo hegemônicas à época de sua 

produção. (STRIEDER, 2007 p. 84).   

  

Ao pensar em como ensinar ciências aos alunos, é importante que as situações 

propostas sejam contextualizadas, propiciando a eles o ingresso na cultura científica.  

Isso lhes permite acessar saberes científicos e agregar valores éticos e morais que 

vão ajudar a formar um cidadão capaz de atuar criticamente diante de questões do 

cotidiano relacionadas à ciência, à tecnologia, à cultura e à sociedade em geral.  

Assim, observamos que reconhecer a necessidade da educação científica 

implica argumentar a favor de um ensino de ciências capaz de fornecer subsídios para 

que os alunos consigam compreender e discutir os significados dos assuntos 

científicos, de modo a aplicá-los em sua vivência no mundo atual (SASSERON, 2008). 

O conceito de cultura científica constitui um “modo de entrelaçar” a ciência que os 

alunos aprendem na escola a seus modos cotidianos de reagir, pensar, emocionar-se 

e atuar, que poderia incorporar-se em seu pensamento familiar, tanto como o íntimo 

vocabulário da cultura (SOLOMON, 1997).  

Desse modo, defendemos que a escola, representando um local de apropriação 

de cultura e valorizando a diversidade cultural entre os alunos, colabora não só para 

a educação em ciências, mas também para a construção de uma sociedade solidária 
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e menos excludente. Nesta, esperamos que o ensino e a aprendizagem ocorram de 

forma planejada, contextualizada, intencional, organizada e, principalmente, para 

todos, com igualdade de acesso e construção da autonomia dos sujeitos, 

vislumbrando a inserção dos alunos na cultura científica.  

  

  

2.1 Aspectos do ensino que promovem uma aproximação com a cultura 

científica  

  

  

Atualmente, muitas reflexões vêm fomentando orientações ao ensino de 

ciências, objetivando a compreensão da ciência, da tecnologia, do ambiente, de suas 

relações umas com as outras e de seu envolvimento com a sociedade. Assim, a 

experimentação torna-se uma questão expressiva no ensino de Ciências 

(CACHAPUZ, 2000).   

Observamos, entretanto, que o ensino de ciências, na maioria das vezes, é 

realizado sem contextualização, o que faz com que o aluno não consiga estabelecer 

relações entre os conhecimentos científicos e as situações do cotidiano. Segundo 

Santos (2007), a maneira como o ensino de ciências tem sido realizada restringe-se, 

em sua maior parte, a um processo de memorização de vocábulos, de sistemas 

classificatórios e de fórmulas, de modo que os estudantes, apesar de aprenderem os 

termos científicos, não se tornam capazes de apreender o significado de sua 

linguagem.  

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), os resultados decorrentes da 

atividade científica ainda são pouco acessíveis à maioria das pessoas escolarizadas 

e, por isso, passíveis de uso e compreensão acríticos e ingênuos, evocando a 

necessidade de um ensino que possibilite aos estudantes incorporarem no seu 

universo a ciência como cultura. Assim, com o intuito de inserir os alunos numa cultura 

científica, durante as aulas de ciências, Lorenzetti e Delizoicov (2001) sugerem a 

realização de atividades experimentais. Em conformidade com esses autores:   

  

O desenvolvimento dos conteúdos procedimentais será de 

fundamental importância durante a realização das aulas práticas. 

Observar atentamente o fenômeno em estudo, estabelecer hipóteses, 

testá-las via experimento, registrar os resultados, permite que os 

alunos ajam de forma ativa sobre o objeto de estudo, possibilitando 
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uma melhor compreensão do experimento (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001, p.  
46).  

  

Parece necessário destacar as atividades experimentais investigativas para 

fomentar o entendimento da ciência como cultura. Nesse sentido, a experimentação 

nas aulas de ciências torna-se importante e valorosa para a compreensão do 

conhecimento científico. Seguindo Séré, Coelho e Nunes (2003), concebemos a 

experimentação como forma de favorecer o estabelecimento de articulação entre o 

mundo dos objetos, o mundo dos conceitos, leis e teorias, das linguagens simbólicas, 

além do papel importante que esta pode vir a desempenhar na formação do indivíduo.  

Baseados nos autores já apontados, corroboramos Fernandes e Silva (2004) 

quando destacam que a construção do conhecimento científico pode se efetivar em 

contextos experimentais que permitam aos estudantes reestruturarem e construírem 

seus saberes e capacidades. Igualmente, corroboramos também Carvalho et al. 

(2010), ao afirmarem que as temáticas ensinadas exigem atividades vivenciadas, 

havendo, assim, a formação de uma atitude científica, que está intimamente vinculada 

ao modo como se constrói o conhecimento. Além de auxiliar no desenvolvimento de 

conhecimentos científicos, as atividades experimentais investigativas possibilitam que 

os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como 

desenvolver soluções para problemas complexos.  

A necessidade de atividades experimentais, desenvolvidas numa perspectiva 

investigativa, tem se tornado cada vez mais consenso entre diversos pesquisadores 

do ensino de ciências (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2011; 

SASSERON; CARVALHO, 2011). Essa preocupação está relacionada principalmente 

com a formação cidadã dos alunos para ação e atuação em sociedade (SASSERON, 

2008).  

Pesquisas realizadas desde a década de 1990, principalmente no LaPEF, têm, 

basicamente, como cerne a procura por entender de que forma os alunos no início de 

sua escolarização trabalham com atividades de conhecimento científico que exploram 

conceitos dessa disciplina por um viés investigativo. Nesse contexto, cabe ao aluno o 

papel de pesquisador e, ao professor, o de orientador desse trabalho.  

Os aspectos de sala de aula que aproximam o ensino de ciências à cultura 

científica foram apontados por Briccia et al. (2017). No Quadro 1, a seguir, 

identificamos várias habilidades que estão presentes em uma atividade experimental 
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investigativa, a qual utilizaremos para analisar as interações verbais dos estudantes, 

registros escritos e desenhos, buscando, assim, identificar se as ações dos alunos 

podem inseri-los em um processo de cultura científica.   

  

Quadro 1 – Relações entre ensino de ciências por investigação e aspectos da cultura 

científica.  

Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor (P)  

/Aluno (A)*  

Como se aproxima aspectos da cultura científica – 

inserção dos alunos na cultura científica  

Problematização  

Proposta de uma 
situação problema  
(P)  

  
Resolução  
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 (anexo) sobre o trabalho científico (Gil Pérez 

op. Cit), a problematização é ponto principal para a 

construção do conhecimento cientifico.   

Levantamento 

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.   

Planejamento da 

Investigação  

Reflexão sobre o 
interesse e  
relações CTSA  
(A)  
Planejamento e 

replanejamento 

hipóteses (A) 

Elaboração de 

estratégias (A)  

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.  

 

Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor (P)  

/Aluno (A)*  

Como se aproxima aspectos da cultura científica – 

inserção dos alunos na cultura científica  

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

 

Obtenção e 

análise dos dados  
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”.  

Etapas das 

conclusões  

Argumentos (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”.  

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  

Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor (P)  

/Aluno (A)*  

Como se aproxima aspectos da cultura científica – 

inserção dos alunos na cultura científica  

  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, p. 6-7).  

Legenda: * Apesar de estarmos centrando as etapas no aluno, entendemos a intermediação do professor como 

fundamental para que estas se realizem.  
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Assim, a partir do exposto no Quadro 1, podemos observar que as ações dos 

alunos durante uma atividade experimental investigativa podem promover habilidades, 

entre elas: a resolução de problemas – nesse sentido, para Gil-Pérez et al. (2005), 

a problematização é ponto principal para a construção do conhecimento científico; o 

planejamento e elaboração de estratégias – no qual, para Gil-Pérez et al. (2005) 

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; o levantamento 

de hipóteses – sobre esse aspecto, Furman e Podestá (2009) defendem que, ao 

formularem hipóteses, os alunos estão praticando a própria lógica e imaginação para 

responder às perguntas investigativas; o uso de evidências, compreendidas, de 

acordo com os autores supracitados, como competência científica; o estabelecimento 

de relações – nesse sentido, Briccia et al. (2017) ressaltam que transpor um 

conhecimento aprendido é fundamental para sua sistematização em sala de aula; a 

criação de argumentos, na qual Sasseron e Carvalho (2009) destacam como um 

discurso em que alunos e professor apresentam suas opiniões, descrevendo suas 

ideias; a construção de explicações, que, para Briccia (2009), leva a uma 

aproximação com a cultura científica; a realização de registros gráficos, nos quais 

Gil-Pérez et al. (2005) apontam que se deve prestar atenção a aspectos da 

comunicação, como forma de promover a cultura científica.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

  

    

Este capítulo apresenta etapas metodológicas utilizadas para a análise 

(CARVALHO, 2011) da implementação de uma SEI e está baseado em trabalhos que 

apresentam ações didáticas voltadas para o ensino de ciências (GIL-PÉREZ et al., 

2001; DELIZOICOV, 2005; CARVALHO, 2006; KRASILCHIK, 2008; MARANDINO; 

SELLES; FERREIRA, 2009; SASSERON, 2015). O estudo desenvolvido tem como 

objeto a perspectiva do ensino de ciências por investigação, proposto por diversos 

autores, entre eles, Carvalho (2013). De modo geral, interessa-nos observar, a partir 

do exposto por esses autores e em conformidade com os registros obtidos a partir da 

realização da SEI, os encaminhamentos dos estudantes quanto à sua aproximação 

com elementos da cultura científica.  

    

  

3.1 Percurso metodológico  

  

  

O trabalho aqui apresentado é uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma 

vez que observaremos diretamente as interações ocorridas dentro do ambiente 

escolar.  

Nesse sentido, Tuzzo (2016, p. 130) destaca que:  

  

Pesquisar é como um raio de luz que ao iluminar um objeto nos oferece 

uma perspectiva, mas se a luz for aumentando poderemos ver outros 

ângulos, outros lados... e assim nossa percepção também vai sendo 

ampliada podendo mudar a nossa ideia quanto à forma, o tamanho, à 

cor. Pesquisar é escrever um soneto de luz. A luz que parte do objeto, 

mas que se concretiza na clareza de novas ideias de um universo 

multifacetado de pesquisas, de arte e de vida.  

  

Para André (2013), as abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam 

numa perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente 

construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na 

realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. Assim, na investigação 

qualitativa em educação, segundo Goldenberg (2001), o pesquisador deve estar 

interessado no aprofundamento da compreensão de um grupo, instituição ou 
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organização social, quando não há representatividade numérica significativa e, 

havendo, torna-se secundária.  

Inserida nessa abordagem, podemos observar que esta pesquisa, de acordo 

com Teixeira e Megid Neto (2017), caracteriza-se como Pesquisa de Natureza 

Interventiva (PNI) e que, segundo os autores, pode ser utilizada para enquadrar uma 

multiplicidade de modalidades de pesquisa caracterizadas por articularem, de alguma 

forma, investigação e produção de conhecimento, com ação e/ou processos 

interventivos. Nesse sentido, autores como Dubost (1987), Chizzotti (2006), Dionne 

(2007) e Thiollent (2011) valorizam as PNIs como modalidades de investigação úteis 

para gerar conhecimentos, práticas alternativas/inovadoras e processos colaborativos.  

Este trabalho apresenta características que nos permitiram também classificá-

la como pesquisa de aplicação, pois segundo Teixeira e Megid Neto (2017), como 

parte dos trabalhos desenvolvidos nesta modalidade temos pesquisas buscando 

informações e dados empíricos relativos ao teste de sequências e estratégias 

didáticas, oficinas, unidades de ensino, materiais didáticos, propostas de programas 

curriculares, cursos e outros processos formativos etc. Para Franco (2005) e Bogdan 

e Biklen (2010), mesmo considerando que os sujeitos não são alçados à condição de 

pesquisadores, é importante, nesses casos, que os investigadores procurem captar a 

perspectiva desses sujeitos sobre o processo desenvolvido.   

Esta pesquisa objetiva analisar a aproximação dos alunos com a cultura 

científica a partir de atividades experimentais investigativas em uma turma do 6º ano 

do Ensino Fundamental.   

    

  

3.2 Sujeitos da pesquisa  

  

    

Os sujeitos desta pesquisa foram alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

sendo que a turma possuía 18 alunos, numa faixa etária entre 11 e 14 anos de idade, 

por meio da parceria entre a UESC e uma escola pública, pertencente ao município 

de Ilhéus/BA. A escola está localizada num bairro próximo à universidade na qual a 

autora desta pesquisa é professora efetiva, assim como as orientadoras desta 

pesquisa desenvolvem projetos nessa escola voltados à formação de professores; 

portanto, há um contato com a comunidade.  
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Nesse contexto, foi aplicada a SEI “As sombras”, com turmas do 6º ano do 

Ensino Fundamental II, e todas as aulas, com duração de 50 minutos cada uma, foram 

filmadas em audiovisual para posterior análise de como se dá a inserção dos alunos 

em novas metodologias de trabalho.   

  

    

3.3 Coleta dos dados  

  

  

Como instrumentos para obtenção de informações, utilizamos a filmagem de 

aulas experimentais investigativas que compõem uma SEI, a qual está descrita neste 

capítulo, e das gravações em vídeo das aulas como forma de registros de dados. De 

acordo com Honorato et al. (2006), a captação de imagens em vídeo é uma rica fonte 

de elementos para estudo, especialmente, em pesquisas com estudantes, “afinal, 

como registrar tantos meandros, tantos detalhes, tantas relações para depois 

debruçar-se sobre? Há ditos que não são pronunciados oralmente; ditos que não são 

captados por um gravador e acabam perdidos sem um registro...” (p. 6).   

Portanto, utilizamos dois instrumentos para obtenção de informações:  

1. Filmagem: as interações entre os participantes e pesquisadores dos e/ou 

alunos: nessas filmagens, assim como nos trabalhos realizados pelo LaPEF 

(SASSERON, 2008; CARVALHO, 2008, 2010, 2011; BRICCIA, 2012; SEDANO, 2005, 

2010), observamos momentos em que ficaram explícitos o que queríamos analisar. 

Vale ressaltar que foram analisados, assim como nos trabalhos citados, as interações 

verbais.   

Selecionamos “episódios de ensino” extraídos dos diálogos estabelecidos 

durante a implementação da SEI, buscando identificar nas falas dos alunos elementos 

de aproximação com a cultura científica. Em alguns momentos também 

observaremos, descreveremos e analisaremos o gesto do aluno. Isso ocorrerá quando 

o gesto vier como um apoio para a explicação, ou seja, quando o aluno gesticular algo 

significativo para completar ou apoiar conceitualmente a fala.  

Nesse contexto, Carvalho (2004) vem utilizando videogravações em pesquisas 

no LaPEF desde o início dos anos 1990. Para a pesquisadora, no que tange ao uso 

dessa técnica, ela considera que “tem se mostrado altamente produtiva quer nas 

pesquisas em que o enfoque é o professor quer nas investigações que procuram 
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entender como os alunos constroem os conhecimentos científicos durante as aulas” 

(CARVALHO, 2004, p. 3), pois a filmagem durante as aulas possibilita estudar os 

detalhes do processo de ensino e aprendizagem.  

Carvalho (2011) também sinaliza que o vídeo é essencial no processo da 

análise dos dados, pois é possível observar fatos que não foram percebidos durante 

a coleta. Portanto, essa mesma autora destaca que a gravação não representa apenas 

os dados de pesquisas, mas, como a aula é um fenômeno, uma mesma gravação 

pode servir para investigar outros problemas, tendo como base olhares diferentes, 

dando ênfase a novos estudos.  

Para o presente estudo, os dados foram transcritos e analisados à luz dos 

teóricos expostos anteriormente (SASSERON, 2008; CARVALHO, 2008, 2010, 2011; 

BRICCIA, 2012; entre outros). Portanto, dessa forma, destacamos que a 

videogravação representou um importante instrumento de obtenção de informações 

para o pesquisador, possibilitando a aquisição de dados substanciais para o 

desenvolvimento desta pesquisa.   

2. Registros gráficos: o texto escrito e o desenho realizados pelos alunos, 

após as aulas, envolvendo conhecimento científico, a partir da seguinte “instrução” 

aberta caracteriza a atividade investigativa: “Agora vocês vão escrever e desenhar 

sobre a aula de hoje, o que fizeram, o que aprenderam, como fizeram...”. Carvalho 

(2009) ressalta que a escrita dos alunos seja livre, sem modelos a serem seguidos, 

assim o tipo de texto a ser escrito pelos alunos depende da escolha individual de cada 

um deles.  

Nesse sentido, concordamos com Liu e Akerson (2002) que integrar ciência e 

linguagem no Ensino Fundamental tem benefícios que incluem desenvolver mais 

adiante habilidades de ambas as áreas, “fornecendo à aprendizagem de Ciências um 

papel mais importante no currículo básico e mais adiante envolvendo os estudantes 

com a aprendizagem” (LIU; AKERSON, 2002, p. 5).  

De acordo com Carvalho (2011), pesquisas que envolvem pessoas devem ser 

pautadas em princípios éticos1*. Assim, antes de iniciarmos a implementação da SEI, 

os pais e/ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – 

TCLE (Apêndice I) e, visando garantir o anonimato dos alunos, utilizamos na pesquisa 

 
1 Esta pesquisa está vinculada ao projeto “Ensino por Investigação: possibilidades para aprendizagem” 

que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e foi aprovado em 07/06/2016 com o 

processo nº 37888914.0.0000.5526.  
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nomes fictícios. Igualmente, reiteramos a necessidade desse compromisso ético, visto 

que o trabalho com estudantes exige também a sensibilidade de perceber que cada 

um tem o seu tempo de ação e, especialmente, de conceder a todos as mesmas 

oportunidades.  

  

  

3.4 Análise dos dados  

  

  

O momento da análise dos dados esteve baseado em um estudo já realizado 

em outro contexto e justificamos a ocorrência de tal situação a partir da literatura 

intitulada Uma metodologia de pesquisa para estudar os processos de ensino e 

aprendizagem em salas de aula, de Carvalho (2011). Nesta, a autora defende que 

qualquer trabalho científico pode ser possível de réplica, em situações semelhantes, 

para que seus resultados possam ser generalizados.  

Em relação à análise dos dados gravados, estes foram transcritos e analisados, 

e, a partir de uma análise inicial, definimos para nossa pesquisa “episódios” ou  

“episódios de ensino”, que são definidos por Carvalho (2011) como:  

  

Um recorte feito na aula, uma sequência selecionada onde situações 

chaves são resgatadas. Essas situações que se relacionam com as 

perguntas do pesquisador, podem ser, por exemplo, a participação dos 

alunos levantando hipóteses durante a resolução de um problema 

experimental, a argumentação que aparece em um debate entre 

professor e alunos, os tipos de perguntas que os professores fazem 

para seus alunos, as sequências das explicações dos alunos durante 

uma experiência, etc. (p. 33).  

  

  

3.4.1 Transcrição das falas e dos vídeos dos alunos e da professora  

    

  

As aulas foram gravadas e seus conteúdos foram transcritos. Para análise das 

falas por meio dos vídeos dos alunos e da professora, utilizamos o modelo adotado 

pelo grupo de pesquisadores do LaPEF da Universidade de São Paulo, que é realizar 

uma análise detalhada dos vídeos com foco nos episódios das aulas, associando o 

problema ao referencial teórico. Por sua vez, para a transcrição, selecionamos alguns 
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momentos que estavam relacionados ao objetivo desta pesquisa e nos apoiamos nas 

orientações de transcrições de Carvalho (2011), que foram:   

– Episódios: são recortes constituídos por momentos de aulas que foram 

considerados importantes do ponto de vista dos pesquisadores por englobar 

situaçõeschave relacionadas ao objetivo da pesquisa.   

– Turnos: são fragmentações do episódio que possuem sequências de 

falas (CARVALHO, 2011); eles servem para organizar a transcrição e proporcionar 

uma melhor compreensão de forma detalhada do momento da aula.   

De acordo com Carvalho (2011), as transcrições devem ser sempre totalmente 

fiéis às falas. Essa autora aborda nesse mesmo trabalho aspectos relevantes que 

devem ser considerados durante esse momento com o objetivo de não perder 

informações sobre entonação, pausas, humor e grau de certeza nas afirmações. 

Dessa forma, para a análise, utilizamos, com adaptações para o nosso contexto, as 

categorias propostas por Briccia et al. (2017) para analisar as interações verbais, os 

registros escritos e os desenhos dos estudantes, buscando identificar se as etapas do 

ensino por investigação, desenvolvidas durante a implementação da SEI “As 

sombras”, promovem uma aproximação dos alunos com a cultura científica.  

Segundo as autoras supracitadas, essas categorias de análises foram 

desenvolvidas tendo como base uma síntese das etapas do ensino por investigação 

e as características que as aproximam da cultura científica. Assim, em consonância 

com esse pensamento, o Quadro 2, apresentado a seguir, mostra as categorias de 

análises utilizadas neste trabalho sobre as atividades experimentais investigativas. No 

entanto,  realizamos algumas modificações, para adaptação ao que observamos em 

sala de aula.   

Sendo assim, inserimos a categoria “contextualizar o conhecimento” 

direcionada ao ensino por investigação e nas ações professor/aluno, os verbos foram 

colocados no infinitivo. O motivo da escolha se deu através de textos e desenhos 

produzidos pelos alunos, que continham elementos que estavam relacionados ao 

nosso objeto de estudo.  

Visando facilitar a compreensão do leitor, inserimos também os marcadores 

textuais nos quais descrevemos a ação/gestos dos alunos durante a aplicação da SEI.  

  

    
Quadro 2 – Relações entre ensino por investigação e aspectos da cultura científica: versão 

adaptada.  
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Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor  

(P)/Aluno (A)*  

Como se aproxima  
aspectos da cultura  

científica – inserção dos 

alunos na cultura 

científica  

Marcadores textuais  

  

  

  

  
Problematização  Propor uma 

situação  
problema (P)  

  
Resolver  
Problemas (A)  

Ao propor um problema, o 

professor está aproximando 

o aluno da atividade 

científica, uma vez que a 

construção do 

conhecimento científico se 

dá a partir de respostas a 

questões (Gil Pérez et al., 

2005; Delizoicov, 2005;  
Bachelard, 1996 etc...) No 

diagrama sobre o trabalho 

científico (Gil Pérez op. 

Cit), a problematização é 

ponto principal para a 

construção do 

conhecimento cientifico.  

Quando o aluno age 

em busca da solução 

para o problema.  

Planejamento da 

Investigação  

Levantar  
Hipóteses (A) 
Planejar e 
replanejar  
hipóteses (A)  

  

Furman e Podestá (2009) 

defendem que a formulação 

de hipótese e previsões são  
duas competências 

científicas, as quais 

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.  

Momento em que o 

aluno constrói 

possibilidades de 

resolução/resposta 

para o problema 

apresentado, as quais 

podem ser 

corroboradas ou não.  

. Elaborar 
estratégias (A)  
. Realizar  
Análises 
Qualitativas (A) 
(Gil Pérez et. 
al., 2005, p. 52)  
  

O diagrama sobre a  
Atividade Científica (Figura  
1, disponível no Anexo; GIL 

PEREZ et. al., op. cit.), 

apresenta o planejamento 

como parte principal do 

processo científico, em cujo 

momento 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,  

  
Quando o aluno 

elabora e testa 

diferentes estratégias 

de resolução de 

problemas.  
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Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor  

(P)/Aluno (A)*  

Como se aproxima  
aspectos da cultura  

científica – inserção dos 

alunos na cultura 

científica  

Marcadores textuais  

  para que a sala de aula 

seja um lugar de 

comunicação com a cultura 

científica.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Obtenção e análise dos 

dados  

Utilizar dados e 
informações (A)  
  

Realizar procedimentos que 

demandam à investigação, 

tais como: experimentação, 

observação, leitura, 

entrevista, estudo do meio, 

entre outros (BRASIL, 

1997; CARVALHO, 2013, 

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.  

Momento que o aluno 

observa, seleciona e 

se remete a dados e 

informações 

relacionados à 

investigação realizada.  

   

Ressaltar 

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.  

Quando o aluno 

ressalta dados, fatos e 

observações que são 

relevantes para o 

estabelecimento de 

relações e construção 

de conclusões.  

  

  
Estabelecer 

relações (A)  

Transpor um conhecimento 

aprendido é fundamental 

para sua sistematização em  
sala de aula. Este 

estabelecimento de  

Momento que o aluno 

estabelece relação a 

respeito do fenômeno, 

e transpõe o 

conhecimento  
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Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor  

(P)/Aluno (A)*  

Como se aproxima  
aspectos da cultura  

científica – inserção dos 

alunos na cultura 

científica  

Marcadores textuais  

  relações deve estar 

presente na atividade 

investigativa, assim como 

também na construção do 

conhecimento científico, 

como é destacado no 

diagrama apresentado 

(figura 1, disponível no 

Anexo), ao “estabelecer 

pontes com outros campos 

da Ciência”.   

construído com os 

conceitos discutidos na 

aula.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Etapas das conclusões  

  

  
 Criar 

argumentos (A)  

Para Sasseron e Carvalho 

(2009), a argumentação 

pode ser vista “como todo e 

qualquer discurso em que 

aluno e professor 

apresentam suas opiniões 

em aula, descrevendo 

ideias, apresentando 

hipóteses 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.  

Quando o aluno expõe 

ideias cujas estruturas 

argumentativas 

apresentam aspectos 

dessa estrutura em sua 

fala ou escrita, tais 

como: hipóteses, 

evidências, garantias, 

dados etc.  
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 Construir 

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).  
A explicação é uma 

declaração sobre um 

determinado fenômeno a 

ser explicado que tem a 

intenção de deixá-lo claro e 

inteligível e que, esta deve 

ainda fazer sentido de um 

fenômeno baseado em 

outros conhecimentos  

  
Momento que o aluno 

constrói uma 

declaração sobre um 

determinado fenômeno 

com a intenção de 

deixá-lo claro e 

inteligível e que está 

relacionado a outros 

conceitos e 

conhecimentos 

científicos aceitos.  

  

  

  

 

Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor  

(P)/Aluno (A)*  

Como se aproxima  
aspectos da cultura  

científica – inserção dos 

alunos na cultura 

científica  

Marcadores textuais  

  cientificamente aceitos  
(Osborne e Patterson,  
2011)  
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Realizar 

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.   

  

  

  

  
Quando o aluno 

registra sob a forma de 

texto e desenho sua 

compreensão sobre o 

fenômeno estudado.  

  

  

  

  

  

  
Contextualizar o  
conhecimento  
(A)  

  
Refletir sobre o 
interesse e  
relações CTSA  
(A)  

Segundo Gil-Pérez et al. 

(2005), as investigações 

realizadas podem contribuir 

a “estabelecer pontes” com 

outros campos da ciência. 

De acordo com Silva et al.  
(2009), quando a 

experimentação é 

desenvolvida na perspectiva  

Momento que o aluno 

contextualiza o 

conhecimento, 

associando o 

fenômeno investigado 

na sala de aula ao seu 

cotidiano.  

Etapas do ENCI 

(PEREIRA, 2016)  

Ação do  
Professor  

(P)/Aluno (A)*  

Como se aproxima  
aspectos da cultura  

científica – inserção dos 

alunos na cultura 

científica  

Marcadores textuais  
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  da contextualização, ou 

seja, levando em conta 

aspectos socioculturais e 

econômicos da vida do 

estudante, os resultados da 

aprendizagem poderão ser 

mais efetivos.  

 

Fonte: Adaptado de Briccia et al. (2017).  
Legenda: * Apesar de estarmos centrando as etapas no aluno, entendemos a intermediação do professor como 

fundamental para que as mesmas se realizem.  

    

No capítulo 4, por sua vez, retomaremos, discutiremos e faremos inferências 

com base nas categorias descritas no Quadro 2, considerando a aplicação da SEI e 

do processo de inserção dos alunos na cultura científica, a partir do ensino de ciências 

por investigação. A seguir, nos deteremos de forma mais específica na SEI.   

  

  

3.5 A Sequência de Ensino Investigativa (SEI)  

  

  

Em oposição à ideia de que a experimentação pode estar isolada, acreditamos 

que a inserção de atividades experimentais em uma SEI traz uma contribuição 

significativa para o ensino de ciências. Isso porque entendemos que, dessa forma, os 

alunos têm a oportunidade de trazer seus conhecimentos prévios, dando início aos 

novos; bem como podem interagir com seus colegas e professor, construindo, assim, 

seus próprios conhecimentos.  

De forma geral, segundo Zabala (2007), as Sequências Didáticas (SDs) podem 

ser consideradas como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas, 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio 

e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos. Em conformidade 

com essa ideia, de acordo com Pais (2002, p. 102), as SDs também podem ser 

compreendidas como “certo número de aulas planejadas e analisadas previamente 

com a finalidade de observar situações de aprendizagem, envolvendo os conceitos 

previstos na pesquisa didática”. Por sua vez, Motokane (2015) ressalta que as SDs 

também podem ser consideradas e são pensadas para ser uma ferramenta para a 

coleta de dados nas investigações em educação científica.  

Enfatizando uma abordagem investigativa às SDs, Carvalho (2013, p. 9) propôs 

as SEIs, isto é:  
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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.  

    

Ressaltamos que, para este trabalho, iremos enfatizar as atividades 

experimentais investigativas que estão inseridas em uma SEI e, dessa forma, se 

encontram encadeadas com outras atividades e elementos de ensino. Nesse sentido, 

buscamos delinear de que modo uma SEI encontra-se diretamente relacionada à 

proposta de ensino por investigação em ciências, visto que acreditamos ser esse um 

importante caminho no que se refere à construção de novas propostas pedagógicas 

para o ensino de ciências, a partir das atividades experimentais em sala de aula.  

As atividades investigativas no ensino de ciências devem providenciar, aos 

estudantes, a manipulação de materiais e ferramentas para a realização de atividades 

experimentais, a observação de dados e a utilização de linguagens para comunicar 

aos outros suas hipóteses e sínteses (SASSERON; CARVALHO, 2011). Assim, as 

atividades experimentais presentes numa SEI incluem a motivação para levar o aluno 

a refletir, discutir, explicar e relatar, o que promoverá as características de uma 

investigação científica, além de promover a sua inserção na cultura científica.  

A SEI intitulada “As sombras”, obtida da coleção de livros Investigar e prender 

ciências, de autoria de Carvalho et al. (2015) (Anexo), está estruturada para o 3º ano 

do Ensino Fundamental, entretanto, apesar disso, não houve a necessidade de 

adaptação, uma vez que a noção de sombra é fundamental durante a explicação de 

fenômenos, como: a ocorrência do dia e da noite, as fases da Lua e os eclipses. 

Portanto, para manter sua originalidade, preservamos a sequência das atividades 

investigativas.   

As aulas em que ocorreram atividades experimentais investigativas foram 

iniciadas com um problema, no qual os alunos tinham como proposta resolvê-lo.  

Segundo Azevedo (2004), ao se envolver na resolução de problemas, o aluno começa 

a produzir seu conhecimento por meio da interação entre pensar, sentir e fazer.  

A implementação e observação da SEI foi realizada em quatro encontros 

durante duas semanas, sendo três aulas em cada encontro, ou seja, um total de doze 
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aulas. As aulas foram gravadas em vídeo e todo o conteúdo foi transcrito para análise. 

Os registros individuais dos alunos foram organizados em pastas para análises 

posteriores.  

  

  

3.5.1 Justificando o uso da temática “As sombras”  

  

  

Ao entrar em contato com a professora da unidade escolar e conversarmos a 

respeito de uma possível implementação da SEI, fui informada que o tema a ser 

estudado, no IV bimestre na disciplina de ciências, seria “A Terra e o Universo”.  

Pensamos, então, na possibilidade de aplicar a SEI “As sombras”, pois culminaria em 

discussões que estão inseridas nesse tema e no sentido de propor uma nova 

abordagem e contribuir para a melhoria do ensino de ciências.  

As atividades propostas na SEI ajudam o professor a desenvolver os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais propostos pelos PCNs (1997, p. 31):  

  

 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas 

reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em 

prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos na 

aprendizagem escolar;  
 Saber utilizar conceitos científicos básicos associados à luz e 

sombra;  
 Saber combinar leituras, observações, experimentações e 

registros para coleta, organização, comunicação e discussão de 

fatos e informações;  
 Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva do conhecimento.  

  

As atividades propostas na SEI envolvem materiais de baixo custo que visam à 

sua implementação em qualquer escola. Além disso, acreditamos que o caráter 

investigativo seja fundamental ao processo de ensino e aprendizagem de ciências, 

pois se baseia em práticas educativas que se voltam à ação do aluno.   

Assim, diante da relevância dessa temática para os alunos e reconhecendo a 

noção de sombra como essencial para a explicação de fenômenos, tais como a 

ocorrência do dia e da noite, as fases da Lua, eclipses, entre outros, justificamos a 

nossa escolha para o tema da SEI, por acreditar que se faz necessária a sua 

apresentação por meio de atividades experimentais investigativas.  
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3.5.2 Sequência de Ensino Investigativa (SEI) “As sombras”  

  

  

As atividades da SEI, desenvolvidas por pesquisadores do LaPEF da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, foram aplicadas em dois 

momentos:  

1º Momento: as atividades experimentais investigativas (“As sombras iguais”, 

“A sombra no espaço”, “Claro e escuro”) foram aplicadas em quatro etapas descritas 

por Carvalho (2013), as quais destacamos a seguir:  

  

1ª Etapa de distribuição do material experimental e proposição do 

problema: inicialmente, o professor organiza a turma em grupos, distribui o material 

e propõe o problema, que deve ser uma pergunta simples, para que os alunos possam 

se envolver em busca de uma solução para resolvê-lo experimentalmente.  

2ª Etapa de resolução do problema: nesta etapa, o professor verifica se os 

grupos entenderam o problema e deixa os alunos trabalharem na busca pela solução.  

3ª Etapa da sistematização dos conhecimentos: em seguida, o professor 

inicia uma conversa com a turma, incentivando a participação dos alunos por meio de 

perguntas: “Como vocês fizeram isso?”, “Por que vocês acham que deu certo?”. Dessa 

forma, os alunos relatam suas hipóteses, podendo construir explicações causais para 

o fenômeno em estudo.  

4ª Etapa, é hora de escrever e desenhar: esta é a etapa da sistematização 

individual do conhecimento. O professor pede que os alunos escrevam e desenhem o 

que fizeram e aprenderam em aula.  

Ressaltamos que a etapa de escrever e desenhar refere-se à última etapa do 

conhecimento físico. No entanto, na elaboração da SEI, outras atividades de ensino 

foram elaboradas, como, por exemplo, a leitura e discussão de texto (Entenda o 

problema).  

  

2° Momento – leitura e discussão dos textos: O nascimento da noite; 

Como os golfinhos dormem?; e O dia e a noite e os ritmos de vida dos seres vivos.  
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Nesse sentido, destacamos que o desenvolvimento da compreensão leitora 

representa um objetivo fundamental do ensino de ciências, pois acreditamos que esta 

seja uma tarefa de todas as áreas do conhecimento, não somente de língua 

portuguesa. Por meio da leitura, o aluno é convidado a buscar informações no texto, 

expor suas opiniões aos colegas, observar imagens, entre outras ações que lhe 

possibilitem não somente o desenvolvimento de uma perspectiva racional e lógica, 

bem como crítica e sociointerativa.  

Para este trabalho, analisamos as aulas nas quais ocorreram a aplicação da 

atividade experimental investigativa “As sombras iguais”, “A sombra no espaço” e 

“Claro e escuro”. Nas aulas 1, 4 e 7 observamos a análise das interações verbais que 

ocorreram durante a resolução do problema proposto pelo professor. Nas aulas 2, 5, 

6 e 8 nosso foco foi a análise dos registros escritos e desenhos produzidos pelos 

alunos e as discussões que aconteceram durante a leitura do texto (Entenda o 

problema). Destacamos também que apontaremos na análise ações dos alunos 

precisas e tentativas nas quais podemos inferir a sua aproximação com elementos da 

cultura científica.  

Das doze aulas desenvolvidas, selecionamos para este trabalho as aulas em 

que aconteceram as atividades experimentais, das quais fizemos um recorte de alguns 

episódios para análise, que foram:  

  

 As sombras iguais – aula 1, interações verbais dos alunos ao participarem 

da atividade experimental investigativa “As sombras iguais”; aula 2, a leitura 

de texto Entenda o problema: as sombras iguais e os registros escritos e 

desenhos dos alunos. Na aula 3, foram propostas questões para que os 

alunos, reunidos em grupo, respondessem individualmente e mostrassem o 

que compreenderam do texto.  

 A sombra no espaço – aula 4, interações verbais dos alunos ao 

participarem da atividade experimental investigativa “A sombra no espaço”, 

aula 5, a leitura do texto Entenda o problema: as sombras no espaço e os 

registros escritos e desenhos dos alunos. Na aula 6 foi proposta a leitura do 

texto: Você já viu um eclipse?, o qual aborda o fenômeno como uma 

aplicação do conceito de sombra no espaço.   

 Claro e escuro – aula 7, interações verbais dos alunos ao participarem da 

atividade experimental investigativa “Claro e escuro”, aula 8, a leitura do 
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texto Entenda o problema: claro e escuro e os registros escritos e desenhos 

dos alunos. Na aula 9, foi proposta a leitura do texto organizado em dois 

momento: Será que vejo isso no meu dia a dia?, O dia e a noite para os 

indígenas Tupis.  

  

Para uma melhor compreensão da aplicação da sequência, montamos o 

Quadro 3, que descreve os momentos das aulas, datas e atividades desenvolvidas 

com os alunos.  

  

Quadro 3 – Planejamento de aulas.  

Encontros  Aulas  Data  Atividade desenvolvida  
Breve descrição das 

atividades  

1º  1,2 e 3  28/11/2016  As sombras iguais  

Atividade de 

conhecimento físico da 

proposição do problema 

ao registro escrito.   

2º  4, 5 e 6  29/11/2016  A sombra no espaço  

Atividade de 

conhecimento físico da 

proposição do problema 

ao registro escrito.  

3º  7, 8 e 9  05/12/2016  Claro e escuro  

Atividade de 

conhecimento físico da 

proposição do problema 

ao registro escrito.  

4º  
10, 11 e 

12  
06/12/2016  

Trabalhando com textos:  
- O nascimento da 
noite. - Reconhecendo 
os animais que têm 
hábitos diurnos e 
noturnos. - Como os 
golfinhos dormem?  
- O dia e a noite e 

os ritmos de vida dos 

seres vivos.  

Momento de leitura e 

discussão dos textos em 

grupos.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

  

3.5.3 Descrição das aulas  

  

Aula 1 – A atividade experimental investigativa: “As sombras iguais”  

  

Iniciamos a SEI “As sombras” com uma questão para a turma a respeito das 

sombras, buscando conhecer as concepções prévias dos alunos a respeito do tema a 

ser desenvolvido na SEI. O objetivo dessa atividade foi promover discussões acerca 

da ideia de que a sombra se forma quando a trajetória da luz é interceptada por um 



61  

  

obstáculo. Em seguida, a turma foi dividida em grupos e cada grupo recebeu os 

seguintes materiais:  

  

Figura 1 – Materiais recebidos pelos alunos.  

  

Fonte: Carvalho et al. (2015).  

  

Os grupos, já reunidos e com seus materiais, receberam o seguinte problema 

para resolver:  

  

Vocês conseguem fazer sombras iguais, com duas figuras diferentes?  

  

Os alunos, então, se envolveram na busca pela resolução do problema durante 

a atividade experimental investigativa. Depois dos grupos realizarem o experimento, 

conversamos com a turma procurando fazer com que os alunos descrevessem como 

fizeram para que as sombras ficassem iguais usando figuras diferentes. Esse 

momento é muito importante para a construção do entendimento da atividade pelos 

alunos. Para incentivar a participação dos estudantes, foram feitas algumas perguntas: 
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“Como é que vocês fizeram para obter sombras iguais?”, “Por que foi possível fazer 

sombras iguais com figuras diferentes?”, “Como vocês seguravam as figuras para 

fazer sombras iguais?”.  

  

Aula 2 – dando continuidade à implementação da SEI “As sombras”, solicitamos que 

os alunos escrevessem e desenhassem a respeito do que aprenderam na aula. Nessa 

etapa se dá a sistematização individual do conhecimento. Em seguida, os alunos 

fizeram a leitura do texto Entenda o problema: as sombras iguais, o qual refaz toda a 

experiência, explicando cada etapa. Assim, os estudantes tiveram a oportunidade de 

recordar o que fizeram, discutindo suas dúvidas e estruturando o conhecimento mais 

uma vez.  

  

Aula 3 – após a leitura e discussão do texto, foram propostas quatro questões para 

que os alunos, reunidos em grupo, respondessem individualmente e mostrassem o 

que compreenderam do texto.  

  

Aula 4 – a atividade investigativa: “A sombra no espaço”.  

Nesta atividade experimental, os alunos investigaram onde estava a sombra e 

tiveram como objetivo perceber também que a sombra de um objeto é tridimensional, 

pois se encontra no espaço.  

Para tanto, cada grupo recebeu os seguintes materiais:  

 1 lanterna;  

 1 anteparo;  

 peças de isopor em diversos tamanhos, cores e formatos.  
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Figura 2 – Material utilizado na aula 4.  

  

Fonte: Carvalho et al. (2015).  

    

Em seguida, foi proposto o seguinte problema aos grupos:  

Descubra um jeito de colocar todas as peças dentro da sombra.  

  

Dessa forma, a partir do material recebido e do problema a estimulá-los, os 

alunos se envolveram na resolução do problema durante a atividade experimental 

investigativa. Assim, após a realização do experimento, a professora conversou com 

a turma, estimulando a participação dos alunos por meio de perguntas: “Como foi 

possível colocar todas as peças na sombra?”, “Por que foi possível colocar as peças 

na sombra?”, “Quando vocês empilhavam as peças, uma em cima da outra, mesmo 

assim elas continuavam na sombra?”.  

  

Aula 5 – dando continuidade à implementação da SEI “As sombras no espaço”, a 

professora solicitou que os alunos escrevessem e desenhassem o que fizeram em 

aula.  
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Nesta etapa se dá a síntese individual a respeito do que trabalharam. Em seguida, os 

alunos fizeram a leitura do texto Entenda o problema: as sombras no espaço, no qual 

as ideias vão sendo sistematizadas e discutidas a partir da atividade experimental 

investigativa. Posteriormente, com o objetivo de auxiliar os alunos na compreensão do 

texto, foram propostas quatro questões para que eles resolvessem.  

  

Aula 6 – após a resolução das questões, a professora propôs a leitura do texto: Você 

já viu um eclipse?, o qual aborda o fenômeno como uma aplicação do conceito de 

sombra no espaço.  

  

Aula 7 – atividade investigativa: “Claro e escuro”.  

Nesta atividade experimental, os alunos investigaram a sombra no nosso dia a 

dia, tendo como objetivo discutir a formação do dia e da noite no planeta Terra.  

Cada grupo recebeu os seguintes materiais:  

 1 vareta de churrasco;  

 1 esfera de isopor;  

 1 lanterna;  

 2 alfinetes de cabeça colorida, com cores diferentes.  

  

Figura 3 – Material utilizado na aula 7.  

  
Fonte: Carvalho et al. (2015).  

  

Em seguida, foi proposto o seguinte problema aos grupos:  
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Qual é o melhor local da esfera para fixar o segundo alfinete de forma que 

somente um alfinete por vez seja iluminado pela luz da lanterna?  

  

 Desse modo, os alunos participaram da resolução do problema durante a atividade 

experimental. Igualmente, após a realização do experimento, a professora conversou 

com a turma, buscando a participação dos alunos por meio de perguntas:  

“Como vocês fizeram para que cada alfinete ficasse iluminado de uma vez?”, “Por que 

não foi possível iluminar os dois alfinetes ao mesmo tempo?”.  

  

Aula 8 – dando continuidade à implementação da SEI “Claro e escuro”, a professora 

solicitou que os alunos escrevessem e desenhassem o conteúdo aprendido. Nessa 

etapa se dá a sistematização individual do conhecimento. Em seguida, os alunos 

fizeram a leitura do texto Entenda o problema: claro e escuro, no qual as explicações 

foram apresentadas de forma sistemática.  

  

Aula 9 – a professora iniciou a aula propondo a leitura do texto, organizado em dois 

momentos:  

 Será que vejo isso no meu dia a dia?  

Neste momento, foi possível retomar as ideias que abordaram a questão da 

fonte de luz e das sombras, o que é importante para compreender a formação do dia 

e da noite.  

 O dia e a noite para os indígenas Tupis.  

Neste momento, ao fazer a leitura de uma lenda indígena, os alunos tiveram a 

oportunidade de perceber que os fenômenos naturais podem ter explicações 

diferentes em outras culturas.  

Em seguida, os estudantes responderam a duas perguntas, com o objetivo de 

auxiliar na discussão do texto. Para a próxima aula foi solicitado que os alunos 

pesquisassem e trouxessem figuras de animais diurnos e noturnos.  

  

Aula 10 – a professora começou a aula orientando os grupos a colarem imagens de 

animais que costumamos ver ou ouvir durante a noite e animais que percebemos mais 

durante o dia, solicitando aos alunos que representassem o dia e a noite com o 
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máximo de características conhecidas (cores, elementos e animais). Em seguida, a 

professora propôs a leitura do texto Como os golfinhos dormem?, por meio do qual os 

alunos puderam conhecer mais uma importante informação a respeito da vida animal: 

a diferença do sono e das posições nas quais alguns animais dormem, com destaque 

para o golfinho, que se utiliza de três formas diferentes para dormir.  

  

Aula 11 – ao realizarem a leitura do texto O dia e a noite e os ritmos de vida dos seres 

vivos, foi possível discutir a importância do dia e da noite na vida dos seres vivos. Em 

seguida, os alunos receberam várias imagens de animais na quais teriam que colorir 

os animais de hábitos diurnos e os animais de hábitos noturnos.  

  

Aula 12 – com o objetivo de avaliar o conhecimento dos alunos, a professora propôs 

algumas questões relacionadas ao problema das sombras, cujas respostas deveriam 

ser elaboradas individualmente.  

  

  

    

4 ANÁLISE DOS DADOS  

  

  

As aulas da SEI “As sombras”, já descritas no capítulo 3, foram gravadas e, 

assim, pudemos transcrever as falas da professora e dos alunos, que serviram como 

dados para nossa pesquisa. A análise das falas e registros está relacionada às 

categorias referentes ao processo de aproximação dos alunos com a cultura científica 

(Quadro 2, do capítulo 3) e foram adaptadas de Briccia et. al. (2017), para analisar as 

interações verbais, os registros escritos e os desenhos dos alunos, buscando 

identificar as etapas do ensino por investigação.  

Importante ressaltar que as transcrições na íntegra das aulas citadas para a 

análise se encontram no Apêndice II deste trabalho. Traremos, no item a seguir (4.1), 

apenas os recortes de episódios e turnos das aulas com momentos que tornam 

evidentes o que pretendemos analisar nas atividades experimentais investigativas, 

que são os registros escritos e desenhos dos alunos, os quais estão, respectivamente, 

no item (4.2) enquadrados nas nossas categorias de análises.  
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4.1 Análise das interações verbais durante a realização das 

atividades experimentais investigativas  

  

  

As análises das interações verbais foram organizadas em três momentos, que 

ocorreram durante a aplicação da SEI “As sombras”:  

 resolução do problema – aulas 1, 4 e 7 (agindo sobre os objetos para ver 

como eles reagem e agindo sobre os objetos para obter o efeito desejado);  

 sistematização do conhecimento – aulas 1, 4 e 7 (o “como” e o “por quê”); 

 discussão sobre a leitura do texto – aulas 2, 5 e 8.  

Na sequência, apresentaremos os registros selecionados para os três 

momentos da pesquisa, com suas descrições, e em seguida traremos algumas 

considerações acerca da análise dos registros.   

  

    

4.2 Aula 1: sombras iguais  

  

  

4.2.1 Momento da resolução do problema 1 – sombras iguais  

  

  

Neste momento, os alunos, em pequenos grupos, se envolveram na busca pela 

resolução do problema a ser investigado e previamente apresentado pelo professor,  

“Você consegue fazer sombras iguais com duas figuras diferentes?”. Para Carvalho 

(2013), nesta etapa, o importante não é o conceito que se quer ensinar, mas as ações 

manipulativas que dão condições aos alunos de levantar suas hipóteses, conforme 

observamos na Figura 4, a seguir:  
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Figura 4 – Alunos resolvendo o experimento com o tema “As sombras iguais”.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

As transcrições a seguir, nos Quadros 4 e 5, mostram episódios nos quais os 

alunos agem sobre os objetos para ver como eles reagem. Em alguns momentos 

também observaremos e analisaremos o gesto do aluno. Isso ocorrerá quando o gesto 

vier como um apoio para a explicação, ou seja, quando o aluno gesticular algo 

significativo para completar ou apoiar conceitualmente a fala.  

  

    

Quadro 4 – Episódios selecionados da aula 1 (I).  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

17  Professora  
Vocês vão fazer 

sombras iguais, usando 

o quê?  
    

18  Todos os alunos  Figuras diferentes.      

19  Professora  

Se vocês acharem que o 
círculo branco e o preto 
são diferentes, aí vocês 

vão tentar formar  
sombras iguais com 

esses dois círculos, 

certo?  

    

20  Todos os alunos  Certo.      

21  Larissa  Tá igual!  

A aluna utiliza 
dois círculos, 

um branco  
(maior) e um  
preto (menor)  

Resolver problema – 
quando a aluna age em  
busca da solução para o 

problema.  
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22  Professora  

Podem tentar com 
outras figuras também.  

Será que vocês 
conseguem fazer com o 
quadrado e o círculo?  

Vamos tentar?  

    

23  Débora  

Se a gente fizer... botar 

na luz e chegar mais alto 

vai ficar do mesmo 

tamanho ou até maior.  

A aluna utiliza 
dois círculos 
brancos, um  
maior e outro 
menor e os  
aproxima da 

fonte de luz.  

Levantar hipótese – 
momento em que a aluna  
constrói possibilidades de  
resolução/resposta para o  

problema apresentado, 
que podem ser  

corroboradas ou não.  
Resolver problema – 

quando a aluna age em  
busca da solução para o 

problema.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No turno 21, quando Larissa diz: “Tá igual!”, a aluna age em busca da solução 

para o problema. No turno 23, quando Débora diz: “Se a gente... botar na luz e chegar 

mais alto vai ficar do mesmo tamanho ou até maior”, evidenciamos que a aluna 

apresenta na sua fala uma aproximação com práticas próprias da cultura científica, ao 

levantar hipótese e tentar resolver o problema proposto.   

Para Carvalho (2013, 2014), quando os alunos realizam procedimentos que 

demandam a investigação, tais como: experimentação, observação, leitura, entrevista, 

estudo do meio, entre outros, encontramos uma aproximação com a cultura científica.  

No Quadro 5, a seguir, a professora apresentou uma questão para que os 

alunos descubram quais as ações necessárias para produzir as sombras iguais. Nesse 

momento, os alunos agiram sobre os objetos para ver como eles reagiriam, conforme 

observamos também na Figura 5. Conforme o Quadro 1, que traz as relações entre 

ensino por investigação e aspectos da cultura científica, Gil-Pérez et al. (2005) 

apontam que uma atividade deve planejar baseando-se em possíveis interesses da 

situação, emissão de hipóteses e, também, a elaboração de estratégias, a fim de que 

a sala de aula seja um lugar de comunicação com a cultura científica.  
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Figura 5 – Momento de realização do experimento “As sombras iguais”.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Quadro 5 – Episódios selecionados da aula 1 (II).  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

29  Professora  

Será que tem 
algum jeito das  

sombras ficarem 

iguais?  

Os alunos começam a 

mudar a posição das 

figuras.  
  

30  Professora  

Vejam se vocês, 

alternando a 

posição.  
    

31  Vítor  
Ahhh... me 

empresta aqui... 

rapidinho...  

O aluno pega duas 
figuras diferentes e  

começa a incliná-las, 

formando sombras iguais.  

Elaborar estratégias – quando 
o aluno elabora e testa  

diferentes estratégias de 
resolução de problemas.  

Resolver problemas – quando 

o aluno age em busca da 

solução para o problema.  
32  Professora  Hummm      

Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

33  Larissa  

A gente viu que 
com figuras  

menores a gente  
pode botar assim 

mais perto da 
luz... ela fica  

maior e quanto 
menos perto...  

ela fica menor. E 
aí se a gente 
virar assim  

(inclinar)... vai  
ficar do mesmo  

jeito.  

  

Ressaltar evidência – quando 
a aluna ressalta dados, fatos e 

observações que são 
relevantes para o  

estabelecimento de relações e 

construção de conclusões.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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A partir da atividade experimental, observamos, no turno 29, sobre o episódio 

selecionado da aula 1, quando a professora pergunta “será que tem um jeito das 

sombras ficarem iguais?” que é possível identificar as categorias o aluno elabora 

estratégia, o aluno resolve problema, aluno estabelece relação. Nesse caso, 

podemos dizer que elas estão relacionadas às habilidades de investigações 

científicas.   

No turno 31, a partir da atividade experimental, quando Vítor pega duas figuras 

diferentes e começa a incliná-las, formando sombras iguais, nesse momento quando 

o aluno elabora estratégia e percebe o resultado, ele resolve o problema que foi 

proposto a ele, pois se envolve em busca da solução para o problema da atividade 

experimental. Carvalho (2013, p. 11) destaca a importância dos problemas ou 

“desafios” em atividades investigativas salientando que “não pode ser algo que os 

espantem, e sim provoque interesse de tal modo que se envolvam na procura de uma 

solução e essa busca deve permitir que os alunos exponham os conhecimentos 

anteriormente adquiridos sobre o assunto”.   

No turno 33, Larissa ressalta evidências quando associa as figuras menores 

e a distância da luz ao tamanho da sombra formada. Percebemos também que a ação 

da aluna, ao se envolver com a atividade experimental, mostra um raciocínio 

proporcional ao relacionar a variável tamanho com a variável altura.  

  

    

4.2.2 Momento da sistematização do conhecimento  

  

  

Neste momento, a professora busca a participação dos alunos por meio de 

perguntas, a exemplo de “o como” e o “por quê”.  
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Figura 6 – Alunos em classe discutindo sobre o experimento.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Já no Quadro 6, a seguir, evidenciamos um momento de discussão após o 

experimento, no qual os alunos têm a oportunidade de construir o entendimento da 

atividade investigativa, tomando consciência de suas ações. Para Carvalho (2013), é 

a etapa da passagem da ação manipulativa à ação intelectual.  

  

Quadro 6 – Episódios selecionados da aula 1 (III).  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

36  Professora  
Como é que vocês fizeram para 

obter sombras iguais?      

37  Professora  Um de cada vez      

38  Rebeca  
Nós aproximamos a figura perto 

da luz    

Ressaltar 

evidências –  
quando a aluna 
ressalta fatos e  

observações que  
são relevantes 

para o  
estabelecimento 

de relações e  
construção de 

conclusões.  

39  Murilo  Movimentando.    
Ressaltar 

evidências – 

quando o aluno  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

    ressalta fatos e  
observações que  

são relevantes 
para o  

estabelecimento 
de relações e  
construção de 

conclusões.  
40  Professora  Movimentando, como?      
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41  Thalia  
Tipo assim... essa figura pode 

ficar mais alta [...]    

Ressaltar 

evidências –  
quando a aluna 
ressalta fatos e  

observações que  
são relevantes 

para o  
estabelecimento 

de relações e  
construção de 

conclusões.  

42  Larissa  

A gente percebeu que se a 
gente colocar a figura menor  

perto da luz, ela vai ficar maior 

e virando as formas, elas 

podem ficar iguais também.  

  

Ressaltar 
evidências –  

quando a aluna  
ressalta dados, 

fatos e  
observações que  

são relevantes 
para o  

estabelecimento 
de relações e  
construção de 

conclusões.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Percebemos que, nos turnos 38, 39 e 41, os alunos ao participarem da atividade 

experimental investigativa ressaltam evidências, sendo estas fundamentais para o 

estabelecimento de relações e construção de conclusões. Capecchi (2013, p. 61) 

observa que, no contexto da aula de ciências, é necessária “uma argumentação 

baseada na apresentação de evidências, já que estas são tipicamente valiosas para 

a comunidade científica”.  

No turno 42, foi possível também perceber a aluna ressaltando evidências do 

que foi necessário para formar sombras iguais, usando figuras diferentes, afirmando o 

que foi “fundamental” para o efeito desejado. Destacamos, nesse sentido, que a 

objetividade é uma das atitudes esperadas em uma atividade investigativa.   

Por sua vez, o Quadro 7, apresentado a seguir, traz outro momento da aula, no 

qual a professora está em busca de justificativas a respeito do fenômeno observado.  

Quando respondem por que os alunos podem construir relações causais para o 

fenômeno estudado.  

  

Quadro 7 – Episódios selecionados da aula 1 (IV).  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

54  Professora  
Por que foi possível fazer sombras 

iguais com figuras diferentes?      
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55  Matheus  Por que a gente usou a luz.    

Construir explicação  
– momento em que o 
aluno constrói uma  

declaração sobre um 
determinado  

fenômeno com a  
intenção de deixá-lo 
claro e inteligível e  

que, está relacionado  
a outros conceitos e 

conhecimentos 

científicos aceitos.  

56  Vítor  A gente usou o reflexo da luz.    

Construir explicação  
– momento em que o 
aluno constrói uma  

declaração sobre um 
determinado  

fenômeno com a  
intenção de deixá-lo 
claro e inteligível e  

que, está relacionado  
a outros conceitos e 

conhecimentos 

científicos aceitos.  

57  Laís  A movimentação.    

Construir explicação  
– momento em que a 
aluna constrói uma  

declaração sobre um 
determinado  

fenômeno com a  
intenção de deixá-lo 
claro e inteligível e  

que, está relacionado  
a outros conceitos e 

conhecimentos 

científicos aceitos.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Nesse episódio, no turno 55, Matheus, apesar de não chegar a uma explicação 

completa sobre o fenômeno, inicia a criação de explicação, revelando a necessidade 

de luz para a formação da sombra. No turno 56, Vítor também inicia a criação de 

explicação para o fenômeno, ao comunicar que para a formação das sombras iguais 

foi usado o reflexo da luz, embora o aluno mantenha a concepção de que a sombra 

se forma devido ao reflexo da luz. Para Carvalho (2013), o erro nessa etapa é 

importante para separar as variáveis que interferem daquelas que não interferem na 

resolução do problema, visto que os alunos precisam errar, sendo assim, conforme 

apontamos anteriormente, é necessário propor desafios que levem os alunos a 

pensar, resolver problemas e verificar o que funciona ou não.  
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 No turno 57, Laís cria explicação quando busca justificativa para o fenômeno 

observado. A atividade experimental investigativa, nesse caso, trouxe elementos para 

a criação de explicações. Segundo Briccia (2009), a ação de criar explicações também 

leva a uma aproximação com a cultura científica. De acordo com Azevedo (2004), uma 

atividade de investigação, para que assim possa ser considerada, deve levar o aluno 

a refletir, discutir, explicar, relatar e não apenas se limitar a favorecer a manipulação 

de objetos e a observação dos fenômenos.  

  

  

4.3 Aula 2 – momento da leitura de texto: Entenda o problema: as sombras 

iguais  

  

  

Ao fazer a leitura do texto de sistematização, os alunos recordam a atividade 

experimental investigativa e estruturam mais uma vez o conhecimento. Sedano (2013) 

ressalta que o interesse da leitura consiste em que o material proposto possa oferecer 

desafios ao aluno.  

  

Figura 7 – Grupos reunidos para a realização da leitura do texto.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

No episódio a seguir, no Quadro 8, os alunos identificam, durante a leitura do 

texto, variáveis importantes para a formação das sombras.  

  

Quadro 8 – Momento da leitura do texto (V).  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  
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60  Professora  

Tem uma palavra que 
aparece nesse  

parágrafo... vamos  
interpretar ela direitinho?  

O que é variável?  

    

61  Larissa  

Quando ela pode ser de 
variadas formas...  
pequena, grande... 

também pode ser assim... 

cadê as figuras?  

A aluna pega uma 
figura e se refere  
à posição em que 
a figura pode ser  
colocada na fonte 

de luz.  

Ressaltar evidências  
– quando a aluna 

ressalta dados, fatos e  
observações que são 

relevantes para o  
estabelecimento de  

relações e construção 

de conclusões.  
62  Professora  Aqui      

63  Professora  

Qual a variável que 

aparece nesse 

parágrafo?  
    

64  Larissa  O tamanho    

Utilizar dados e 
informações –  

momento em que a 
aluna observa,  

seleciona e se remete  
a dados e informações 

relacionados à  
investigação realizada.  

65  Murilo  A distância    

Utilizar dados e 

informações –  
momento em que o 

aluno observa,  
seleciona e se remete  
a dados e informações 

relacionados à  
investigação realizada.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No turno 61, Larissa ressalta evidências ao reconhecer o termo variável que 

aparece no texto, já que, para Briccia et al. (2017), o uso de evidências é fundamental 

para o estabelecimento de conclusões e criação de explicações científicas. Nos turnos 

64 e 65, os alunos utilizam dados e informações quando reconhecem variáveis 

importantes, como o tamanho e a distância, para a obtenção das sombras, durante a 

leitura do texto. Portanto, como acontece na experimentação, a utilização de dados 

para a interpretação também é uma característica do conhecimento científico.  

  

4.3.1 Síntese das falas dos alunos (atividade experimental investigativa: sombras 

iguais)  
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Ao vivenciar atividades experimentais investigativas, propomos momentos nos 

quais o aluno foi levado a investigar, levantar hipótese, debater, observar, 

experimentar, registrar, falar e trabalhar em grupo, portanto, evidenciamos uma 

aproximação com a cultura científica.  

Em linhas gerais, identificamos na análise das interações verbais dos alunos 

que a categoria ressaltar evidências apareceu seis vezes, sendo, portanto, a mais 

expressiva. Em seguida, temos a categoria construir explicação, a qual apareceu 

três vezes. Identificamos também em dois momentos de falas dos alunos as 

categorias resolver problemas e utilizar dados e informações. As categorias que 

apareceram apenas uma vez foram levantar hipótese e elaborar estratégias.  

  

  

4.3.2 Análise dos registros escritos e desenhos dos alunos (aula 2)  

  

  

Uma ferramenta importante para registros das aulas experimentais 

investigativas são os registros escritos e os desenhos feitos pelos alunos. Segundo 

Carvalho (2001, p. 184), “falar, ouvir e procurar uma explicação sobre os fenômenos, 

depois escrever e desenhar, isto é, se expressar em diversas linguagens, solidifica e 

sistematiza os conceitos aprendidos”.  

Após a resolução do problema e das discussões a respeito deste, o ensino de 

ciências por investigação traz a “hora de escrever e desenhar”. Nesse momento, a 

professora solicitou que os alunos desenhassem e escrevessem individualmente um 

texto sobre o que foi feito na aula para resolver o problema e quais os resultados 

obtidos.  

Dessa forma, temos como objetivo buscar indícios nas etapas do ensino por 

investigação que nos auxiliem a responder à seguinte questão: o que os registros 

escritos e os desenhos produzidos pelos alunos nos mostram quanto à sua 

aproximação com a cultura científica?  

  

4.3.3 Registros de Débora  
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Figura 8 – Registro de Débora.  

  
A gente pegamos um circulo pequeno e um circulo grande aprossimamos o circulo pequeno da 

lanterna e ele ficou do mesmo tamanho do circulo grande e se afastassimo da lampada ele ficou 

pequeno.  
Figuras diferentes viram figuras iguais  

Atividade das sombras iguais – Débora 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

O registro escrito dos alunos, em geral, é importante, pois é um momento em 

que os alunos constroem a sua aprendizagem individualmente, pois, conforme já 

apontado por Oliveira e Carvalho (2005), o uso da escrita se apresenta como 

instrumento de aprendizagem que realça a construção pessoal do conhecimento, 

sendo fundamental nas aulas de ciências.  

No texto de Débora, fica claro que ela estabelece relações entre o tamanho da 

figura, formação das sombras e a fonte de luz. Gil-Pérez et al. (2005) apontam que se 

deve prestar atenção a aspectos da comunicação em sala de aula, dessa forma, ao 

sintetizarem seus conhecimentos, criarem relatos e comunicarem seus trabalhos, os 

alunos se aproximam da cultura científica.   

Já no caso do desenho, percebemos a compreensão, por parte da aluna, do 

problema em questão, ao participar de uma atividade experimental investigativa. O 

desenho de Débora nos indica que figuras diferentes viram figuras iguais. Segundo 

Trivellato et al. (2004), os desenhos de observação são uma ferramenta utilizada até 

pelos pesquisadores e podem ser úteis para avaliarmos se os alunos estão 

assimilando o que está sendo estudado.  
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Observamos também que a aluna realiza registros gráficos ao representar os 

materiais necessários para a realização do experimento, como, por exemplo, lanternas 

e figuras de diferentes formas e tamanhos.  

  

  

4.3.4 Registros de Larissa  

  

  

Figura 9 – Registro de Larissa.  

  
Quando aproximamos o circolo menor da lanterna ele almentol e ao afastar o circolo maior ele 

diminuil então chegue a conclusão de que quando o objeto está mais próximo ele fica maior e mais 

afastado menor e quando virei o circolo e o quadrado ficaram da mesma forma.  

Atividade das sombras iguais – Larissa 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Podemos inferir que Larissa compreendeu o problema proposto pela professora 

ao participar da atividade experimental investigativa. No seu texto, identificamos que 

a aluna cria argumento no momento em que aproxima as figuras da fonte de luz, 

concluindo que a distância da figura em relação à fonte de luz interfere no tamanho da 

sombra.   

Destacamos também que a aluna utiliza dados e informações para relatar a 

resolução do problema: “Quando virei o círculo e o quadrado ficaram da mesma 

forma”. Assim, concordamos com Sasseron (2013) que, ao utilizar ações e estratégias 

próprias das ciências, a construção do argumento deve ser resultado das análises 

feitas durante uma investigação, podendo ser comunicada também tanto oral quanto 

graficamente.  

No desenho de Larissa, identificamos também a categoria realizar registros 

gráficos na qual a aluna traz em detalhes todo o aparato necessário para a execução 

da atividade, no qual mais uma vez destacamos que Gil-Pérez et al. (2005) apontam 
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que comunicar faz parte dos processos da ciência, o que possibilita uma aproximação 

com a cultura científica.  

  

  

4.3.5 Registros de Thalia  

  

  

Figura 10 – Registro de Thalia.  

  
Durante a investigação todas as figuras foram feitas sobre o reflexo da luz umas ficava maior ao 

chega perto da luz outros ficava menor e maior o quadrado e retângulo e depois de tanto investiga 

deu tudo certo vamos ver abaixo.  

Atividade das sombras iguais – Thalia 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

O registro de Thalia também traz uma conversa entre o texto e o desenho, ao 

se envolver com a atividade experimental investigativa. No seu texto, a aluna constrói 

explicação para a formação das sombras iguais, embora mantenha a concepção de 

que a sombra depende do objeto.  

A aluna, ao realizar o seu registro gráfico, não representou no seu desenho 

todos os aparatos utilizados na atividade experimental, mas representou o antes 

(figuras de cores diferentes) e o depois (figuras de cores iguais).  

  

    

4.3.6 Registros de Vítor  
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Figura 11 – Registro de Vítor  

  
Quando movimentamos algo sobre a luz podemos cria varias sombras de vários tamanho e vários 

objetos  

Atividade das sombras iguais – Vítor 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Vítor, no seu registro escrito, demonstra que se envolveu com a atividade 

experimental investigativa. Identificamos, assim, que o aluno explicita um momento de 

levantamento de hipóteses e elaboração de estratégias para resolver o problema. 

Além disso, consegue estabelecer relação entre o movimento, a luz, os objetos e a 

formação da sombra.  

Ao realizar registro gráfico, Vítor desenhou os aparatos necessários à 

realização da atividade experimental, dando ênfase à fonte de luz e às figuras 

geométricas e, como já colocado, também se aproxima da cultura científica, uma vez 

que comunicar resultados faz parte desses aspectos.  

  

    

4.3.7 Registros de Laís  

  

Figura 12 – Registro de Laís.  
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Observei que quando a figura grande se coloca em baixo e a menor em cima, por que a luz faz que a 

figura menor se torna maior que pode se do mesmo tamanho por causa do reflexo da luz.  

Atividade das sombras iguais – Laís 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

A aluna, no seu registro escrito, mostra envolvimento com a atividade 

experimental. Percebemos que a estudante estabelece relação quando associa o 

tamanho da figura com a variável distância, embora permaneça com a concepção de 

que a sombra se forma devido ao reflexo da luz.  

Ao realizar o registro gráfico, Laís não representou no seu desenho todos os 

aparatos necessários à realização da atividade experimental, mas identificou o antes 

(figuras diferentes) e o depois (figuras iguais). Segundo Carvalho (2001), falar, ouvir e 

procurar uma explicação sobre os fenômenos, depois escrever e desenhar, isto é, se 

expressar em diferentes linguagens, solidifica e sistematiza os conceitos aprendidos.  

  

    

4.3.8 Registros de Luiz Gustavo  

  

  

Figura 13 – Registro de Luiz Gustavo.  

  
Eu aprendi a fase sombra com objetos com modelo diferentes e sombra iguais e conseguimos fase  

sobra com a ajuda da luz da lanterna  

Atividade das sombras iguais – Luiz Gustavo 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No seu texto, Luiz Gustavo traz elementos que comprovam a sua participação 

e envolvimento na atividade experimental. Nesse contexto, identificamos que o aluno 

ressalta evidências ao relatar no seu texto que aprendeu a fazer sombras iguais, 

usando figuras com modelos diferentes e com a ajuda da lanterna.  
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Ao realizar registro gráfico, o desenho de Luiz Gustavo está sucinto e sem 

muitos detalhes, mas traz a intenção de ilustrar as figuras utilizadas durante a 

atividade experimental. Gil-Pérez et al. (2005) apontam que se deve prestar atenção 

a aspectos da comunicação, como forma de promover a cultura científica.  

  

  

    

4.3.9 Registros de Raíssa  

  

  

Figura 14 – Registro de Raíssa.  

  
Eu vi que galndo botamos a fegura perto da luz ela ficou com um refrequiso e qualdo viramos a figura 

fica virada nos podemos ver que eles fica emguaes al outro.  

Atividade das sombras iguais – Raíssa  

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Raíssa, no seu texto, constrói uma explicação a respeito do que foi visto 

durante a atividade experimental investigativa, embora mantenha a concepção de que 

a sombra se forma devido ao reflexo da luz. Dessa forma, fica explícito que o grupo 

resolveu o problema proposto pela professora, formando sombras iguais.  

Ao realizar registro gráfico, Raíssa desenhou todo o aparato utilizado na 

atividade experimental: fonte de luz, figuras geométricas, inclusive a representação 

das sombras iguais. Nesse sentido, Sasseron (2013) afirma que o desenho deve ser 

encarado como mais uma linguagem a qual os alunos utilizam para fazer-se entender. 
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Assim como em todos os outros desenhos, mais uma vez temos o registro gráfico 

como aspecto fundamental da aproximação com a cultura científica.  

  

  

    

4.3.10 Síntese dos registros escritos e desenhos (atividade experimental investigativa: 

sombras iguais)  

  

  

Nos registros escritos, é possível verificar habilidades relacionadas ao trabalho 

do cientista e, dessa forma, identificamos na análise dos registros escritos que a 

categoria estabelecer relação apareceu três vezes, em seguida, a categoria 

construir explicação apareceu duas vezes e as categorias a seguir apareceram 

apenas uma vez, que foram levantar hipótese, elaborar estratégia, utilizar dados 

e informações e criar argumento  

Nos desenhos feitos pelos alunos, a maioria deles representou em detalhes os 

aparatos necessários à realização da atividade experimental: fonte de luz, figuras 

geométricas. A análise dos registros escritos e desenhos nos permite inferir uma 

aproximação dos alunos com a cultura científica, pois nos forneceram evidências de 

que eles podem ocorrer em sala de aula ao serem desenvolvidas atividades 

investigativas.  

  

  

4.4 Aula 4 – A sombra no espaço  

  

  

4.4.1 Momento da resolução do problema 2 – A sombra no espaço  

  

  

Neste momento, os alunos em pequenos grupos se envolvem na busca pela 

resolução do problema a ser investigado e previamente apresentado pela professora. 

Segundo Lim (2011), permitir que os alunos considerem fatos com que são 

confrontados com a apresentação do cenário problemático ajuda-os a tornarem-se 

reflexivos e a desenvolverem o pensamento crítico.  
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Figura 15 – Alunos resolvendo o experimento com o tema “A sombra no espaço”.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

As transcrições a seguir, no Quadro 9, mostram episódios nos quais os alunos 

agem sobre os objetos para como eles reagem.  

  

Quadro 9 – Episódios selecionados da aula 4.  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

13  Professora  

Agora que vocês estão com o material, 
vamos ao problema: vocês vão  

descobrir um jeito de colocar todas  
essas peças dentro da sombra, não 

pode ficar nenhuma peça na luz.  

Os alunos 

começam a 

resolver o 

problema.  

  

14  Larissa  Professora, aqui está na luz?      

15  Professora  
Hummm, que tal decidir no grupo de 

vocês?      

16  Débora  
A gente também pode botar uma em 

cima da outra.  
  

Elaborar estratégia  
– quando a aluna 

elabora e testa 
diferentes  

estratégias de 
resolução de  
problemas.  

Resolver problema 

– quando a aluna 

age em busca da 

solução para o 

problema.  

17  Thalia  Deixa essa aí mesma.    

Elaborar estratégia  
– quando a aluna 

elabora e testa 
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diferentes 

estratégias de  

Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

    resolução de  
problemas.  

Resolver problema 

– quando a aluna 

age em busca da 

solução para o 

problema.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Nos turnos 16 e 17, Débora e Thalia elaboram estratégia para resolver o 

problema proposto. Para a sala de aula, Gil-Pérez et al. (2005) apontam que uma 

atividade deve ser planejada 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.  

  

  

4.4.2 Momento de sistematização do conhecimento  

  

  

Neste momento, a professora faz perguntas, a exemplo de “o como” e “o 

porquê”, buscando o envolvimento dos alunos.  

  

Figura 16 – Alunos em classe discutindo sobre o experimento.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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No Quadro 10, a seguir, constatamos um momento de discussão, no qual os 

alunos constroem o entendimento da atividade experimental investigativa. Em 

conformidade com Carvalho (2009), a aula, nesse momento, precisa proporcionar 

espaço e tempo para a sistematização coletiva do conhecimento, pois, ao ouvir o 

outro, ao responder ao professor, o aluno não só relembra o que fez, mas também 

colabora na construção do conhecimento que está sendo sistematizado.  

  

Quadro 10 – Episódios selecionados da aula 4.  
Turnos  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

18  Professora  

Vamos lá então, deixa eu 
acender a luz, para a gente  

conversar um pouquinho com  
relação ao problema que vocês 

resolveram, vejam só, como foi 

possível colocar as peças na 

sombra?  

    

19  Vítor  Deitada, de lado.    

Elaborar 

estratégias –  
quando o aluno  
elabora e testa 

diferentes  
estratégias de 

resolução de 

problemas.  
20  Professora  Quem mais?      

21  Larissa  
Colocando uma peça em cima 

da outra.  
  

Elaborar 

estratégias –  
quando a aluna  
elabora e testa 

diferentes  
estratégias de 

resolução de 

problemas.  

22  Professora  
Por que vocês empilharam as 

peças?      

23  Thalia  
Porque se não empilhasse, não 

ia dar na sombra    

Levantar 
hipótese –  

momento em que 
a aluna constrói  

possibilidades de  
resolução/resposta 

para o problema  
apresentado, que 

podem ser  
corroboradas ou 

não.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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Percebemos nos turnos 19, quando Vítor diz: “Colocando as peças deitadas, 

de lado”, e no turno 21, quando Larissa diz: “Colocando uma peça em cima da 

outra”, que os alunos elaboraram estratégias para resolver o problema.  

  No turno 23, quando Thalia diz: “Se não empilhasse, não ia dar na sombra”, a 

aluna levanta hipótese, justificando o problema proposto.  

Já no Quadro 11, apresentado a seguir, traz outro momento da aula em que os 

alunos constroem relações causais para o fenômeno investigado.  

  

Quadro 11 – Episódios selecionados da aula 4.  
Turnos  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

25  Professora  
Por que foi possível colocar as figuras 

na sombra?      

26  Luiz Gustavo  Por causa da luz.    

Utiliza dados e 
informações -  

Momento em que o 
aluno observa, 
seleciona e se  

remete a dados e 
informações  

relacionados à 

investigação 

realizada.  

27  Thalia  e do anteparo.    

Utiliza dados e 
informações -  

Momento em que a 
aluna observa, 
seleciona e se  

remete a dados e 
informações  

relacionados à 

investigação 

realizada.  

28  Professora  
Quando vocês empilhavam as peças, 

mesmo assim elas continuavam na 

sombra?  
    

29  Murilo  Sim, as peças continuavam na sombra.    

Ressalta 
evidências –  

quando o aluno  
ressalta dados,  

fatos e observações  
que são relevantes 

para o  
estabelecimento de 

relações e  
construção de 

conclusões.  
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30  Larissa  Parecia uma sombra de coluna.    

Criar explicação – 
momento em que a 
aluna constrói uma 
declaração sobre 
um determinado  
fenômeno com a  

intenção de deixá-lo  
claro e inteligível e 

que, está  
relacionado a outros 

conceitos e  
conhecimentos 

científicos aceitos.  

31  Professora  
Tem algum fenômeno que vocês 

consigam pensar em relação à sombra?      

Turnos  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

32  Laís  
Tem, quando a gente tá no Sol, a gente 

quer sombra.  
  

Contextualizar o 

conhecimento –  
momento em que a 
aluna contextualiza  
o conhecimento,  

associando o  
fenômeno  

investigado na sala 

de aula ao seu 

cotidiano.  

33  Professora  
Podemos continuar agora? Vamos fazer 

silêncio.  

Um aluno 
muda a  

posição do 
ventilador 
na sala e  

os colegas 

reclamam.  

  

34  Larissa  

Tem um fenômeno que se chama 
eclipse, que a lua passa na frente do 
Sol e aí escurece. Depois ela sai de 

novo e  
volta a clarear, então aquela parte onde  

a lua passou ficou escura, então ali 

virou uma sombra.  

  

Criar explicação – 
momento em que a 
aluna constrói uma 
declaração sobre 
um determinado  
fenômeno com a  

intenção de deixá-lo  
claro e inteligível e 

que, está  
relacionado a outros 

conceitos e  
conhecimentos 

científicos aceitos.  
Estabelecer 

relação – momento 

em que a aluna  
estabelece relação 

a respeito do 
fenômeno, e 
transpõe o  

conhecimento  
construído com os  

conceitos discutidos 

na aula.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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Nesse episódio, nos turnos 26 e 27, os alunos Luiz Gustavo e Thalia utilizam 

dados e informações quando se referem às condições necessárias à formação da 

sombra. Assim, nesse momento, podemos inferir que eles compreendem que a 

sombra é a ausência de luz.  

No turno 29, Murilo ressalta evidência, ao afirmar que as peças continuavam 

na sombra. No turno 30, Larissa cria uma explicação ao relatar que “parecia uma 

sombra de coluna”. Carvalho et al. (2013) ressalta que a essa pergunta ou semelhante 

os alunos dirão que fizeram uma “torre”. Portanto, no momento em que a aluna diz: 

“parecia uma sombra de coluna”, ela reconhece que a sombra não é apenas a 

projeção formada no papel, mas está por todo o espaço entre o anteparo colocado em 

frente à fonte de luz e o local em que ela se projeta.  

No turno 31, Laís contextualiza o conhecimento ao associar o fenômeno 

investigado na atividade experimental ao seu cotidiano. No turno 34, Larissa constrói 

uma explicação a respeito do fenômeno eclipse e estabelece uma relação com 

outros contextos. Identificamos na fala de Larissa que, ao participar da atividade 

experimental investigativa, a aluna compreende fenômenos, o que lhe permite 

vivenciar situações que colocam esse saber/fazer em ação, nos indicando uma 

aproximação com a cultura científica.  

  

  

4.4.3 Momento da leitura de texto: Entenda o problema: as sombras no espaço (aula 

5)  

    

  

O momento da leitura de um texto de sistematização envolve um repensar sobre 

o que foi feito. segundo Carvalho (2013), a leitura e discussão do texto de 

sistematização do conhecimento deve ser pensada como uma atividade 

complementar ao problema e que também pode ser feita de forma investigativa.  
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Figura 17 – Grupos reunidos para a leitura do texto.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

    

Quadro 12 – Momento da leitura de texto.  

Turnos  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

34  Professora  
Nesse parágrafo do texto, diz 

que a sombra é tridimensional, 

então ela tem...  
    

35  João Victor  Três dimensões    

Utilizar dados e 

informações –  
momento em que 
o aluno observa, 
seleciona e se  

remete a dados e 
informações  

relacionados à 

investigação 

realizada.  
36  Professora  Quais são essas dimensões?      

37  Raíssa  Largura, comprimento e” sobe”    

Utilizar dados e 
informações –  

momento em que 
o aluno observa, 
seleciona e se  

remete a dados e 
informações  

relacionados à 

investigação 

realizada.  

38  Professora  
Quando a gente diz assim, 

“sobe”, estamos falando de quê?      
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39  Larissa  Estamos falando de altura.    

Utilizar dados e 
informações –  

momento em que 
a aluna observa, 
seleciona e se  

remete a dados e 
informações  

relacionados à 

investigação 

realizada.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Nos turnos 35 e 37, quando o aluno João Victor identificada no texto que a 

sombra tem três dimensões e a aluna Raíssa reconhece as três dimensões: largura, 

comprimento e “sobe”, os alunos utilizam dados e informações presentes no texto, 

relacionados à atividade experimental realizada.  

No turno 39, Larissa também utiliza dados e informações dos termos “sobe” e  

“altura”, ao transpor o conhecimento construído com os conceitos discutidos na aula.  

  

  

4.4.4 Síntese das falas dos alunos (atividade experimental investigativa: a sombra no 

espaço)  

    

  

O envolvimento com atividades investigativas auxilia a desenvolver a autonomia 

do aluno, mobilizando e ampliando o aprendizado no ensino de ciências, assim como 

podemos inferir uma aproximação com a cultura científica.  

Em linhas gerais, identificamos na análise das interações verbais que a 

categoria utilizar dados e informações apareceu cinco vezes, seguida da categoria 

elaborar estratégia, a qual foi encontrada quatro vezes. As categorias resolver 

problema, ressaltar evidências e criar explicação apareceram duas vezes na 

análise, enquanto que as categorias levantar hipótese, contextualizar o 

conhecimento e estabelecer relação apareceram apenas uma vez.   

  

  

4.5 Análise dos registros escritos e desenhos dos alunos (aula 5)  

  

  

4.5.1 Registros de Laís  
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Figura 18 – Registro de Laís.  

  
Nos aprendemos que se empilharmos as figuras podemos deichalas todas elas dentro da Sombra 

Atividade A sombra no espaço – Laís Fonte: Dados da pesquisa 

(2017).  

No texto de Laís fica clara a compreensão da aluna ao participar de uma 

atividade experimental investigativa ao levantar hipótese, “se empilharmos as figuras 

podemos deixá-las todas elas dentro da sombra”, o que nos indica uma aproximação 

com a cultura científica. Furman e Podestá (2009) defendem que a formulação de 

hipótese e previsões são competências científicas, as quais precisam ser ensinadas 

de modo integrado, devido à relação próxima entre elas.  

Identificamos também que a aluna realiza registro gráfico ao representar os 

materiais utilizados na realização do experimento, como, por exemplo, lanterna, 

anteparo e figuras geométricas. Ressaltamos ainda que a aluna desenha a sombra 

por todo o espaço entre o anteparo colocado em frente à fonte de luz e o local em que 

ela se projeta.  

  

  

4.5.2 Registros de Luana  
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Figura 19 – Registro de Luana.  

  
Agente colocou uma do lado da outra e uma por cima das outras para pode não fica saindo fora da  

sombra  

Atividade A sombra no espaço – Luana 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Podemos inferir que Luana compreendeu o problema proposto pela professora 

ao participar da atividade experimental investigativa. No seu texto, a aluna constrói 

explicação a respeito do fenômeno investigado. Para Hempel (1974), explicar é um 

dos principais objetivos da ciência.  

No desenho de Luana, identificamos a categoria realizar registros gráficos na 

qual traz o aparato necessário para a execução da atividade. Verificamos também que 

algumas figuras geométricas foram desenhadas uma ao lado da outra, enquanto 

outras, uma em cima da outra, conforme o registro escrito da aluna.  

  

  

4.5.3 Registros de Thalia  

  

  

Figura 20 – Registro de Thalia.  

  



95  

  
Nós empilhamos as peças e até levantamos elas Para que ficassem dentro da sombra.  

Atividade A sombra no espaço - Thalia 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

O registro de Thalia também traz uma conversa entre o texto e o desenho, ao 

se envolver com a atividade experimental investigativa. No seu texto fica explícito que 

o grupo elaborou estratégia para que as peças ficassem dentro da sombra. Nesse 

sentido Gil-Pérez et al. (2005) propõem que uma atividade deve ser planejada 

baseando-se em possíveis interesses da situação, emissão de hipóteses e, também, 

elaboração de estratégias, a fim de que a sala de aula seja um lugar de comunicação 

com a cultura científica.  

Thalia, ao realizar o seu registro gráfico, representou em detalhes todos os 

aparatos utilizados na atividade experimental investigativa. Para Liu e Akerson (2002), 

as habilidades da linguagem são fundamentais para fazer previsões, narrar e 

comunicar descobertas.  

  

   

4.5.4 Registros de Murilo  

  

  

Figura 21 – Registro de Murilo.  

  
Foi muito bom o experimento. Começou muito interessante figuras perto da lanterna para fazer 

sombra essa sombra formou um círculo e colocamos as finas sombra todas encaxado todos nas 

sombras.  

Atividade A sombra no espaço – Murilo 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

O registro de Murilo também traz uma conversa entre o texto e o desenho, ao 

se envolver com a atividade experimental investigativa, nos fornecendo indícios de 

uma aproximação com a cultura científica em ambos. No seu texto, o aluno ressalta 

evidências ao relatar no seu texto que foi necessário colocar uma figura perto da 

lanterna para fazer a sombra, o que possibilitou a formação da sombra na qual foram 
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sendo encaixadas as figuras, e também nos mostra uma compreensão da sombra ser 

tridimensional. Furman e Podestá (2009) também apontam a evidência como 

competência científica.  

Em seu registro gráfico, Murilo traz em detalhes os aparatos necessários à 

atividade experimental, como, por exemplo, a lanterna, o anteparo e as figuras 

geométricas.  

  

    

4.5.5 Registros de Larissa  

  

  

Figura 22 – Registro de Larissa.  

  
Se nós colocarmos as emagems enpe nos conseguiremos mais espaço na sonbra.  

Atividade A sombra no espaço – Larissa 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Larissa, em seu texto, demonstra que se envolveu com a atividade 

experimental investigativa. Identificamos que a aluna relata o levantamento de 

hipóteses ocorrido no experimento para colocar as figuras na sombra.  
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Em seu registro gráfico, Larissa representa os materiais necessários ao 

desenvolvimento da atividade experimental, lanterna, anteparo e figuras geométricas, 

nos indicando uma aproximação com a cultura científica.  

    

4.5.6 Síntese dos registros escritos e desenhos (atividade experimental investigativa: 

A sombra no espaço)  

  

    

Os alunos constroem, nos seus registros escritos, ao se envolverem em 

atividades experimentais investigativas, elementos de apropriação de novas 

linguagens, promovendo, assim, uma aproximação dos estudantes com a cultura 

científica. Dessa forma, identificamos na análise dos registros duas vezes a categoria 

levantar hipótese, enquanto as categorias a seguir apareceram uma vez: criar 

explicação, elaborar estratégia e ressaltar evidências.  

Nos desenhos feitos pelos alunos, eles representaram em detalhes os aparatos 

necessários à realização da atividade experimental: fonte de luz, anteparo, figuras de 

diferentes tamanhos e cores. Portanto, ao comunicar por escrito e desenhos as suas 

descobertas, nos fornecem indícios de aproximação com a cultura científica.  

  

  

4.6 Aula 7 – claro e escuro  

  

  

4.6.1 Momento da resolução do problema 3 – claro e escuro  

  

  

Neste momento, os alunos, em pequenos grupos e de posse dos materiais, se 

envolvem na busca pela resolução do problema a ser investigado: qual é o melhor 

local da esfera para fixar o segundo alfinete de forma que somente um alfinete por vez 

seja iluminado pela luz da lanterna? e previamente apresentado pelo professor. O 

objetivo dessa atividade experimental investigativa é começar a discutir com os alunos 

a formação do dia e da noite no planeta Terra. Carvalho et al. (2007) defendem o 

conceito de experiência problematizadora. Nela, busca-se ultrapassar a simples 

manipulação de materiais, utilizando também a leitura, a escrita e a fala como recursos 
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para a discussão conceitual dos experimentos. O problema é a mola propulsora das 

variadas ações dos alunos: ele motiva, desafia, desperta o interesse e gera 

discussões.  

  

Figura 23 – Alunos resolvendo o problema com o tema “Claro e escuro”.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

As transcrições a seguir, no Quadro 13, mostram o episódio no qual os alunos 

agem sobre os objetos para ver como eles reagem. Em grupos, os alunos manipulam 

dos materiais buscando perceber que, quando os alfinetes estão colocados em pontos 

diametralmente opostos, é possível iluminar apenas um alfinete por vez usando a 

mesma lanterna, pois, quando esta ilumina um ponto, a própria esfera serve de 

anteparo para que a luz não chegue até o outro alfinete.  

  

Quadro 13 – Episódios selecionados da aula 7.  
Turno  identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

01  Professora  

Hoje o problema que vocês irão 

resolver, é o seguinte: Qual o melhor 

local da esfera para fixar o segundo 

alfinete de forma que somente um 

alfinete por vez seja iluminado pela luz 

da lanterna?  

Os grupos 

começam a 

resolver o 

problema  
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02  Larissa  

Professora, aqui é a Terra, aqui é o  
Brasil e aqui é o Japão. Aqui é o Sol e 

vai iluminando o dia. Aqui está escuro, 

então é noite.  

A aluna 
movimenta a  

vareta e aponta  
para os alfinetes,  
indicando o Brasil 

e o Japão e 
lanterna  

representa o Sol  

Resolver 

problema –  
quando a aluna  

age em busca da 
solução para o 

problema.  
Estabelecer 

relação –  
momento em que  

a aluna  
estabelece  

relação a respeito  
do fenômeno, e 

transpõe o  
conhecimento  
construído com 

os conceitos  
Turno  identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

    discutidos na 
aula.  

Construir 

explicação –  
momento em que 
a aluna constrói  
uma declaração 

sobre um  
determinado  

fenômeno com a 
intenção de  

deixá-lo claro e  
inteligível e que,  
está relacionado 

a outros  
conceitos e  

conhecimentos 
científicos 
aceitos.  

Ressaltar 

evidências –  
quando a aluna  
ressalta dados, 

fatos e  
observações que  

são relevantes 
para o  

estabelecimento 
de relações e  
construção de 

conclusões.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No turno 02, Larissa se envolve em busca de resolver o problema proposto 

pela professora. Ao estabelecer relação e ressaltar evidências entre os alfinetes, o 

Brasil e o Japão e entre a lanterna e o Sol, a aluna constrói uma explicação para a 

formação do dia e da noite no planeta Terra. Observamos ainda que Larissa, ao se 
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envolver com a atividade experimental investigativa, apresenta muitos elementos de 

aproximação com a cultura científica, pois ressalta evidências, tira conclusões, 

estabelece relações entre o experimento e o cotidiano, que são elementos 

fundamentais do conhecimento científico.   

  

  

    

4.6.2 Momento da sistematização do conhecimento  

    

  

Neste momento, a professora faz perguntas, a exemplo de “o como” e “o 

porquê”, buscando a participação dos alunos. Para Sasseron (2008), é importante que 

as experiências realizadas na escola privilegiem questionamentos e discussões, a 

partir dos quais os alunos “levantem hipóteses, construam argumentos para dar 

credibilidade a tais hipóteses, justifiquem suas afirmações e busquem reunir 

argumentos capazes de conferir consistência a uma explicação para o tema sobre o 

qual se investiga”.  

  

Figura 24 – Alunos em classe discutindo sobre o experimento.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

    

No Quadro 14, a seguir, identificamos um momento de discussão, no qual os 

alunos constroem o entendimento da atividade experimental investigativa.  
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Quadro 14 – Episódios selecionados da aula 7.  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

03  Professora  
Como vocês fizeram para que cada 

alfinete ficasse iluminado de uma 

vez?  
    

04  Laís  
Colocando os alfinetes em lugares 

diferentes.    

Ressaltar 

evidências –  
quando a aluna  
ressalta dados, 

fatos e  
observações que 

são relevantes  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

    para o  
estabelecimento 

de relações e  
construção de 

conclusões.  

05  Larissa  
Aqui é o Brasil, aqui é o Japão, aqui 

é o Sol (a lanterna). Aqui está dia e 

lá está noite, e você vai girando.  
  

Construir 
explicação –  

momento em que 
a aluna constrói  
uma declaração 

sobre um  
determinado  

fenômeno com a  
intenção de 

deixálo claro e  
inteligível e que,  

está relacionado a 

outros conceitos e 

conhecimentos 

científicos aceitos.  

06  Raíssa  Como se a esfera fosse a Terra.    

Estabelecer 

relação –  
momento em que  
a aluna estabelece 
relação a respeito  
do fenômeno, e 

transpõe o  
conhecimento  

construído com os 
conceitos  

discutidos na aula.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Observamos, no turno 04, momento em que Laís diz: “Colocando os alfinetes 

em lugares diferentes”, que ela ressalta evidência quando se remete a um fato 

relevante para a compreensão do fenômeno investigado. No turno 05, novamente, 

Larissa constrói uma explicação para a formação do dia e da noite no planeta Terra. 

No turno 06, Raíssa estabelece relação ao associar a esfera ao planeta Terra.  
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Já o Quadro 15, apresentado a seguir, traz outro momento da aula em que os 

alunos constroem relações causais para o fenômeno investigado.  

  

    

Quadro 15 – Episódios selecionados da aula 7.  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

07  Professora  
Por que não foi possível iluminar os 

dois alfinetes ao mesmo tempo?  
    

08  Vítor  
Por que um alfinete ficou embaixo e 

o outro em cima.  

O aluno movimenta a 

vareta na posição 

horizontal  

Ressaltar evidência  
– quando o aluno 

ressalta dados, fatos 
e observações que  
são relevantes para  

o estabelecimento de 
relações e  

construção de 

conclusões.  

09  Professora  
Então vocês perceberam também 

que enquanto um alfinete estava no 

claro o outro estava...  
    

10  João Victor  No escuro    

Estabelecer relação  
– momento em que o 

aluno estabelece  
relação a respeito do 

fenômeno, e 
transpõe o  

conhecimento  
construído com os  
conceitos discutidos 

na aula.  

11  Murilo  Na sombra    

Estabelecer relação  
– momento em que o 

aluno estabelece  
relação a respeito do 

fenômeno, e 
transpõe o  

conhecimento  
construído com os  
conceitos discutidos 

na aula.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Nesse episódio, no turno 08, Vítor, em sua fala, ressalta evidência quando se 

remete a um fato importante para a compreensão do fenômeno investigado. Nos 

turnos 10 e 11, João Victor e Murilo estabelecem relação entre o claro e o escuro.  

  

  

4.6.3 Momento da leitura do texto: Entenda o problema: claro e escuro (aula 8)  
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O momento da leitura do texto possibilita retomar as ideias discutidas nas 

atividades anteriores, envolvendo a questão da fonte de luz e das sombras. Para 

Sedano (2013), o texto, quando inserido no ambiente do fazer ciência, provoca o 

educando a refletir sobre a discussão proposta, pensar criticamente, tomar posição 

com base na relação com o que é apresentado no texto e em seus conhecimentos 

prévios.  

  

Figura 25 – Grupos reunidos para a leitura do texto.  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Quadro 16 – Momento da leitura do texto.  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

17  Professora  
Nesse parágrafo diz que a 

esfera servia de anteparo no 

experimento. Por quê?  
    

18  Larissa  
Porque a esfera estava 

bloqueando a luz.    

Utilizar dados e 

informações –  
momento em que a 

aluna observa, 
seleciona e se  

remete a dados e 
informações  

relacionados à 

investigação 

realizada.  

19  Professora  
Enquanto um alfinete estava 

iluminado, o outro...      
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20  Raíssa  
O outro alfinete estava no 

escuro.    

Utilizar dados e 
informações –  

momento em que a 
aluna observa, 
seleciona e se  

remete a dados e 
informações  

relacionados à 

investigação 

realizada.  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  Ação do aluno  

21  Professora  
E tem algum fenômeno que a 

gente percebe isso?  
    

22  Débora  Tem sim.      

23  Laís  De noite e de dia.    

Contextualizar o 

conhecimento –  
momento em que a 
aluna contextualiza  
o conhecimento,  

associando o  
fenômeno  

investigado na sala 

de aula ao seu 

cotidiano.  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No turno 18, Larissa utiliza dados e informações do texto, ao relatar que a 

esfera estava bloqueando a luz. No turno 20, Raíssa utiliza dados e informações ao 

identificar durante a realização do experimento que, enquanto um alfinete estava 

iluminado, o outro alfinete estava no escuro.  

 No turno 23, quando Laís fala: “de noite e de dia”, contextualiza o 

conhecimento, ao associar o fenômeno investigado ao seu cotidiano. Krasilchik 

(2008) assevera que as atividades experimentais são as mais apropriadas, pois estas 

apresentam como funções: envolver os estudantes em iniciações científicas, despertar 

e manter o interesse dos alunos, compreender conceitos básicos, desenvolver 

habilidades e capacidade de resolver problemas.  

  

  

4.6.4 Síntese das falas dos alunos (atividade experimental investigativa: claro e 

escuro)  
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Ao participarem de atividades experimentais investigativas, os alunos podem 

aprender a fazer conjecturas, a interagir com os colegas, levantando suas ideias, 

suposições e examinando seus erros e acertos. Nesse sentido, identificamos nas falas 

dos alunos quatro vezes a categoria estabelecer relação, três vezes ressaltar 

evidências, duas vezes as categorias construir explicação e utilizar dados e 

informações e uma vez as categorias resolver problemas e contextualizar o 

conhecimento. Dessa forma, acreditamos que atividades investigativas podem 

contribuir para o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, nos fornecendo 

elementos de aproximação com a cultura científica.  

  

  

4.7 Análise dos registros escritos e desenhos dos alunos (aula 8)  

  

  

4.7.1 Registros de Murilo  

  

  

Figura 26 – Registro de Murilo.  

  
O esperimento foi muuíito legal é alem de ser interessante lembramos do movimento da terra.  

Atividade Claro e escuro – 

Murilo Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No seu texto, Murilo traz elementos que comprovam o seu envolvimento com a 

atividade experimental. Nesse contexto, identificamos que o aluno estabelece 

relação entre o experimento e o movimento da Terra.  
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Ao realizar registro gráfico, o desenho de Murilo, apesar de não criar 

explicações, nos mostra implícitos detalhes da sua observação, ilustrando os materiais 

utilizados durante a atividade experimental investigativa.  
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4.7 

.2 Registros de Débora  

  

  

Figura 27 – Registro de Débora.  

 
Eu observe que se botarmos coisas em pontos diferentes ela so irra alumiar uma coisa de cada vez.  

Atividade claro e escuro – 

Débora Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No seu texto, Débora levanta hipótese ao escrever: “se botarmos coisas em 

pontos diferentes ela só irá iluminar uma coisa de cada vez”. Furman e Podestá (2009) 

defendem que a formulação de hipótese e previsões são competências científicas as 

quais precisam ser ensinadas de modo integrado, devido à relação próxima entre elas. 

Percebemos que, em seu registro escrito, a aluna se refere aos alfinetes e à fonte de 

luz, pois, ao realizar registro gráfico, ela representou em detalhes os materiais 

necessários à realização da atividade experimental investigativa. Nesse sentido, 

GilPérez et al. (2005) ressaltam que se deve prestar atenção a aspectos da 

comunicação, como forma de promover uma aproximação com elementos da cultura 

científica.   

  

  

    

.3 Registros de Amanda  
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4.7 
Figura 28 – Registro de Amanda.  

  
Eu aprendi hoje que quando o Brasil ta claro a China ta Escuro por causa do Sol por que o Sol gira 

entre os países do outro lado.  

Atividade claro e escuro – 

Amanda Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Podemos inferir que Amanda participou da atividade proposta e busca, no seu 

texto, construir explicação a respeito do fenômeno, embora mantenha a concepção 

de que o Sol se movimenta.   

Ao realizar registro gráfico, Amanda representou de forma sucinta os 

materiais necessários à realização da atividade experimental.  

  

  

    

.4 Registros de Larissa  
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4.7 
Figura 29 – Registro de Larissa.  

 
O que eu aprende  

Que quando uns objetos estão em pontos diferentes não serão iluminados ao mesmo tempo Ex o 

polo sul e o polo norte que istão enlocas diferentes e sua iluminação depende da rotação da terra.  

Atividade Claro e escuro - Larissa 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

    

Larissa, em seu registro escrito, mostra envolvimento com a atividade 

experimental. Identificamos que a aluna constrói explicação ao afirmar no seu texto:  

“quando uns objetos estão em pontos diferentes não serão iluminados ao mesmo 

tempo”. Briccia (2009) defende que, em sala de aula, a ação de criar explicações 

também leva a uma aproximação com elementos da cultura científica. Em seguida 

estabelece relação ao exemplificar o que foi observado com o conhecimento 

científico: “Ex: o polo sul e o polo norte que estão em locais diferentes e sua iluminação 

depende da rotação da terra.”  
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Observamos também que Larissa realiza registros gráficos ao representar os 

materiais necessários para a realização do experimento, como, por exemplo, lanterna, 

esfera, alfinetes.  

  

  

4.7.5 Registros de João Victor  

  

  

Figura 30 – Registro de João Victor.  

  
O esperimento de hoje nó só precisamos colocar um alfinete de um lado e o outro aufinete do outro lado 

da esfera.  
Então quando direcionamos a luz só aparecia um alfinete de cada vez.  

Atividade Claro e escuro – João Victor  

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

No seu texto, João Victor traz elementos que comprovam a sua participação e 

envolvimento na atividade experimental. Nesse contexto, percebemos que o aluno 

ressalta evidências ao relatar que os alfinetes só eram iluminados um de cada vez, 
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pois estavam em lados opostos da esfera. O documento do PISA (INEP, 2008) expõe 

o uso de evidências como uma das três categorias de competência científica avaliadas 

pelo programa.  

O desenho de João Victor traz uma conversa entre o texto e o desenho. Ao 

realizar o seu registro gráfico, o aluno representou todos os aparatos utilizados na 

atividade experimental.  

  

  

4.7.6 Registros de Luana  

  

  

Figura 31 – Registro de Luana.  

  
Oje eu a prendi a forma uma sombra com dois alfinetes e uma bola de enjopo e um palito de churasco e 

uma lanterna para forma uma sombra de cada vez com os ofinetes.  

Atividade Claro e escuro – Luana 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Luana, em seu registro escrito, deixa claro o seu envolvimento com a atividade 

experimental investigativa, ao descrever como resolveu o problema proposto pela 

professora. Para Gil-Pérez et al. (2005), a problematização é o ponto principal para a 

construção de conhecimento científico.  

Observamos também que a aluna realiza registros gráficos, ao representar os 

aparatos necessários para a realização do experimento.  

  

  

4.7.7 Síntese dos registros escritos e desenhos (atividade experimental investigativa:  

claro e escuro)  
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Os alunos constroem, em seus registros escritos realizados na atividade 

experimental investigativa, elementos de apropriação de novas linguagens. Nesse 

sentido, identificamos na análise dos registros escritos duas vezes as categorias 

estabelecer relação e construir explicação, e uma vez as categorias levantar 

hipótese, ressaltar evidência e resolver problema.  

Nos desenhos, os alunos representaram os aparatos necessários à realização 

da atividade experimental: fonte de luz, alfinetes e esfera. Portanto, ao comunicar as 

suas observações por meio dos registros escritos e desenhos, os alunos nos mostram 

uma aproximação com elementos da cultura científica.  

Ressaltamos que os registros das atividades experimentais investigativas: 

Sombras iguais, A sombra no espaço e Claro e escuro apresentam detalhes do que 

foi feito e trazem elementos de aproximação com a cultura científica. Identificamos 

também que existem erros de escrita, mas este não é um aspecto a ser revelado nesta 

pesquisa.  

  

  

  

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  

De acordo com o nosso problema de pesquisa, diante da proposição de 

atividades experimentais do tipo investigativas, como as produções dos alunos nos 

remetem à apropriação de aspectos da cultura científica?, destacamos que as 

atividades experimentais realizadas em sala de aula ou em laboratórios precisam ser 

desenvolvidas numa perspectiva investigativa para desenvolver habilidades, 

competências e se aproximar de elementos da cultura científica. No início do texto, 

destacamos a importância do laboratório e do status que este traz para o ensino de 

ciências, no entanto, observamos que um laboratório tradicional não ajudaria a criar 

uma aproximação com a cultura científica.  

Ao participarem e se envolverem com a atividade experimental investigativa, 

identificamos situações em que os alunos puderam questionar, levantar hipóteses, 

experimentar, investigar, buscar respostas e não apenas obter informações prontas, 

o que nos fornece uma aproximação com elementos da cultura científica.  
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Durante as falas, observamos que os alunos se envolveram com as atividades 

investigativas indo em busca da resolução do problema proposto, respeitaram a 

opinião dos colegas, expressaram sua curiosidade, demonstrando, assim, um espaço 

favorável ao aprendizado.  

Nos registros escritos e desenhos, também observamos uma aproximação com 

a cultura científica, pois ficou explícita a investigação por parte dos alunos, por meio 

de atividades que permitiram compreender melhor o fenômeno, as sombras.  

Compreendendo que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental II, os alunos 

demonstram muitas curiosidades e buscam explicar fenômenos naturais, este estudo 

emergiu de inquietações da prática pedagógica da pesquisadora, a qual almeja 

ensinar ciência a partir de uma nova abordagem didática.   

Para nos oferecer embasamento e compreender a temática deste estudo, 

dialogamos, principalmente, com as perspectivas teóricas discutidas em Gil-Pérez 

(2001); Delizoicov (2001); Carvalho (2006); Krasilchik (2008); Marandino (2009); 

Sasseron (2011); e Briccia et al. (2017). Assim, a partir das atividades investigativas 

que compuseram a SEI “As sombras”, buscamos analisar o papel das atividades 

experimentais investigativas promovendo uma aproximação dos alunos com 

elementos da cultura científica. Utilizamos o ENCI por acreditarmos no potencial dessa 

abordagem didática, uma vez que suas etapas visam à construção de saberes 

científicos e ao desenvolvimento de habilidades nos estudantes. Nesse contexto, nos 

aproximamos de autores e pesquisas que fizessem referência a essa área e a utilizam 

como prática pedagógica.  

Desse modo, inferimos que o ENCI seja utilizado como abordagem didática, 

pois, durante o desenvolvimento das atividades experimentais investigativas, 

identificamos aspectos importantes na formação dos alunos: o pensamento criativo, a 

interação social, a apropriação da linguagem e do pensamento científico. Com base 

nos episódios selecionados para as análises, constatamos que a SEI apresentada na 

perspectiva do ENCI, e com a organização das atividades propostas por Carvalho et 

al. (2013), foi um agente significativo para a aproximação dos alunos com elementos 

da cultura científica, por possibilitar que: os alunos utilizassem experimentos simples 

para investigar como as sombras se formam, a sombra sendo um espaço 

tridimensional e a formação do dia e da noite no planeta Terra; levantassem hipóteses; 

resolvessem problemas; utilizassem dados obtidos experimentalmente para justificar 

suas ideias; ressaltassem evidências; estabelecessem relações; construíssem 
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explicações; e realizassem registros gráficos das atividades investigativas por meio 

de desenhos.  

As ações apresentadas anteriormente trazem uma aproximação com 

elementos da cultura científica, uma vez que existe uma relação entre essas ações e 

a forma como se dá o trabalho de construção do conhecimento científico. A partir das 

categorias propostas por Briccia et al. (2017), utilizadas em nosso estudo, notamos 

que estas trazem evidências da inserção dos alunos na cultura científica, pois 

comunicaram os elementos necessários para a formação da sombra, bem como 

organizaram características das sombras por meio de registros escritos e desenhos. 

Contudo, podemos afirmar que a abordagem didática adotada através do ENCI teve 

como base a organização das atividades em três momentos: resolução do problema, 

sistematização do conhecimento e leitura do texto.  

Apesar da ciência não ser construída de forma totalmente empírica, o 

experimento, nesse caso, facilita a aproximação com alguns aspectos da cultura 

científica, uma vez que a ciência utiliza a observação, o uso de evidências, a criação 

de argumentos, o uso de explicações e de relações, sendo que a atividade 

experimental investigativa proporcionou tais aspectos. Assim sendo, um processo que 

é utilizado pela ciência, identificamos que este está sendo realizado em sala de aula, 

podemos, então, caracterizar uma aproximação com a cultura científica  

No momento da resolução do problema, identificamos, ainda, que os alunos 

ressaltaram evidências quando associaram as figuras menores e a distância da luz 

ao tamanho da sombra formada. Assim, concordamos com Briccia et al. (2017) ao 

afirmarem que o uso de evidências é fundamental para o estabelecimento de 

conclusões e criação de explicações científicas.  

No momento da sistematização do conhecimento, os alunos tiveram a 

oportunidade de construir o entendimento da atividade investigativa, tomando 

consciência de suas ações. Portanto, na tentativa de explicar o fenômeno, o aluno 

utiliza dados e informações, revelando a necessidade de luz para a formação da 

sombra. Nessa perspectiva, Carvalho (2013, 2014) salienta que, ao realizar 

procedimentos que demandam a investigação, tais como: experimentação, 

observação, leitura, entrevista, estudo do meio, entre outros, temos uma aproximação 

dos alunos com aspectos da cultura científica.  

Igualmente, durante o momento da leitura do texto, identificamos que os alunos 

conseguiram estabelecer relações entre os obstáculos e a fonte de luz para a 

formação da sombra, ou seja, compreenderam que, para obter a sombra, é necessário 
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que algo impeça a passagem da luz. Além disso, as alunas construíram explicação 

para o fenômeno ao afirmarem que a sombra é a ausência de luz. Segundo Briccia 

(2009), a ação de criar explicações também leva a uma aproximação com a cultura 

científica.  

Ao realizarem registros gráficos, por meio da escrita e desenho, os alunos 

tiveram a oportunidade de relembrar o experimento, vivenciando novas linguagens 

que contribuem efetivamente para a sistematização de conceitos científicos. Liu e 

Akerson (2002), nesse sentido, apontam que as habilidades da linguagem são 

fundamentais para fazer previsões, narrar e comunicar descobertas. Observamos, 

conforme Briccia et al. (2017), que esses aspectos fazem parte do desenvolvimento 

da ciência, uma vez que, como citado por Gil-Pérez et al. (2005), a ciência também 

pode ser realizada em sala de aula, como forma de promover a aproximação com 

elementos da cultura científica.  

Ao concluirmos este estudo, esperamos que ele possa contribuir para as 

pesquisas em ensino de ciências, uma vez que a atividade experimental desenvolvida 

a partir de uma abordagem investigativa pode levar os alunos a uma aproximação 

com a cultura científica. Assim, a disseminação e socialização de estudos dessa 

natureza são condições importantes para a melhoria do ensino e aprendizagem. 

Desse modo, defendemos que propor aos alunos atividades investigativas, com 

situações familiares e intrigantes, relacionadas ao seu cotidiano, contribui para a 

inserção na cultura científica, que possui o papel de auxiliar os alunos, por meio do 

acesso à alfabetização científica, a se posicionarem criticamente diante de questões 

polêmicas de maneira a efetivar o princípio da participação e do exercício da 

cidadania.  
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ANEXOS  

  

Anexo I – Diagrama sobre o trabalho científico   

  

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

  

  

    

  

Anexo II – Sequência Investigava “As sombras” – Coleção Investigar e Aprender  

Ciências   
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oproblema Consulte as orientações para a preparação e realização desta atividade nas 

orientações pedagógicas específicas, ao final deste Manual.  

O nosso estudo sobre o “claro” e o “escuro” começará com 

uma investigação sobre a sombra de alguns objetos. Você 

sabe o que é uma sombra, não é mesmo? Já reparou na sua 

própria sombra? A sua sombra aparece o tempo todo ou só em 

algumas ocasiões? Que ocasiões são essas? Pense nessas 

questões enquanto faz o experimento proposto nesta seção.  

 

Siga as orientações do(a) professor(a).   

 Desafio O objetivo do problema é permitir que os alunos percebam que a sombra se forma por causa da  

colocação de um anteparo no caminho da luz. Além disso, eles deverão investigar que o tamanho e o  

  

  
R e s o l v a   A s s o m b r a s i g u a is   

Fot 
os: 
Edu 
ard 
oJu 
stin 
ian 
o   

mesa   

lanterna   

cilindro    
de papelão   

Material necessário   

• 1 lanterna e uma tira d e papelão,    

para montar conforme a foto   

• formas geométricas (círculos,    

quadrados e retângulos) em    

cartolina de diferentes cores e    

tamanhos   

• 1 cartolina branca   
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formato da sombra dependem de sua distância e posicionamento em relação à fonte de luz.  

Você consegue fazer sombras iguais com duas figuras 

diferentes?   
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 Conversando com a turma Consulte explicações mais detalhadas desta etapa do  
trabalho nas orientações pedagógicas específicas deste Manual.  

Após resolver o problema, discuta com o(a) professor(a) e com 

os colegas como você fez duas sombras iguais com figuras 

diferentes e por que foi possível fazê-las.  

 É hora de escrever e desenhar! Consulte a justificativa e as indicações desta  
atividade nas orientações pedagógicas específicas deste Manual.  

Agora que você já resolveu o problema e conversou com a 

turma, registre suas conclusões no espaço abaixo. Você pode 

escrever e desenhar o que fez. O importante é mostrar para 

todos o que foi feito durante essa investigação.  
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138 

 

tamanho da sombra a . Para tanto, é importante que, durante a leitura, a discussão se dê em torno da relação ser formada.  

Pesquise os conceitos envolvidos neste texto e indicações para a leitura nas orientações pedagógicas específicas deste Manual.  

Quando o problema foi proposto, você recebeu várias figuras 

geométricas, com formas, tamanhos e cores diferentes.  

Inicialmente, com peças tão diferentes, parecia difícil conseguir 

formar sombras iguais. Mas, agora que você já resolveu o 

problema, vamos conversar um pouco mais sobre os 

resultados.Você e seus colegas pegaram figuras geométricas 

de tamanhos diferentes e brincaram com estas peças até  

  
Este texto pretende trabalhar com os alunos o fato de que a  sombra é a ausência de    

  Entenda o problema  luz existente entre a fonte de luz e a posição do objeto, condicionando o  
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perceber que, ao incliná-las ou movimentá-las para cima e 

para baixo, era possível formar sombras iguais no chão. 

Mexendo as peças, era possível deixá-las mais perto ou mais 

longe da fonte de luz.  

Outro modo pelo qual era possível resolver o problema era 

inclinando as peças de formas e tamanhos diferentes até 

formar sombras iguais.  

Mas por que será que você consegue obter sombras iguais a 

partir de figuras de diferentes tamanhos e formas?   

Ao resolver o problema, você deve ter notado que a sombra se 

forma quando um objeto é colocado entre a fonte de luz e o 

local onde a projeção da sombra aparece.  

Assim, percebe-se que a sombra se forma quando a luz não 

consegue chegar até um determinado local devido a um 

obstáculo qualquer, ou seja, a sombra é a falta de luz em um 

lugar.  

 Quando definimos a sombra como “falta de luz”, estamos nos referindo à incidência de luz direta e não à ausência total de luzpois há iluminação 

indireta no local.  ,  

Quando não há luz, tudo fica na sombra, mas quando um local 

é iluminado, é preciso colocar um anteparo para formar uma 

sombra. É esse anteparo que impede que a luz passe da fonte 

de luz para um outro lugar qualquer. Quando a luz não passa, 

forma-se a sombra.  

Na atividade proposta, você deveria formar a sombra no chão. 

Para isso, era preciso colocar um objeto qualquer na frente da 

fonte de luz que impedisse a luz de passar, formando, assim, a 

sombra na parte   

do chão em que ela não chegava. Apesar de julgarmos difícil que, entre os alunos desta faixa  
etária, durante as discussões relacionadas às sombras, surjam dúvidas sobre como enxergamos   

a sombra, acreditamos que seja importante você estar preparado caso apareçam questões desdetalhadas para o conceito de 

sombra estão nas orientações pedagógicas específicas deste Manual.se tipo. As explicações   
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140 

Enquanto o problema era resolvido, você deve ter notado 

também que, se o objeto estivesse próximo da fonte de luz, a 

sombra formada no chão era grande, mas se o objeto 

estivesse longe da fonte de luz, a sombra formada era menor.  

Com isso, percebe-se que a distância do objeto até a fonte de 

luz é uma variável muito importante. É esta distância que 

determina o tamanho da sombra que será formada. Assim, 

variando a distância entre o objeto e a fonte de luz, 

conseguimos formar sombras iguais a partir de objetos de 

mesmo formato, mas com tamanhos diferentes.   

Durante a investigação, você também formou sombras iguais 

com objetos de formatos diferentes. Neste caso, o que 

precisava ser feito era inclinar as peças e movê-las, 

aproximando-as ou afastando-as da fonte de luz, até conseguir 

que as duas sombras formadas no chão fossem iguais.  

141 

Edu 
ard 
oJu 
stin 
ian 
o   

Os toldos das barracas    
nesta feira em    
Florianópolis, Santa    
C atarina, impedem que    
a luz do Sol chegue até    
as frutas e os legumes,    
mantendo - os mais    
fresquinhos.   
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A partir disso, é possível perceber que outra variável 

importante para a formação da sombra é o modo como o 

objeto está localizado em relação à fonte de luz, ou seja, a 

orientação do objeto em relação à fonte de luz.  

142 
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Você sabe o que 

é uma variável?  

Variável é toda coisa que pode ser modificada em uma 

experiência. Por exemplo: no experimento anterior, era 

possível mudar a inclinação em que as figuras foram 

colocadas em relação à fonte de luz ou a distância 

delas até o chão.  

Há variáveis que podem aumentar ou diminuir, que 

podem ter comportamentos diferentes dependendo do 

modo como interagimos com o objeto, como, por 

exemplo, a distância dos objetos até a fonte de luz do 

problema das sombras iguais.  

Sendo assim, ao estudar um problema, é importante 

perceber quais são as variáveis existentes e de que 

forma elas se relacionam.  

 Selecionando informações no texto  

Após ler o texto da seção anterior, reúna-se com alguns 

colegas para responder às questões a seguir.   

1. Quando uma sombra se forma?  

Uma sombra é formada toda vez que algum objeto é colocado entre a fonte de luz e o observador.  

  

  

2. Podemos formar sombra em um ambiente que não é iluminado?  

Por quê?  

Um ambiente completamente vedado à luz já está completamente imerso na sombra.  

  

  

  

3. Preencha as lacunas da frase abaixo, completando-a com as 

informações que faltam.  
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Se o objeto estiver  perto/próximo   da fonte de luz, a sombra  

formada no chão será grande, mas se o objeto estiver  

longe/distante   da fonte de luz, a sombra formada será menor.   

4.   Pinte de preto a sombra que seria formada em cada situação.   
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 oproblema que a sombra é a ausência de luz. O objetivo desta atividade é fazer com que eles percebam também  
Neste momento, os alunos já resolveram o problema das sombras iguais e muitos já devem compreender 

o que a sombra de conceito de  
  

um objeto é tridimensional, pois se encontra no espaço. Pesquise mais indicações sobre esta  
atividade nas orientações pedagógicas específicas deste Manual.  

Na atividade anterior, você e seus colegas investigaram a 

formação das sombras e foi possível perceber que se pode 

formar sombras iguais usando materiais de formas, cores e 

tamanhos diferentes. Agora, vocês devem investigar onde está 

a sombra.  

  
R e s o l v a   A 

  somb r a 
  no  e sp a ço   

Ro 
bso 
nTa 
ma 
s   

Ro 
bso 
nTa 
ma 
s   

Resposta pessoal. Como os alunos ainda    
não têm a noção da tridimensionalidade da    
sombra, o esperado é que desenhem ape nas  
a projeção da sombra nos anteparos.   
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Após resolver o problema, discuta com o(a) professor(a) e com 

os colegas como você fez para colocar todas as peças, 

inteirinhas, dentro da sombra e por que isso foi possível.  

Este momento é muito importante para a construção do entendimento da atividade pelos alunos. Dê tempo para que todos 

eles apresentem suas opiniões. Para estimular a participação de todos, pergunte aos alunos: “Como você fez para colocar 

todas as peças na sombra?”. Ao responderem o porquê, os alunos podem construir relações causais para o fenômeno 

estudado. Procure fazer perguntas como: “Por que foi possível colocar as pecinhas na sombra?”, “Por que, ao colocar uma 

peça sobre a outra, elas ainda permaneciam na sombra?”. Encontre mais detalhes e explicações sobre essa etapa da 

atividade nas orientações pedagógicas específicas deste Manual.  

 É hora de escrever e desenhar! Consulte a justificativa e as indicações desta  
atividade nas orientações pedagógicas específicas deste Manual.  

Agora que você já resolveu o problema e conversou com a 

turma, registre suas conclusões no espaço abaixo.  

  

  Desafio    

Descubra um jeito de    

colocar todas as peças    

dentro da sombra.   

Edu 
ard 
oJu 
stin 
ian 
o   

  Conversando com a turma   

Material necessário   

• 1 lanterna   

• 1 anteparo   

• peças de isopor em    

diversos tamanhos,   cores    

e formatos   

Ao resolver o problema, os alunos verificarão que é possível    
colocar peças também na vertical dentro do cone de sombra.    
Este fato é evidência para que construam a ideia de que a    
sombra não é a mera projeção no chão, pois ela tamb ém    
pode ser encontrada entre o ponto em que a localizamos no    
chão e o local em que está colocado o anteparo.   
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Você e seu grupo conseguiram colocar todas as peças dentro 

da sombra? Vamos, então, conversar sobre a atividade?  

O desafio era colocar o maior número possível de peças 

dentro da sombra, ou seja, nenhuma das peças podia estar 

iluminada.  

No começo, muitos de vocês colocaram as peças 

acompanhando o círculo de sombra que se formava. Assim, as 

peças ficavam todas sobre o chão. Pelo modo como as peças 

eram distribuídas, formavam no chão o desenho da sombra 

que apareceu ali.  

Com esforço, foi possível colocar muitas peças dentro da 

sombra, mas muitas outras ficaram de fora do círculo de 

sombra que se formou no chão.  

  

Ao tentar colocar estas outras peças, você deve ter percebido 

que a sombra não se formava somente no chão: em cima de 

  

  Entenda o problema   
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cada peça já colocada também havia sombra, ou seja, ali 

também a luz não chegava.  

Como havia sombra em cima das peças já colocadas no chão, 

era possível colocar as peças uma em cima da outra, 

formando uma torre, e 

todas as peças ficavam na 

sombra, protegidas contra 

a luz. Por que será que a 

luz não chegava nessas 

peças?  

Ao resolver a atividade 

das  FAAS sombras iguais, foi 

possível observar que a 

sombra se forma onde a 

luz não consegue chegar, 

ou seja, a sombra é a falta de luz.  

Nesta foto, é possível ver as pessoas dentro da área de sombra da árvore e a projeção 

desta sombra no solo.  

Na atividade, o “desenho” que a sombra formava no chão 

acontecia devido ao modo como colocávamos o anteparo 

entre o chão e a fonte de luz. Assim, a luz não passava e 

formava a sombra. Mas a sombra não é somente o “desenho” 

do anteparo no chão: toda a parte não iluminada é sombra.  

148  

Toda a parte que está entre o anteparo e o chão também fica 

sem receber luz, ou seja, a sombra não é somente um 

desenho no chão. A sombra tem três dimensões, quer dizer, é 
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tridimensional: além da largura e do comprimento no chão, 

ela também “sobe”, chegando até onde está o anteparo.   

Assim, qualquer objeto colocado no espaço entre um anteparo 

que impeça a luz de passar até o lugar em que aparece o 

desenho da sombra não receberá diretamente a luz. É por isso 

que, em um dia quente, conseguimos nos proteger do Sol 

embaixo de uma árvore ou de um guarda-sol.  

Pense e resolva  

Utilizando o que você aprendeu durante o experimento e as 

informações do texto que acabou de ler, reúna-se com alguns 

colegas para resolver as questões a seguir. Anote as suas 

conclusões.  

1. Explique com suas palavras por que, durante o experimento, a 

luz não chegava até as peças colocadas sobre as que estavam 

apoiadas no chão.  

Porque a sombra é tridimensional: no espaço compreendido entre o anteparo colocado em frente à lanterna e a projeção da 

sombra no chão forma-se um   

  

“cone” de sombra.  

  

2. Depois de fazer as atividades experimentais, como você explica 

o que é sombra?  

Sombra é a ausência de luz. Em todo lugar em que a luz não chega, há sombra.  
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Você já viu um eclipse?  
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Na Terra, podemos ver dois tipos de eclipses: do Sol e da 

Lua.  

Um eclipse do Sol ocorre porque, ao girarem no espaço, a Lua 

fica entre o Sol e a Terra. Neste caso, a Lua é um grande 

anteparo entre o Sol e a Terra.  

Colocada entre os dois, a Lua impede que a luz do Sol chegue 

até nós. Assim, forma-se um grande cone de sombra e 

algumas partes da Terra ficam dentro dele. Dependendo da 

localização, a Lua impede totalmente a luz do Sol. Neste caso, 

as pessoas que estiverem nessa região presenciam um eclipse 

total do Sol. Neste mesmo instante, outras regiões podem estar 

localizadas em uma área em que apenas uma parte da luz é 

impedida de chegar à Terra. Esta área é conhecida como 

penumbra. As pessoas que estão nessa região presenciam um  

 eclipse parcial do Sol.  Raf
ael 

Sato  

Eclipse parcial  

Sol  

Terra  

Lua  

Eclipse total  

Esquema de eclipse solar. Quando Sol, Lua e Terra ficam 

alinhados, a Lua atua como anteparo e impede que parte dos raios 

solares chegue à superfície da Terra.  
Ilustração sem proporção e sem escala.  

Até agora as investigações foram feitas para entender o que é 

e como se forma a sombra. A partir deste momento, você vai 

estudar as sombras no nosso dia a dia.  
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Onde elas estão? Como elas aparecem na nossa vida?  

 Desafio O objetivo deste problema é levar os alunos a perceber que a própria esfera atua como anteparo à 

passagem de luz proveniente da lanterna. Assim, os alfinetes devem estar dispostos em posições diametralmente opostas na 

esfera.  

  

Qual é o melhor local da esfera para fixar o segundo alfinete de 

forma que somente um alfinete por vez seja iluminado pela luz 

da lanterna?  
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Agora, fixe o outro alfinete de forma que somente um alfinete 

por vez seja iluminado pela lanterna.  

 Conversando com a turma  

Após resolver o problema, discuta com o(a) professor(a) e com 

seus colegas como você fez para iluminar os alfinetes 

alternadamente, ou seja, um de cada vez, e por que foi 

possível iluminar um alfinete enquanto o outro não recebia luz 

da lanterna.  

Fot 
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  Orientações   

A primeira coisa a ser feita é    

escolher um lugar qualquer da esfera    

e fixar o primeiro alfinete. Durante    

toda a atividade ele permanecerá    

fixo neste mesmo local.    

Depois,  deve - se espetar a vareta    

de churrasco na esfera de isopor    

( ou na laranja) para que ela sirva    

como um cabo.   

Material necessário   

• 1 vareta de churrasco    

• 1 esfera de isopor ou 1 laranja   

• 1 lanterna   

• 2 alfinetes de cabeça colorida    

com cores   diferentes   
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Este momento é muito importante para a construção do entendimento da atividade pelos alunos. Dê tempo para que 

apresentem suas opiniões. Para estimular a participação de todos, pergunte aos alunos: “Como vocês fizeram para iluminar 

um alfinete de cada vez?”, “Onde os alfinetes foram colocados?”, “Como vocês fizeram para colocar os alfinetes na esfera de 

modo que quando um deles era iluminado o outro não recebia a luz da lanterna?”. Ao responderem o porquê, os alunos 

podem construir relações causais para o fenômeno estudado. Procure fazer perguntas como: “Por que não foi possível 

iluminar os dois alfinetes ao mesmo tempo?”, “Por que um alfinete fica no escuro enquanto o outro está no claro?”.   
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 É hora de escrever e desenhar!  

Agora que você já resolveu o problema e conversou com a 

turma, registre suas conclusões. Desenhe e escreva. Use sua 

criatividade   

para contar o que foi feito. Consulte a justificativa e as indicações desta atividade nas orientações 

pedagógicas específicas deste Manual.   
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Vamos conversar agora sobre como você e seu grupo fizeram 

para resolver o problema anterior.  

Para começar, cada grupo recebeu uma lanterna, uma esfera 

de isopor, uma vareta de churrasco e dois alfinetes. O desafio 

proposto foi colocar os dois alfinetes em posições diferentes de 

  
  Entenda o problema   
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modo que toda vez que um estivesse iluminado o outro deveria 

estar no escuro.  

Testando suas ideias, você deve ter percebido que uma das 

melhores maneiras de fazer com que isso acontecesse era 

colocar um dos alfinetes em um local qualquer e, então, colocar 

o outro alfinete do lado contrário da esfera. Desse modo, os 

alfinetes ficavam em posições diametralmente opostas e todas 

as vezes que um alfinete estava iluminado pela luz da lanterna, 

o outro permanecia no escuro.  

O que significa diametralmente oposto?  

Diâmetro é uma palavra muito usada na Geometria.  

Ela se refere a uma linha reta que passa pelo centro de 

um círculo, dividindo-o em duas partes iguais.  

Se pegarmos uma laranja, por exemplo, e a partirmos ao meio, 

o seu diâmetro será a linha que sai de uma borda e chega a 

outra, passando pelo meio da laranja. Para uma melhor 

visualização, veja a imagem na próxma página.  

Como o diâmetro é a linha que divide um círculo em duas 

partes iguais, diametralmente oposto significa que dois corpos 

ocupam posições contrárias um em relação ao outro.  

No caso do “Resolva o problema: claro e escuro”, se os dois 

alfinetes estão em posições diametralmente opostas, eles 

estão colocados de tal modo que um deles está em um lado 

totalmente contrário ao do outro alfinete.  
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Esta laranja foi cortada ao meio e a seta representa o seu diâmetro.   

Os dois pontos estão diametralmente opostos.  

Mas por que isso acontecia?  

Como nas outras atividades que você fez até agora, havia uma 

fonte de luz que era responsável por iluminar a esfera.  

Quando um dos alfinetes estava colocado na parte iluminada 

da esfera, para que o outro alfinete ficasse no escuro, ele 

deveria estar em uma região diametralmente oposta àquela em 

que estava o alfinete iluminado. Neste lugar, a própria esfera 

impedia que a luz chegasse até ali, ou seja, a própria esfera 

atuava como anteparo, fazendo com que a luz não chegasse 

até aquele lado.  

Como a luz não chegava ali, o que ocorria era uma grande 

sombra naquela região.  
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Será que vejo isso no 

meu dia a dia?  

O fenômeno que você viu acontecer na atividade anterior é o 

mesmo que ocorre em nosso planeta Terra: nossa fonte de luz 

é o Sol, e a Terra gira em torno do seu eixo, como a esfera de 

isopor ou a laranja girava em torno da vareta.  

Todas as vezes que um país como o Brasil, por exemplo, está  

iluminado pela luz do Sol, o próprio planeta   

Terra atua como anteparo e impede que NASA países do outro 

lado do planeta, como o Japão, por exemplo, recebam luz, pois 

ela não consegue chegar até lá.  

Como a Terra gira em torno dela 

mesma, em outro momento será a 

vez de o Japão ficar iluminado e o 

Brasil ficar no escuro.  

Este fenômeno de a Terra girar em 

torno de si mesma é chamado de 

rotação.  

Por causa da rotação, a cada momento um determinado local 

do planeta Terra  está iluminado, enquanto o outro está no Ao 

girar em torno de si mesma, ora é um lado da Terra que está escuro. Portanto, 

a rotação é a responsável voltado para o Sol, ora é o outro. por haver 

o dia e a noite. 

   Isso se altera continuamente ocasionando os dias e as noites.  

O dia e a noite para os indígenas tupis  

Vamos conhecer como os indígenas tupis explicam o dia e a  

noite?  

Leia a lenda a seguir, na companhia de um adulto, para 

descobrir.  

O nascimento da noite  
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Antigamente, o sol brilhava sem parar e ninguém sabia o que era 

noite. A noite pertencia a Cobra Grande, que vivia no fundo das 

águas.  

Certo dia, um jovem guerreiro apaixonou-se por Moiaçu, a filha de 

Cobra Grande. Logo depois, porém, surgiu um problema: a moça 

não conseguia dormir e tinha um ar triste e cansado. Moiaçu dizia: 

– Não é noite! Não consigo dormir!  

O jovem guerreiro, preocupado com sua esposa, chamou três 

guerreiros amigos e pediu que fossem buscar a noite na casa do 

sogro, Cobra Grande.  

Quando chegaram, Cobra Grande entregou-lhes um coco de 

tucumã e avisou:  

– Se vocês abrirem o coco de tucumã, tudo ficará diferente.  

Os três guerreiros estavam voltando, remando rio acima. De dentro 

do coco saíam sons esquisitos, de sapos, grilos, corujas, e os 

ruídos da noite. Eles ficavam cada vez mais curiosos, mas tinham 

medo de abrir o coco de tucumã. Finalmente, não resistiram e o 

abriram. De repente, tudo escureceu. A noite tinha fugido. Os 

pescadores viraram patos, o cesto transformou-se em onça, todas 

as coisas mudaram. Moiaçu percebeu o que tinha acontecido e 

avisou seu marido:  

– Eles deixaram a noite escapar. Vamos esperar o amanhecer.  

Quando o Sol nasceu, Moiaçu percebeu que precisaria separar o 

dia da noite. Desta forma, criou o cujubim (ou jacutinga, ave da 

Amazônia). Soltou-o, mandando-o cantar toda vez que o Sol viesse 

aparecendo. Em seguida, criou o inhambu (outra ave da   

Amazônia) e mandou que cantasse em todas as horas da noite.  
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Estimule os alunos a representar, com o máximo de características 

conhecidas (cores, elementos e animais), o dia e a noite em cada 

painel. No painel dos animais diurnos, é possível desenhar ou   
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Vamos pesquisar? colar um Sol, representar o céu azul claro e colar imagens dos animais diurnos 

realizando  
suas atividades e as imagens dos animais noturnos dormindo ou descansando. No painel dos animais noturnos, é possível 

representar a noite colorindo o céu escuro, desenhando estrelas e a Lua   
e colar as imagens dos animais noturnos comendo, andando, correndo, voando, caçando etc.  

Na história do surgimento da noite, Moiaçu criou duas aves, 

uma que costumava cantar durante a noite e outra durante o 

dia.  

E você, conhece os animais que têm hábitos diurnos e os que 

têm hábitos noturnos?   

Nas próximas páginas, pesquise o nome e cole imagens de 

pelo menos quatro animais que costumamos ver ou ouvir 

durante a noite e quatro animais que percebemos mais durante 

o dia.  

Dica para a sua pesquisa   

Os animais que costumam realizar suas atividades (caçar, comer, 

cantar, andar, voar, nadar, acasalar etc.) durante a noite e normalmente 

dormem durante o dia são chamados de animais noturnos. Os 

animais que costumam realizar suas atividades durante o dia e 

normalmente dormem durante a noite são chamados de animais 

diurnos.  

Quando terminar sua pesquisa, reúna-se com alguns colegas, 

mostre o nome e a imagem dos animais que você encontrou e 

veja quais foram os animais que eles pesquisaram.  

Depois, junto com o(a) professor(a) e os colegas, escolham 

algumas imagens representativas desses animais e montem 

um painel que separe os animais diurnos e os animais 

noturnos. Não se esqueça de representar com cores e 

elementos diferentes o dia e a noite em cada painel.  
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Vamos expor?   

Depois de pronto, o painel que você e sua turma fizeram poderá ser  

apresentado na feira de ciências ou mostra cultural de sua escola.    
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Os golfinhos são animais aquáticos, ou seja, vivem na água. Mas eles precisam vir 

à superfície para respirar. Para dormir sem correr risco de se afogar, eles usam 

CP 
G   

Os cientistas descobriram três formas que os golfinhos utilizam  

para dormir:   

• 
  boiando: o golfinho  pode se manter boiando e deixar a  

cabeça fora da água para poder respirar.   

• 
  ajudado por outros golfinhos: um dos golfinhos dorme  

enquanto se apoia no outro, podendo assim respirar quando o  

outro sair da água para respirar também. Os golfinhos pequenos  

apoiam - se nas suas mães durante os primeiros dias de vida,  

caso contrário, poderiam afundar e morrer afogados.   

• 
  dormindo “pela metade”: os golfinhos são capazes de  

descansar uma metade de seu cérebro, deixando a outra metade  

acordada. Eles fazem isso várias vezes   ao dia, alternando um  

lado e outro do cérebro. Dessa forma, eles descansam os dois  

lados a mesma quantidade de tempo e nunca deixam de subir à  

superfície para respirar.   

50  cm   
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diversas estratégias, como boiar, apoiar-se em outro animal e até mesmo dormir 

“pela metade”.  
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Quando é hora de acordar, o relógio biológico manda  

são diurnas, como trabalhar. Este pronto - 

informações para seu corpo ficar mais ativo. Quando é hora de 

dormir, o relógio manda o recado e o funcionamento do corpo 

começa a ficar mais lento, então chega o sono.  

Como cada espécie de ser vivo possui um relógio biológico 

diferente, existem aqueles que possuem o hábito diurno, como 

os seres humanos e os beija-flores, e os que possuem o hábito 

noturno, como os ratos, os grilos e algumas espécies de 

corujas.  

Entre os seres humanos, existem pessoas que, por motivos de 

trabalho, ficam acordadas à noite e dormem durante a fase 

clara do dia. Mas isso não significa que essas pessoas 

passaram a ter hábitos noturnos, elas apenas se ajustaram a 

uma necessidade e utilizam-se da 

energia elétrica para simular a luz do 

dia e poder realizar suas atividades.  

Os cientistas já realizaram vários 

experimentos para tentar explicar 

como os relógios biológicos dos seres 

vivos funcionam. Até o momento, eles 

já descobriram que a luz do Sol tem 

um papel muito importante na 

regulação do relógio biológico e, 

portanto, das atividades realizadas por 

cada ser vivo.  

Com a disponibilidade de luz artificial no período 

noturno, algumas pessoas podem realizar à noite 

atividades que geralmente  
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socorro da cidade de São Paulo, por 

exemplo, fica aberto 24 horas por dia, 

nunca fecha. As pessoas que precisam 

de atendimento durante a noite sabem 

que podem contar com os enfermeiros e 

os médicos de plantão.  

Pense e resolva  

Observe as fotografias abaixo e pinte de amarelo o nome 

daqueles que você acha que possuem hábitos diurnos, e de 

azul o nome dos animais que você acredita ter hábitos 

noturnos. Quando terminar, discuta com seus colegas e com 

o(a) professor(a) a sua opinião.   
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VAMOS RECORDAR  

Vamos recordar o que você aprendeu neste capítulo? Converse 

com seus colegas sobre as questões desta seção para rever o 

que você aprendeu. Em seguida, responda com suas palavras 

às perguntas desta e da próxima página.  

1. O que é sombra?  

Sombra é a região do espaço em que não há luz. Para se ter sombra é necessário uma fonte de luz e um anteparo.  
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2. Quando está embaixo de uma árvore, você fica inteiro na sombra, 

dos pés à cabeça. Por que isso acontece?  

Porque a sombra é tridimensional ou porque o corpo todo cabe dentro da sombra.  

  

3. Imagine que você está brincando com um amigo ou uma amiga de 

fazer sombras iguais em uma parede, mas vocês têm duas bolas de 

tamanhos diferentes, uma grande e outra pequena. Vocês podem 

fazer sombras iguais? Como?  

Modificando a distância do objeto em relação à fonte, assim o tamanho da sombra também mudará.  

  

  

O dia e a noite ocorrem em razão do movimento de rotação da Terra: um lado dela recebe a iluminação do Sol (dia) e o outro 

está na zona de sombra (noite).  

  

  

  
Respostas pessoais. Exemplos de alguns animais diurnos: gato, cachorro, cavalo, coelho, calango. Exemplos de alguns animais  

noturnos: coruja, morcego, esquilo-da-mongólia, tatu-canastra.  

6. Qual é a diferença entre os animais diurnos e os animais noturnos?   

Os animais diurnos fazem suas atividades principais no decorrer do dia, exemplo: caçar, acasalar, movimentar-se, alimentar-se. 

Os  

animais noturnos realizam essas atividades durante a noite.  

4   .     Como você explica o dia e a noite?   
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7. Faça um desenho do planeta Terra que mostre como é possível em 

uma parte do planeta ser dia e em outra parte ser noite. Não se 

esqueça de colorir seu desenho.  

Para ocorrer um eclipse solar, a Lua precisa estar entre o Sol e a Terra e impedir a passagem dos raios de luz do Sol, formando 

uma sombra no planeta Terra.  

  

8   .     Explique como ocorre um eclipse do Sol.   

É esperado que o aluno represente o planeta como uma circunferência e que metade esteja clara, isto é, iluminada pelo Sol (qu e pode estar r 
no   desenho), e metade esteja na sombra.    
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APÊNDICES  
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Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Pais ou Responsáveis  

  

O (A) aluno(a) ________________________________________________ está sendo 

convidado a participar de uma pesquisa na área de Educação e Ensino de Ciências, intitulada 

“Atividades experimentais investigativas no Ensino de Ciências: promovendo a inserção de 

alunos na cultura científica”, de responsabilidade da Pesquisadora Therezinha Vasconcelos 

Santos Brasil sob a orientação de Prof. Dr Viviane Briccia do Nascimento.  Essa pesquisa se 

justifica porque a proposta de ensino de Ciências por investigação vem se mostrando muito 

importante para o desenvolvimento, nos alunos, de habilidades e competências fundamentais 

e, portanto, o objetivo dessa pesquisa é investigar o papel das atividades experimentais 

investigativas para a inserção dos alunos na cultura científica. A participação do (a) aluno (a) 

envolverá apenas a execução, durante as aulas de Ciências, de atividades estruturadas que 

fazem parte de uma Sequência de Ensino Investigativa, intitulada “As sombras”, com materiais 

simples e não prejudiciais à saúde, ter sua interação filmada para futura análise, porém, 

apenas suas falas citadas e analisadas ao longo do trabalho de pesquisa. Serão filmados 

todos os alunos autorizados pelos responsáveis a participar da pesquisa, porém, em nenhum 

momento essas imagens serão divulgadas ou veiculadas. Ao final da pesquisa, os dados 

digitais (imagens) serão descartados.    

Além disso, vamos observar os textos e desenhos dos alunos, com a finalidade de analisar o 

processo de Ensino-Aprendizagem.  Nas aulas, não haverá qualquer prejuízo ao 

desenvolvimento dos conteúdos regulares e/ou avaliação. O (a) aluno (a) que não participar 

da pesquisa não terá qualquer prejuízo pedagógico, uma vez que participará da aula e 

respectivas atividades, porém não terá o registro em audiovisual.    

Para evitar a identificação do (a) aluno (a), trocaremos seu nome por outro, fictício, e não 

divulgaremos quaisquer imagens, para evitar constrangimentos e/ou desconfortos. Os dados 

serão tratados com sigilo e confidencialidade para proteger a privacidade de todos os 

envolvidos.  É importante que você saiba que a participação do (a) aluno (a), é totalmente 

voluntária e, como tal, nem o (a) senhor(a), nem ele(a), terão nenhum tipo de despesa com 

esta pesquisa, bem como nada será pago por sua permissão nem pela participação 

dele(a).Você poderá retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, antes de sua 

conclusão, inclusive durante o período de pesquisa e mesmo após ter assinado esse termo, 

sem qualquer prejuízo. Sendo a responsável legal por esta pesquisa comprometo-me em 

manter sigilo de todos os seus dados pessoais e do (a) aluno (a) em todas as etapas da 

pesquisa. Informo que você tem direito à indenização, caso sofra algum prejuízo físico ou 

moral decorrente dessa pesquisa. Vocês também têm direito ao ressarcimento, se tiverem 

gastos decorrentes desta pesquisa.    

A participação do (a) aluno (a) nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, mas a 

existência de riscos pode se dar por possíveis desconfortos gerados, quando ele (a) for 

chamado (a) a se expressar diante dos colegas ou da pesquisadora e/ou assistente, devido a 

uma presumível timidez por estar em público, ou em frente de uma câmera, uma vez que as 

aulas serão videogravadas. Mas, caso haja da parte do (a) aluno (a) algum constrangimento, 

fica resguardado aqui, o seu direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa, 

sem que isso venha trazer nenhum problema para ele(a) ou para o(a) senhor(a), já que é um 

direito seu participar ou não.    
Outro desconforto que pode ser gerado é pela presença da pesquisadora e/ou assistente em 

sua sala de aula, uma vez a entrada de pessoas estranhas ao cotidiano pode gerar 

constrangimento, tal risco também está resguardado pelo fato de que se o(a) aluno(a) não se 

sentir confortável, terá o direito de não participar parcialmente ou totalmente da pesquisa. Em 

relação aos benefícios da pesquisa: esperamos que este estudo resulte em informações 
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importantes sobre inovações em relação ao trabalho com o Ensino por Investigação no Ensino 

Fundamental II, para a realidade em que nos encontramos: escola do interior da Bahia e área 

de atuação da UESC. Além disto, que contribua para a aprendizagem do (a) aluno(a), uma 

vez que se trata de uma abordagem didática que vem sendo validada mundialmente.   

Este TCLE foi impresso em duas vias iguais e você ficará com uma delas. Neste documento 

consta o endereço e o telefone da pesquisadora responsável, tendo liberdade para tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou em qualquer momento.    

  

__________________________________________________   

Therezinha Vasconcelos Santos Brasil  

(Pesquisadora Responsável)   
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências/UESC  Contatos 

Fone: (73) 98836-5393 E-mail: tekavasconcelos74@gmail.com  

  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, ____________________________, 

responsável legal pelo (a) aluno(a) ________________________________________ de 

forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento para a participação dele(a) na 

pesquisa “Atividades experimentais investigativas no Ensino de Ciências: promovendo a 

inserção de alunos na cultura científica”, e declaro que fui devidamente informado sobre minha 

participação dele(a) na mesma bem como sobre nossos direitos.    

Ilhéus, ___/___/_______.   

  

   ______________________________________     

   Assinatura     

      

_____________________________________   

Testemunha 1  

_______________________________________   

     Testemunha 2   

  

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas 

sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no Campus Soane 

Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre Administrativa, 3º andar, 

CEP 45552900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 3680-5319. Email: cep_uesc@uesc.br. Horário de 

funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h.   

  

  

Apêndice II – Transcrição das aulas  

  

Aula 01 – “As sombras iguais”  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  
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01  Professora  
Vocês sabem o que é uma 

sombra?    

02  Murilo  Aluno: Sei    

03  Professora  
O que é uma sombra para 

vocês?    

04  Luiz Gustavo  
É o reflexo do corpo 

humano.    

05  Débora  De animal.    

06  Vítor  De árvores.    

07  Larissa  

Dependendo da luz do Sol 

também vai interferir na 

sua sombra, tipo... ela vai 

ficar maior ou menor.  

  

08  Professora  

Olha só... a depender da 
luz do Sol, é isso? A  

sombra pode ficar maior ou 

menor.  

  

09  Professora  

Vamos fazer o seguinte...a 
atividade de hoje que eu  
vou trabalhar com vocês,  
na verdade, eu trouxe um 

problema para vocês  
resolverem...uma aula 
diferente que a gente  

começa com um problema. 
Então, vocês estão vendo 
aí que em cada grupo tem  
uma régua presa na mesa, 

tem uma lanterna  
pendurada e tem uma  

cartolina no chão...estão 

vendo?  

  

10  Todos os alunos  Sim    

11  Professora  

Cada grupo, vai receber 
essas figuras...essas  

figuras têm tamanhos,  
cores e formas diferentes.  

Qual o problema que a 
gente vai resolver? Vocês  

vão ter que formar sombras 
iguais usando figuras  

diferentes. Vocês estão 

entendendo?  

  

12  Todos os alunos  Sim    

13  Professora  
Então me digam aí, qual 

problema vocês vão ter que 

resolver?  
  

14  Vítor  

A gente vai ter que formar 

imagens iguais...sombras 

iguais com figuras 

diferentes.  

  

15  Professora  
E aí vocês é que vão 

escolher as figuras, certo?    

 

Aula 01 – “As sombras iguais”  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  
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16  Larissa  
A gente... quando eu 

escolher esse tem que 

levar esse aqui junto?  

A aluna mostra as figuras de dois 

círculos, um preto e um branco.  

17  Professora  
Vocês vão fazer sombras 

iguais, usando o quê?    

18  Todos os alunos  Figuras diferentes.    

19  Professora  

Se vocês acharem que o 
círculo branco e o preto são 

diferentes, aí vocês vão 
tentar formar sombras 
iguais com esses dois 

círculos, certo?  
  

  

20  Todos os alunos  Certo.    

21      
Os alunos se organizam nos grupos 

para começar a realizar o 

experimento.  

22  Larissa  Tá igual!  
A aluna utiliza dois círculos, um 

branco (maior) e um preto (menor)  

23  Professora  

Podem tentar com outras 
figuras também. Será que  
vocês conseguem fazer 

com o quadrado e o 

círculo? Vamos tentar?  

  

24  Débora  

Se a gente fizer... botar na 
luz e chegar mais alto vai  

ficar do mesmo tamanho ou 

até maior.  

A aluna utiliza dois círculos brancos, 

um maior e outro menor e os aproxima 

da fonte de luz.  

25  Professora  
Entendi, agora tenta com o 

quadrado e o círculo.    

26  Professora  

Não pode ser assim, 
sobrepostas, tem que ser  
duas figuras separadas, 
uma do lado da outra,  

entendeu? Duas de cada  
vez  

Um grupo estava usando figuras 

sobrepostas para formar sombras 

iguais.  

27  Professora  
Essas sombras... estão 

iguais?  

O grupo estava usando um círculo e 
um quadrado para fazer sombras  

iguais  
28  Murilo  Aluno: Não    

29  Professora  
Será que tem algum jeito 

das sombras ficarem 

iguais?  

Os alunos começam a mudar a 

posição das figuras  

30  Professora  
Vejam se vocês, alternando 

a posição.    

31  Vítor  
Ahhh... me empresta 

aqui...rapidinho...  

Um aluno pega duas figuras diferentes 
e começa a incliná-las, formando  

sombras iguais  
32  Professora  Hummm    

33  Larissa  

A gente viu que com figuras 
menores a gente pode  

botar assim mais perto da  
luz...ela fica maior e quanto 

menos perto...ela fica  
menor. E aí se a gente virar 

assim (inclinar) ...vai ficar 

do mesmo jeito.  

  

34  Professora  Ahhhh    



178  

  

 
Aula 01 – “As sombras iguais”  

Turno  Identificação  Falas  Descrição  

35  Professora  

Agora nós vamos conversar 
um pouco sobre o problema  
que vocês resolveram... por 

que eu cheguei aqui e  
trouxe um problema, não foi 

isso? Para vocês 

resolverem...  

  

36  Professora  
Como é que vocês fizeram 

para obter sombras iguais?    

37  Professora  Um de cada vez    

38  Rebeca  
Nós aproximamos a figura 

perto da luz    

39  Murilo  Movimentando.    
40  Professora  Movimentando, como?    

41  Thalia  
Tipo assim...essa figura 

pode ficar mais alta.    

42  Larissa  

A gente percebeu que se a 
gente colocar a figura  

menor perto da luz, ela vai 
ficar maior e virando as  
formas, elas podem ficar 

iguais também.  

  

43  Professora  Certo...legal!    

44  Professora  

Agora, quais figuras que 
vocês usaram para que  

vocês pudessem obter as 

sombras iguais?  

  

45  João Victor  

Os quadrados, os círculos, 
os retângulos, o círculo  

pequeno e o círculo grande,  
o quadrado grande com o 

círculo grande  

  

46  Professora  

Ok...então assim...vocês 
conseguiram formar  

sombras com as figuras 

grandes e pequenas?  

  

47  Larissa  Sim    

48  Professora  
Certo...e como é que vocês 

fizeram isso?    

49  Raíssa  Aproximando uma da outra    

50  Professora  
Com o quadrado e o círculo 

também, não é isso?    

51  Raíssa  é.…    
52  Professora  E vocês fizeram como?    

53  Thalia  
A gente virou elas pela parte 

que ficasse igual  
A aluna fez o gesto de inclinar as 

figuras  

54  Professora  
Por que foi possível fazer 

sombras iguais com figuras 

diferentes?  
  

55  Matheus  Por que a gente usou a luz.    

56  Vítor  
A gente usou o reflexo da 

luz.  
  

57  Laís  A movimentação.    
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58  Professora  
Agora...quando vocês 

colocaram a figura na frente 

da fonte de luz, quem foi  
  

  Aula 01 – “As sombras 

ig 
uais”  

Turno  Identificação  Falas  Descrição  

  que forneceu a fonte de luz 

aí?  
 

59  Luiz Gustavo  A lanterna...    

60  Professora  

Quando vocês colocavam a 

figura na frente da fonte de 

luz, o que vocês 

observavam?  

  

61  Thalia  Formava a sombra    

62  Professora  

Ahhh...que formava a 

sombra...então o que é 

sombra mesmo para 

vocês?  

  

63  Vítor  
É o reflexo de um objeto, de 

um ser, pela luz.    

64  Professora  

Certo...ok...quando vocês 
colocavam uma figura em  
um ponto mais alto...o que 

acontecia?  

  

65  Larissa  
A sombra ficava maior ou 

diminuía...    

66  Professora  
Certo...quando colocava 

mais perto da lanterna?    

67  Larissa  Ficava maior    

68  Professora  E mais distante?    
69  Larissa  Ficava menor    

70  Professora  

ok... então agora, nós  
vamos para a segunda  

parte da nossa atividade... 

tudo bem?  

  

71  Todos os alunos  Tudo...    

72  Professora  

Eu vou entregar para 
vocês...Ohhh....Vocês  

resolveram o problema, não 

foi isso?  

  

73  Todos os alunos  Isso...    

74  Professora  
Nós conversamos sobre 

esse problema...    

75  Todos os alunos  Siimmm    
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Aula 02  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  

01  Professora  

Agora, eu vou entregar uma 
folha para cada um...tem  

assim...é hora de escrever  
e desenhar...tão vendo que 

tem algumas linhas?  

  

02  Todos os alunos  Sim    

03  Professora  

Então...vocês vão escrever 
e aqui embaixo vocês 
podem desenhar... eu  

tenho aqui giz de cera, se 
vocês quiserem...tudo  
direitinho...sobre o que 

vocês fizeram nessa 

atividade, tudo bem?  

  

04  Todos os alunos  Tudo  
Os alunos começam a realizar a 

atividade proposta.  

05      
Quando o sino toca, os alunos já 

tinham concluído essa atividade  

06  Professora  

Vocês resolveram um 
problema, a partir de uma  

atividade experimental, não 

foi isso?  

  

07  Todos os alunos  Sim    

08  Professora  

Que foi sobre as 
sombras...e no nosso dia a  
dia, onde a gente observa a  
presença das sombras? Em 

que situações?  

  

09  Vítor  Onde o Sol bate...    

10  Professora  
Ahhhh... eu tô aqui, tá 

fazendo sombra...ahhhh?    

11  Arthur  Tá    

12  Professora  Sim    

13  Larissa  

Mas quando vem a luz do  
Sol, vai refletir a sua 

sombra... bem...ou na sua 
frente ou atrás de  

você...dependendo de onde 

você esteja...  

  

14  Professora  
Sim...então para ter 

sombra...é preciso ter o 

quê?  
  

15  João Victor  Sol, muito...luz...    

16  Professora  
Porque a gente usando a 

lanterna, teve também 

sombra, não foi?  
  

17  Todos os alunos  Sim    
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18  Professora  

Mas aí...para ter a sombra 
vocês tiveram que colocar 
alguma coisa na frente da  

fonte de luz...e o que vocês 

colocaram mesmo?  

  

18  Murilo  As figuras    

  

19  Professora  
Ok...então assim...a 

proposta agora é a gente 

trabalhar um texto...só que  
  

 

Aula 02  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  

  esse texto, eu não vou ler 
sozinha, tá? Eu vou  

começar lendo, mas eu vou  
querer que depois cada um 

de vocês leia um 

pouquinho, tudo bem?  

 

20  Todos os alunos  Tudo    

21  Professora  
Pronto? Vamos lá! 

Podemos?    

22  Todos os alunos  Pode    

23  Professora  

Então...eu vou começando 
e aí depois vou pedindo 
que vocês continuem ...  

então quem quiser  
continuar já se posiciona, 

levanta a mão, tudo bem?  

  

24  Todos os alunos  huhum    

25  Professora  Vamos lá!  
A professora inicia a leitura do texto: 

Entenda o problema  

26  Professora  
Qual a fonte de luz mesmo, 

no experimento?    

27  Vítor  A lanterna    

28  Professora  

Então... isso aí é uma 
pergunta né? Vamos tentar 

responder? Mas por que  
vocês conseguiram obter  
sombras iguais, a partir de 

figuras de tamanhos e 

formas diferentes?  

  

29  Larissa  
Movimentando as imagens, 

as figuras    

30  Professora  

Está dizendo aí que 

quando vocês colocaram a 

figura ou a imagem em 

frente à fonte de luz, houve 

o quê?  

  

31  Débora  Sombra    

32  Professora  

A formação da sombra...e 

aí fala...onde a projeção da 

sombra aparece...e ela foi 

projetada em algum local...  

  

33  Gabriela  No papel    
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34  Professora  
Ahhh...no papel, na 

cartolina...tudo bem até aí, 

gente?  
  

35  Todos os alunos  Sim    

36  Professora  
Está dizendo aí nesse 

parágrafo que a sombra é o 

quê?  
  

37  Larissa  

A sombra se forma quando 
a luz não consegue chegar  
até um determinado local, 

devido a um obstáculo 

qualquer.  

  

38  Professora  
Esse obstáculo, pode ser o 

nosso corpo?    

39  Vítor  Sim    

40  Professora  Pode ser uma árvore?    

 

Aula 02  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  

41  Thalia  Pode    

42  Professora  Pode ser um objeto?    

43  Luiz Gustavo  Pode    

44  Professora  
Pode ser uma figura 

geométrica?  
  

45  João Víctor  Pode    

46  Professora  
Ok...aí tem assim...ou seja, 

sombra é a falta de...    

47  Raíssa  Luz em um lugar    

48  Professora  

Então vou perguntar uma 
coisa para vocês...A  

sombra tem luz ou não tem 

luz?  

  

49  Larissa  
Não tem luz...  

  
  

50  Professora  
Ahhh...então a sombra não 

tem luz...ok    

51  Professora  O que foi o anteparo?    

52  Laís  
Que nem o papel, né 

professora?    

53  Professora  
Mas o que foi o anteparo, 

no problema que vocês 

resolveram?  
  

54  Laís  as figuras    

55  Professora  

Ahhh...as figuras...a 
cartolina serviu de local de  

projeção da sombra, né 

isso? E o anteparo aí, 

foram as figuras.  

  

56  Professora  

Quando a figura era 
colocada mais perto da 
fonte de luz, o que  

acontecia com o tamanho 

da sombra?  

  

57  Larissa  Ficava maior    
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58  Professora  
E quanto mais distante da 

fonte de luz?    

59  Larissa  Menor    

60  Professora  

Tem uma palavra que 
aparece nesse  

parágrafo...vamos  
interpretá-la direitinho? O 

que é variável?  

  

61  Larissa  

Quando ela pode ser de 

variadas formas...pequena, 

grande...também pode ser 

assim...cadê as figuras?  

  

62  Professora  Aqui  
A aluna pega uma figura e se refere a 

posição em que a figura pode ser 

colocada na fonte de luz  

63  Professora  
Qual a variável que aparece 

nesse parágrafo?    

64  Larissa  O tamanho    

65  Murilo  A distância    

66  Professora  
Então eu posso chamar de 

variável...A distância    

 

Aula 02  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  

  interferiu no problema de 

vocês?  
 

67  Larissa  sim    

68  Professora  
Então eu posso dizer que a 

distância é uma variável, 

não posso?  
  

69  Thalia  Pode    

70  Professora  
Joia! Agora...quais as cores 

das figuras?  
  

71  Vítor  Preta e branca    

72  Professora  As cores interferiram?    

73  Laís  Não    

74  Professora  Por que será que não?    

75  Larissa  
Por que a sombra...tipo 

assim...não é qualquer cor 

assim...  
  

76  Vítor  
O que vai interferir é onde 

esse objeto está, não a sua 

cor.  
  

77  Professora  

Então eu posso dizer que 
onde o objeto está...a que  
distância ele está da fonte  
de luz...isso vai interferir na 

sombra.  

  

78  Laís  Sim    

79  Professora  

Então a cor, nesse 

problema que vocês 

resolveram, não interferiu, 

né isso?  

  

80  Thalia  Sim    

81  Professora  Tudo bem até aí, gente?    
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82  Todos os alunos  Tudo    

83  Professora  
Estão entendendo 

direitinho?    

84  Todos os alunos  Sim    

85  Professora  
Essa folha do texto vai ficar 

com vocês...eu vou entregar 

uma atividade, certo?  
  

86  Todos os alunos  Certo    

87  Professora  
E vocês vão responder para 

mim...    

88  Professora  

Nós vimos aqui, na 
atividade de hoje que uma 
variável muito importante 

nesse  
experimento foi a distância  
entre as figuras...para que 

vocês conseguissem 

formar...  

  

89  Todos os alunos  Sombras    

90  Professora  Sombras?    
91  Todos os alunos  Iguais    

Aula 03  

01  Professora  
Vocês têm aí quatro 

questões pra vocês 

responderem...  
  

02  Larissa  
Professora...a luz do 

sol.…tipo assim...ela vai 

variando de posição...ela  
  

 

Aula 02  
Turno  Identificação  Falas  Descrição  

  pode tá aqui, quando a luz  
do sol tá pra lá...ela pode tá  
na nossa frente quando o 

Sol tá aqui  

 

03  Professora  

Humm...na sala de aula a 
gente fez usando uma fonte 

de luz artificial, que foi a  
lanterna..., mas ao ar livre a 

gente usaria...  

  

04  Thalia  Sol    

05  Professora  Ok    

06  Professora  
Tem alguma coisa que não 

influenciou no experimento?    

07  Thalia  As formas    

08  Murilo  A cor    

09  Vítor  A cor não muda    

10  Professora  
Ficou uma sombra mais 

clara e outra mais escura?    

11  Luiz Gustavo  Não    

12  Professora  
Então eu posso dizer que a 

cor das figuras não interferiu 

no experimento...Ok?  
  

13  Laís  Ok    
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14  Professora  
Vamos pensar...no sol, no 

planeta Terra...isso lembra 

alguma coisa a vocês?  
  

15  Luiz Gustavo  
Eu lembro dos planetas, do 

universo, do Sol    

16  Larissa  Do movimento da Terra...    

17  Professora  
O que acontece com a 

Terra?    

18  Raíssa  Ela roda...    

19  Luiz Gustavo  
O movimento de rotação e 

translação...    

20  Professora  
E o que é o movimento de 

rotação?  
  

21  Luiz Gustavo  
É o movimento que a Terra 

faz em torno de seu próprio 

eixo...  
  

22  Murilo  Do Sol    

23  Professora  
Em torno do seu próprio 

eixo ou do Sol?    

24  Rebeca  Do Sol    

25  Larissa  Em torno dela    

26  Professora  Mas rotação...ela gira...    

27  Larissa  Em torno dela    

28  Professora  
Então, graças a rotação, a 

gente tem o quê?    

29  Amanda  O Sol    

30  Larissa  Não...a rotação...    

31  Rebeca  A luz do Sol.…    

32  Professora  
Tem um momento que é 

sombra...  
  

33  Luiz Gustavo  Noite    

34  Professora  
Ahhh ...a noite e tem a parte 

que fica claro, né isso?    

  Aula 02   

Turno  Identificação  Falas  Descrição  

35  Luiz Gustavo  

E a translação é quando ela 
gira em volta do Sol.…isso 

é  
responsável pelas estações  

do ano  

  

36  Professora  

Ahhh...Translação a Terra 
gira em torno do Sol, ela  
descreve um movimento, 
não só a Terra, mas os  

outros planetas também, 

concordam?  

  

37  Larissa  Claro    

38  Professora  
Quanto tempo a Terra leva 

para dar uma volta em torno 

do Sol?  
  

39  Gabriela  24 horas    

40  João Victor  Não...365 dias    
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41  Professora  
Ahhh... então a gente 

associa isso a um...    

42  Larissa  Ano    

43  Professora  Ahhh...    

44  Luiz Gustavo  

E 24 horas é para ela poder 
dar uma volta no seu 

próprio  
eixo  

  

45  Professora  
Ahhh...então 24 horas...isso 

significa...  
  

46  Vítor  Um dia todo    

47  Professora  
Ahhh...um dia todo...a gente 

tem luz, assim, natural, o 

dia todo?  
  

48  Vítor  Não    

49  Thalia  
O dia a gente tem...à noite a 

gente tem da artificial...tipo 

lanternas...  
  

50  Professora  
Quando o Sol ilumina uma 

parte da Terra, vai ser o 

quê?  
  

51  Arthur  Japão...    

52  Murilo  Noite...    

53  Larissa  Dia    

54  Professora  
E a parte da Terra que fica 

escura?    

55  Larissa  Noite    

56  Professora  
Amanhã continuaremos a 

nossa investigação sobre as 

sombras.  
  

  

  

  

  

  

 

Aula 04 – SEI “A sombra no espaço”  
Turno  Identificação  Falas Transcritas  Descrição  

01  Professora  
Ontem vocês resolveram um problema, 

usando o quê?  
  

02  Débora  Lanterna, figuras, cartolina    
03  Professora  E a lanterna funcionou como uma fonte de...    

04  Laís  Luz    
05  Thalia  E as imagens como anteparo    

06  Professora  

Aí...durante as nossas discussões vocês 

perceberam...e durante a execução do 

problema... vocês disseram que conseguiram 

formar sombras...  

  

07  Todos os alunos  Iguais    
08  Professora  Com figuras...    
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09  Todos os alunos  Diferentes    

10  Professora  

As cores eram diferentes, os tamanhos e os 
formatos...então ontem vocês resolveram um  
problema de formar as sombras iguais...hoje 

nós vamos investigar onde está a 

sombra...tudo bem?  

  

11  Todos os alunos  Tudo    

12  Professora  

Vocês vão ter um problema para resolver, 
certo? Os materiais como vocês podem  

observar, todo organizadinho. Agora eu vou 

passar em cada grupo entregando as peças 

coloridas.  

  

13  Professora  

Agora que vocês estão com o material, vamos 

ao problema: vocês vão descobrir um jeito de 

colocar todas essas peças dentro da sombra, 

não pode ficar nenhuma peça na luz.  

Os alunos 

começam a 

resolver o 

problema  
14  Larissa  Professora, aqui tá na luz?    

15  Professora  Hummm, que tal decidir no grupo de vocês?    

16  Débora  
A gente também pode botar uma em cima da 

outra.    

17  Thalia  Deixa essa aí mesma.    

18  Professora  

Vamos lá então, deixa eu acender a luz, para 

a gente conversar um pouquinho com relação 

ao problema que vocês resolveram, vejam só, 

como foi possível colocar as peças na 

sombra?  

  

19  Vítor  Deitada, de lado.    
20  Professora  Quem mais?    

21  Larissa  Colocando uma peça em cima da outra.    
22  Professora  Por que vocês empilharam as peças?    

23  Thalia  
Porque se não empilhasse, não ia dar na 

sombra  
  

24  Rebeca  
Por que a figura não é grande para poder 

colocar.    

25  Professora  
Por que foi possível colocar as figuras na 

sombra?    

26  Luiz Gustavo  Por causa da luz.    
27  Thalia  e do anteparo.    

28  Professora  
Quando vocês empilhavam as peças, mesmo 

assim elas continuavam na sombra?    

29  Murilo  Sim, as peças continuavam na sombra.    
30  Larissa  Parecia uma sombra de coluna.    

31  Professora  
Tem algum fenômeno que vocês consigam 

pensar em relação à sombra?    

 

Aula 04 – SEI “A sombra no espaço”  
Turno  Identificação  Falas Transcritas  Descrição  

32  Laís  
Tem, quando a gente tá no Sol, a gente quer 

sombra.  
  

33  Professora  
Podemos continuar agora? Vamos fazer 

silêncio.  

Um aluno muda a 
posição do  

ventilador na sala e 

os colegas 

reclamam.  
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34  Larissa  

Tem um fenômeno que se chama eclipse, que 
a lua passa na frente do Sol e aí escurece.  

Depois ela sai de novo e volta a clarear, então 

aquela parte onde a lua passou ficou escura, 

então ali virou uma sombra.  

  

35  Thalia  
Esse eclipse que a colega falou é conhecido 

como eclipse solar ne?    

36  Professora  Tem algum outro eclipse?    

37  Laís  
ééé...aconteceu esses dias, no ano passado...a 

lua ficou rosa    

38  João Victor  Ficou vermelha.    
39  Vítor  A depender da posição do Sol.    

Aula 05  

01  Professora  
Hoje ainda nós vamos discutir mais sobre isso, 

certo? Agora eu quero que vocês escrevam e 

desenhem sobre o experimento de hoje  

Os alunos 

começam a fazer a 

atividade proposta  

02  Professora  
O grupo 1 vai pegar sete peças e vai colocar no 

outro experimento aqui...o grupo 2 faz a 

mesma coisa no outro grupo...vamos lá!  
  

03  Professora  Mas não pode ficar nada na luz...    

04  Professora  

Eu pedi que alguns grupos pegassem uma 
quantidade de peças e fossem ao outro  

grupo...né isso? Então... quando vocês foram 

para o outro grupo mudou alguma coisa?  

  

05  Thalia  Mudou.    

06  Professora  O que foi que mudou?    

07  Laís  A quantidade.    

08  Professora  Vocês tiveram que fazer o quê com as peças?    

09  Larissa  Colocar em cima.    

10  Professora  Vocês empilharam as peças?    

11  Murilo  É    

12  Professora  E por quê?    

13  Vítor  Para caber dentro da sombra    

14  Professora  
Quando vocês colocaram uma peça em cima 

da outra, mesmo assim, elas permaneciam na 

sombra?  
  

15  

  
Luiz Gustavo  Sim    

16  Professora  A sombra então, ela está só no papel?    

17  Gabriela  Não    

18  Professora  Onde será que tá a sombra?    

19  Larissa  Está em cima.  
A aluna representa 

um cone com as 

mãos  

20  Professora  
Agora nós vamos entender esse problema, 

fazendo a leitura do texto.    

21  Professora  
Antes de resolver esse problema eu perguntei 

para vocês assim, esse experimento está igual 

ao de ontem? Vocês disseram que não, o  
  

 A ula 04 – SEI “A sombra no espaço”   

Turno  Identificação  Falas Transcritas  Descrição  
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  experimento de hoje tinha alguma coisa 

diferente?  
 

22  Larissa  O anteparo, o círculo e as pecinhas mudou.    

23  Professora  E o anteparo foi responsável por quê?    

24  Vítor  Pela sombra    

25  Professora  
Vocês me disseram há pouco que mesmo 

empilhando, elas permaneciam...    

26  Débora  Na sombra    

27  Professora  
Aí a colega falou que formava como se fosse 

um cone.    

28  Professora  
Ontem, resolvendo o problema das sombras 

iguais eu perguntei a vocês, a sombra tem luz 

ou não tem luz?  
  

29  Larissa  Não tem luz.    
30  Professora  Então a sombra é a ausência de...    

31  

  
Larissa  Luz    

32  Professora  
Então, a sombra não estava só na cartolina, 

né? E por isso que vocês puderam fazer o quê 

com as peças?  
  

33  Thalia  Empilhar    

34  Professora  
Nesse parágrafo do texto, diz que a sombra é 

tridimensional, então ela tem...    

35  João Víctor  Três dimensões    

36  Professora  Quais são essas dimensões?    

37  Raíssa  Largura, comprimento e ”sobe”    

38  Professora  
Quando a gente diz assim, ela também sobe, 

estamos falando de quê?  
  

39  Larissa  Estamos falando de altura.    

40  Professora  
Quando está muito Sol, a gente está numa 

praia, a gente procura o quê?    

41  Larissa  Um guarda-sol.    

42  Professora  
Tudo ali que está embaixo do guarda-sol é o 

quê?  
  

43  

  
Vítor  Sombra.    

44  Professora  Ahhh, então a sombra não está só na areia.    
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  Aula 06   

Turno  Identificação  Falas Transcritas  Descrição  

01  Professora  
Agora, vejam só...vocês vão responder às 

questões, mas antes eu vou fazer a leitura 

com vocês.  

Os alunos 

respondem às 

questões 

propostas.  

02  Professora  
Agora, nós vamos fazer a leitura de 

texto...você já viu um eclipse?    

03  Thalia  Ahhh...então tem também o eclipse lunar!    

04  Professora  Tem sim    

05  Luiz Gustavo  
Professora, no eclipse tem também a sombra, 

não é?    

06  Professora  Isso    

07  Vítor  No texto, fala do anteparo...    

08  Professora  
Quem vai funcionar como anteparo, no eclipse 

solar?    

09  Laís  A Lua    
10  Professora  Por quê?    

11  Thalia  
Ela impede que a luz do Sol chegue até nós, 

como está no desenho.    

12  Professora  Certinho    

13  Professora  
E quem vai funcionar como anteparo, no 

eclipse lunar?    

14  Gabriela  A Terra    

15  Professora  
Desses astros presentes no texto, qual possui 

luz própria?  
  

16  Débora  A Lua    

17  Larissa  O Sol    

18  Professora  A Lua ou o Sol?    

19  Larissa  O Sol    

20  Luiz Gustavo  A Lua é iluminada pela luz do Sol.    

21  Vítor  Professora, o que penumbra?    

22  Professora  Vamos procurar no texto?    

23  Larissa  
É uma área em que apenas uma parte da luz 

é impedida de chegar à Terra.    

24  Professora  
Como as pessoas que estão nessa área, 

presenciam o eclipse?    

25  Luiz Gustavo  A pessoa vê o eclipse parcial    

26  Professora  Isso mesmo.    
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  Aula 07 – SEI “Claro e escuro”   

Turno  Identificação  Falas Transcritas  Descrição  

01  Professora  

Hoje o problema que vocês irão resolver, é o 
seguinte: Qual o melhor local da esfera para  

fixar o segundo alfinete de forma que somente 

um alfinete por vez seja iluminado pela luz da 

lanterna?  

Os grupos 

começam a 

resolver o 

problema  

02  Larissa  
Professora, aqui é a Terra, aqui é o Brasil e 

aqui é o Japão. Aqui é o Sol e vai iluminando o 

dia. Aqui está escuro, então é noie.  

A aluna 
movimenta a  

vareta e aponta  
para os alfinetes,  
indicando o Brasil 

e o Japão e 
lanterna  

representa o Sol  

03  Professora  
Como vocês fizeram para que cada alfinete 

ficasse iluminado de uma vez?    

04  Laís  Colocando os alfinetes em lugares diferentes.    

05  Larissa  
Aqui é o Brasil, aqui é o Japão,aqui é o Sol (a 

lanterna). Aqui está dia e lá está noite, e você 

vai girando.  
  

06  Raíssa  Como se a esfera fosse a Terra.    

07  Professora  
Por que não foi possível iluminar os dois 

alfinetes ao mesmo tempo?    

08  Vítor  
Por que um alfinete ficou embaixo e o outro 

em cima.  

O aluno 
movimenta a  

vareta na posição 

horizontal  

09  Professora  
Então vocês perceberam também que 

enquanto um alfinete estava no claro o outro 

estava...  
  

10  João Víctor  No escuro    

11  Murilo  Na sombra    

12  Professora  
Agora eu vou recolher o material de cada 

grupo para a gente seguir para a próxima 

etapa.  
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Aula 08  
Turno  Identificação  Falas Transcritas  Descrição  

01  Professora  
Agora vai ser o momento de escrever e 

desenhar  

Os alunos 
começam a 
realizar a  

atividade proposta  

02  Professora  
Agora teremos a leitura do texto...entenda o 

problema  
  

03  Professora  Todo mundo já ouviu falar em diâmetro?    

04  Luiz Gustavo  Eu já...    

05  Professora  

Eu trouxe uma laranja, cortei aqui...então...está 
dizendo aí no texto que se pegarmos uma  

laranja, por exemplo, e a partirmos ao meio, o  
seu diâmetro será a linha que sai de uma 

borda e chega a outra, passando por onde?  

  

06  Laís  Pelo meio    

07  Professora  
Então essa linha que vai de um lado a outro, a 

gente chama de quê?    

08  Raíssa  Diâmetro    

09  Professora  

Se eu colocar um alfinete aqui, de um lado, o 
outro alfinete, do outro, eu posso dizer que a  

linha é o diâmetro e eu posso dizer que os dois 

alfinetes estão em posições...  

  

10  Gabriela  Iguais    

11  Thalia  
Diferentes...um está de um lado e o outro, do 

outro    

12  Professora  
Então eu posso dizer que eles estão em 

posições...  
  

13  Luiz Gustavo  Opostas    

14  Professora  Quem foi a fonte de luz no experimento?    

15  Vítor  A lanterna    

16  Gabriela  A luz do Sol    

17  Professora  
Nesse parágrafo diz que a esfera servia de 

anteparo no experimento. Por quê?    

18  Larissa  Porque a esfera estava bloqueando a luz.    

19  Professora  
Enquanto um alfinete estava iluminado, o 

outro...    

20  Raíssa  O outro alfinete estava no escuro.    

21  Professora  
E tem algum fenômeno que a gente percebe 

isso?    

22  Débora  Tem sim.    

23  Laís  De noite e de dia.    
24  Professora  De noite e de dia, envolve qual fenômeno?    

25  Débora  A mudança do Sol    

26  Murilo  Eclipse    

27  Gabriela  Estações do ano    

28  Larissa  Movimento da Terra    
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29  Professora  
Como é isso, que a Terra vai girando para a 

gente ter o dia e a noite? Que nome a gente 

dá?  
  

30  Rebeca  A estação...    

31  Murilo  Translação    

32  Professora  
É? Esse movimento que a Terra faz em torno 

de si mesma, que faz com que a gente tenha 

os dias e as noites? Como é o nome mesmo?  
  

33  Larissa  Rotação    

  

  

Aula 09  
Turno  Identificação  Falas Transcritas  Descrição  

01  Professora  
Ahhhh... agora, vamos fazer uma leitura para 

entender melhor esse fenômeno  

Começa a leitura 
do texto.... Será  

que vejo isso no 

meu dia a dia?  
02  Professora  No momento que no Brasil for dia...    

03  Thalia  No Japão é noite    

04  Professora  
Podemos perceber que o movimento que a  

Terra realiza para termos os dias e as 

noite...que movimento é esse mesmo?  
  

05  Larissa  Rotação    

06  Professora  Isso mesmo!    

06  Professora  O segundo momento do texto, fala de quê?    

07  Vítor  
De como os indígenas tupis explicam o dia e a 

noite    

08  Professora  hummm    

09  Laís  
Professora, no texto tem animais que fazem 

barulho durante a noite.  
  

10  Professora  
Quais animais fazem barulho durante a noite, 

no texto?    

11  Laís  Sapos, grilos    

12  Thalia  As corujas também    

13  Professora  
O que aconteceu quando os três guerreiros 

abriram o coco de tucumã?  
  

14  Luiz Gustavo  Tudo escureceu    

15  João Victor  A noite fugiu    

16  Professora  O que aconteceu com os pescadores?    

17  Murilo  Viraram patos    

18  Raíssa  O cesto transformou-se em onça    

19  Gabriela  Tudo escureceu    

20  Professora  
Por que Moiaçu criou as aves cujubim e o 

inhambu?    

21  Débora  Para separar o dia da noite    

22  Professora  
Agora, vocês vão responder as questões, 

selecionando informações do texto, certo?  
  

23  Todos os alunos  Certo!    

  


